ITSH10 Innovation Boot Camp
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázat kiírója az Az IT Services Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C.,
továbbiakban: ITSH) mint adatkezelő, valamint szerződéses partnere, a Cluso Kft., (székhely:
1052 Budapest, kristóf tér 3.) mint adatfeldolgozó – a továbbiakban együttesen, mint szervező(k).
A Pályázat
A szervezők az ITSH10 nevű rendezvény keretében pályázatot írnak ki, melynek keretében az
ITSH10 Innovation Bottcamp-en résztvevő innovátorok csapatába egy valaki csatlakozhat, és részt
vehet a három napos ötletelésen.
A pályázat beküldői között 50 darab exkluzív Meet&Greet belépő is kisorsolásra kerül, mellyel a
meghívottak részt vehetnek a november 9-én este megrendezésre kerülő exkluzív partyn.
Mind a három napos ötletelésre, mind pedig a Meet&Greet fogadásra érvényes pályázat
beküldésével lehet pályázni.
Jogi és személyi feltételek:
- Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy.
- Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal
szemben.
Pályamunkák beadásának feltételei:
Pályázni az ITSH10.hu oldalon közzétett űrlap segítségével lehet. A pályázat során írásban
(maximum 500 karakteres szöveg) választ/ötletet/megoldást kell beküldeni egy, a 17 ENSZ
Globális Célok egyikére. Azon belüli témamegkötés nincs, bármely azon témák egyikébe
besorolható megoldás részt vesz az elbíráláson. A megoldás kiterjedhet egy konkrét ügyre,
problémára, melyet a pályázó szabadon választhat meg. A pályázat feltétele a személyes adatok
megadása (név, e-mail cím, telefonszám), az ENSZ cél kiválasztása, a megoldás szöveges leírása
és jelen pályázati feltételek elfogadása.
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a
pályázat érvénytelenné válik.
A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői
műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más
szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt
nem sért.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.itsh10.hu weboldalon történik.
Az adatlap kitöltése során az alábbi mezők kitöltése szükséges a sikeres pályázathoz: a
személyes adatok megadása (név, e-mail cím, telefonszám), az ENSZ cél kiválasztása, a
megoldás szöveges leírása és jelen pályázati feltételek elfogadása.

Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy illusztrációt, kiegészítést,
melyet a pályázatához feltölthet.
Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt
követően a rendezvény lezajlásáig folyamatosan figyeljék!
Az elbírálást követően az ITSH10 szervezői és szakemberei választják ki a győztes pályamunkát,
és a további, maximum 50 pályamunkát, melyek beküldői meghívást kapnak a Meet&Greet
rendezvényre.
Határidő:
A pályázatok leadási határideje: 2016. november 4. - 12:00 . A határidő után beérkezett
pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
ÉRTÉKELÉS, SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK
A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az
alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A pályázat kiírója jogosult a pályaművek közzétételére, minden esetben csakis a pályázó nevének
feltüntetése mellett.
A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a
rendezvényhez szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR, stb.
keretében a pályázó nevének feltüntetése mellett. Jogosult még a rendezvényen a résztvevőkről
készült fotók a rendezvényhez szorosan kapcsolódó felületeken (katalógus, programfüzet,
internetes felület, reklám, PR, stb.) való megjelentetésére.
Az ITSH10 pályázat nyertese, valamint a pályázatra beküldött pályaművek alkotói hozzájárulnak
ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a díjakat felajánló PR anyagaiban, valamint online felületein
felhasználhassa az alkotást. A felajánló - ahol lehetséges - feltünteti az alkotó nevét.
DÍJAZÁS:
A pályázat elbírálása után az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

- 1 db Meghívás az ITSH10 - Innovation Boot Camp ötletelésén való részvételre, melynek ideje:
2016. november 7-9.

- maximum 50db exkluzív belépő a november 9-én tartandó Meet&Greet fogadásra.
A nyerteseket a nevezési határidő után a szervezők a megadott elérhetőségeiken értesítik.
ADATVÉDELEM – ADATKEZELÉS
A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat
harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
Azzal, hogy a pályázó a Szervezők részére bármely személyes adatát - akár a weboldal
űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben - elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy
az elküldött adatot a Szervezők az alábbiak szerint kezeljék.

Az adatkezelés célja: a Szervezők a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és
tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: A Szervezők kijelentik, hogy a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva
kezeli. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, esetlegesen a feltöltött önéletrajz.
Adatok védelme: A Szervezők kijelentik, hogy a pályázó által az Interneten keresztül megadott
személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton
rendelkezésre bocsátott adatokat. A Szervezők a pályázó által megadott adatok közül a pályázó
személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást, a jogszabályok
által előírt titokként kezeli.
- Adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag a Szervezők munkatársai férhetnek hozzá. A
Szervezők az adatokat harmadik félnek (külön engedély nélkül) nem továbbítják.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

