
További információk és feltételek – adatkezelési tájékoztató 

 

A pályázaton való részvétel díjmentes, a pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való 

részvételnek mindennemű költségét a pályázó viseli. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki 

vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit 

magára nézve kötelezőnek fogadja el.  

 

A pályázók a pályázat benyújtásával kijelentik, hogy a pályázat saját egyéni-eredeti szellemi 

alkotásuk és szavatolják, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, 

valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Kiírónak a pályázati munkákra 

vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázók a pályázat 

benyújtásával tudomásul veszik, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amennyiben a 

beadott pályázati munka harmadik személy jogát sérti. A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák 

elkészítésénél jogdíjköteles elemeket nem használnak. A bármely okból jogsértő pályázatokat Kiíró 

jogosult a pályázati eljárás bármely szakaszában kizárni és a már nyilvánosságra hozott pályaművek 

nyilvánosság általi elérhetőségének megszüntetését kezdeményezni a jogsértő helyzet 

megszüntetése érdekében. 

 

A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és 

alávetik magukat a Kiíró és a zsűri döntésének. Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel 

meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.  

 

Kiíró a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:588 §-a értelmében fenntartja 

magának a jogot, hogy a pályázatot egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja ugyanazzal a 

nyilvánossággal, mint ahogyan meghirdette. A pályázat egyoldalúan eredménytelenné 

nyilvánításának jogát Kiíró fenntartja. Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított 

szempontrendszer alapján – mely a pályázati kiírásban feltüntetésre kerül – bírálja el és értékelje 

a pályamunkákat, továbbá ítélje oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja a jogot, hogy 

amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles nyertest 

választania, továbbá azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi 

követelményeknek részben vagy egészben nem felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést 

nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja.  

 

A zsűri döntése ellen kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.  

 

Adatkezelés  
 

A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (iskola neve 

és címe, osztály azonosítója, kapcsolattartó pedagógus telefonszáma, e-mail címe) a Kiíró, mint 

adatkezelő és adatfeldolgozó nyilvántartásába kerüljenek, és azokat Kiíró minden további 

engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése, valamint a 

pályázatról és annak eredményéről szóló nyilvános tájékoztatás céljából, legfeljebb az elbírálást 

követő 6 hónapig.  



A pályázók a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a pályázattal 

összefüggésben fénykép, hang- és videofelvétel készüljön róluk, amelyet a kiíró Magyar Diáksport 

Szövetség ellenérték és korlátozás nélkül felhasználhat. 

A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán 

alapul, mely hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok 

benyújtásával adnak meg.  

Az érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertes pályaművek mellett nevük a Kiíró és a Megbízó 

kiadványaiban megjelenjen. Az érintettek, illetve törvényes képviselőjük hozzájárulása indokolás 

nélkül bármikor visszavonható. A pályázat során benyújtott adatokat Kiíró harmadik fél részére 

nem továbbítja. 

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a 679/2016/EU számú Általános 

Adatvédelmi Rendeletben (a továbbiakba: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról 

és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) biztosított 

jogaikkal (előzetes tájékozódáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, 

törléshez való jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. 

Kiíró, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatokat a GDPR és az Info tv. rendelkezései 

szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

 

Felelősségkizárás  
 

A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), a pályázati határidők 

pályázók általi betartásának elmulasztásáért Kiíró nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk 

tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helyes 

és valóságnak megfelelő tartamát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) 

Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és 

anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.  

Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való 

részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat 

során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért.  

A pályázók a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadják jelen pályázati kiírást, és 

kijelenti, hogy megadott adataik megfelelnek a valóságnak.  

 

Szerzői és felhasználói jogok 
 

A pályázók a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy Kiíró a beadott 

pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós 

munkákat kizárólag a NETFIT® rendszer népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás 

nélkül, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének 

kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, 

terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (pl. bármely, tetszőleges honlapra feltöltheti).  



A pályázók a pályázat benyújtásával jogszavatosságot vállalnak, hogy az általuk beküldött szellemi 

termék a sajátjuk, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a művük korlátlan felhasználási és felhasználás 

engedélyezési joga ellenérték nélkül Kiíró tulajdonába kerüljön. Fentiek értelmében pályázó a 

pályázat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

pályaművet Kiíró ellenérték és korlátozás nélkül felhasználja, hasznosítsa, többszörözze, közzé 

tegye, átdolgozza, nyilvánosságra hozza, nyilvánossághoz közvetítse és forgalmazza. 

 
A nyertes felkérhető további közszereplésre.  

 

A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek vállalása esetén érvényes.  

 

További információ: 

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket az ncc@mdsz.hu e-mail címre várjuk.  
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