Általános pályázati feltételek
A pályázaton való részvételével a Pályázó az alábbi feltételeket elfogadja, illetve
azokhoz kifejezett hozzájárulását adja:
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
Érvényes pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó, 18 év alatt a Pályázó
törvényes képviselője (pl.: szülője) is aláírásával elfogadja a pályázat általános
feltételeit.
A Pályázaton nem vehet részt az, aki a Mathias Corvinus Collegium vezetőjének,
munkavállalójának közeli hozzátartozója (összeférhetetlenség).
Pályázó Etikai vétséget követ el, és a pályázatból kizárásra kerül, ha
(i) szándékosan valótlan adatot közöl vagy továbbít,
(ii) az összeférhetetlenség, érintettség fennállásáról elmulasztja tájékoztatni a
Mathias Corvinus Collegium illetékesét és részt vesz a pályázatban vagy más
olyan formában közreműködik, mely a pályázat elbírálását befolyásolhatja,
(iii) a pályázati munkája megalkotása során szellemi tulajdonjogot (lásd Szellemi
tulajdon) sért,
(iv) versenytársa pályázati munkáját megnehezíti, megmásítja vagy egyéb
módon befolyásolja ideértve különösen, de nem kizárólagosan az elektronikus
eszközökkel történő jogosulatlan módosítást,
(v) pályázati anyagának elkészítésében, véleményezésében, értékelésében –
ideértve különösen, de nem kizárólagosan a közösségi oldalakon történő
elektronikus véleménykifejezést (like, comment stb.) – harmadik személytől
ellenérték fejében segítséget kér, fogad el vagy ilyen segítséget nyújt,
(vi) a Pályázat megjelenítési felületeinek (Youtube.com, Facebook) felhasználói
szabályzatainak, közösségi irányelveinek nem felel meg,
(vii) megszegi az adatkezelés rá vonatkozó, jelen pályázati kiírásban és az
információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásait.
Az etikai vétség gyanúja esetén Pályázó köteles a Mathias Corvinus Collegiumot
haladéktalanul értesíteni. A Mathias Corvinus Collegium minden beérkező
panaszt köteles kivizsgálni és a panaszra írásos választ adni, de saját
kezdeményezésére is eljárhat etikai ügyekben.

Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázati kiírás feltételeit és az
elbírálás módját, szempontjait és határidejét kizárólag a Mathias Corvinus
Collegium határozza meg.
A Mathias Corvinus Collegium fenntartja magának a változtatás vagy a pályázat
visszavonásának jogát, valamint fenntartja a jogot, hogy nem oszt ki díjakat,
amennyiben nem érkezik be megfelelő mennyiségű és minőségű pályázati
anyag.
SZELLEMI TULAJDON
A Pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a
pályamunka a saját szerzői műve. E feltétel megsértése esetén pályázatát
kizárjuk a versenyből, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a
Pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
Pályázni csak olyan videóval lehet, amely nem sérti harmadik személyek szerzői,
vagy személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott videó mégis más
személyek szerzői vagy személyhez fűződő jogait sérti, akkor – a pályázat
kizárása mellett – az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a Pályázó teljes
jogi

felelősséggel

tartozik

és

köteles

a

Mathias

Corvinus

Collegiumot

mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
A beküldött pályázatok szerzői joga a Pályázót illeti. A pályamunkákat a Mathias
Corvinus Collegium a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben
foglaltaknak megfelelően kezeli, a következő kitételekkel:


A Mathias Corvinus Collegium a pályázatok benyújtásával jogot szerez a
pályamunka felhasználására.



A Pályázó a pályázat benyújtásával díjigényéről kifejezetten lemond az
alábbi felhasználások tekintetében, illetve díjigény nélkül engedélyezi,
hogy:
1. a

Mathias

Corvinus

Collegium

a

pályamunkát

a

pályázat

eredményének kihirdetése előtt és után a pályázattal kapcsolatos
média-felületeken (különösen internetes oldalakon) megjelenítse,
illetve

a

nyertes

pályázatok

anyagát,

és

a

szerző(k)

nevét

nyilvánosságra hozza;
2. a pályázat zsűrizése érdekében a pályamunkák a Mathias Corvinus
Collegium által felkért zsűritagok részére átadásra kerülnek; és

3. a

Mathias

Corvinus

Collegium

időbeli

korlát

nélkül

tárolja

a

pályamunkákat.
ADATKEZELÉS
A pályázat adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79357/2014.
A Pályázó pályázata aláírásával és benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázaton feltüntetett személyes adatait a Mathias Corvinus Collegium a
mindenkor hatályos vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően kezelje és tárolja.
A Pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz,
hogy a pályázatban és azzal összefüggésben megadott személyes adataik a
Mathias Corvinus Collegium, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat
az adatkezelő minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a
pályázat

elbírálása

céljából

szükséges

időtartamban,

de

legkésőbb

az

eredményhirdetést követő 3 évig.
A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet a Mathias Corvinus Collegiumtól
személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti az általa megadott
személyes

adatok

módosítását,

illetve

helyesbítését.

A

Pályázó

bármikor

tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen és kérheti a Mathias Corvinus
Collegiumtól személyes adatainak törlését. Ilyen irányú kérés esetén a Mathias
Corvinus Collegium haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.
A Pályázó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen.
A Pályázó jogosult továbbá vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

