A <19 Szabadfogású Számítógép Verseny 2020
adatvédelmi szabályzata

1. A <19 Szabadfogású Számítógép Verseny
A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány (1146 Budapest Hermina út 22., a továbbiakban: Szervező vagy
C3), mint szervező és adatkezelő a verseny.c3.hu oldalán 2020. május 15. 09:00 óra és 2020. október 31. 24:00 óra
között hirdeti a <19 Szabadfogású Számítógép Verseny 2020 évi felhívását (a továbbiakban: „Verseny”).
A Verseny lebonyolítója a Szervező, amely a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként is eljár.
A <19 Szabadfogású Számítógép Versenyre bármivel lehet jelentkezni, ami digitális eszközzel készült: így például
animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű
szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb informatikai megoldás.
19 évesnél fiatalabb gyerekek nevezhetnek Magyarországról illetve a határon túlról is, egyénileg vagy csapatban. A zsűri
által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a legjobb pályamunkákat bemutató kiállításon
(link a kiállítás menüponthoz) Budapesten. Emellett akár külföldi partnerversenyeinkre, Németországba és Ausztriába is
lehetőségük lehet kilátogatni.
2. Részvételi feltételek
2.1 A Versenyen csak valós adatokkal regisztrált, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt, akik 2020.
december 31-ig még nem töltötték be a 19. életévüket. A regisztráció után a felületről letölthető adatlapot a nevezők a
nevük, születési dátumuk, címük, iskolájuk, iskolájuk címe, e-mail címük és telefonszámuk megadásával tölthetik ki, majd
ezt ők, vagy 18 év alatt törvényes képviselőjük aláírásával hitelesíti.
A regisztráció, a pályamunkák honlapra való feltöltése és az adatlap aláírt változatának beküldése után a nevezés teljes.
A Versenyen való részvétel önkéntes és ingyenes.
2.2. A Versenyen nem vehetnek részt a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ munkavállalói, megbízottjai, ezen
megbízottak munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
3. A Verseny menete
3.1 A Verseny előkészítő fázisa 2020. május 15-én indul, mely fázisban a Szervező megnyitja a regisztrációs felületet

(www.verseny.c3.hu). A játékosoknak 2020. május 15. 09:00 óra és 2020. szeptember 28. (hosszabbítás esetén a
megadott dátum) 24:00 óra között van lehetőségük a Versenyre regisztrálni.
A pályamunkákat a honlap felületén vagy postai úton a felhívási időszak alatt van lehetőség beküldeni. Egy nevezőnek
egy vagy több pályamunka beküldésére is lehetősége van. Szintén a felhívás határidejéig, 2020. szeptember 28.
(hosszabbítás esetén a megadott dátum) 24:00 óráig köteles a pályázó a regisztrációs felületről letölthető adatlapot
aláírva, posta úton vagy a honlapra feltöltve beküldeni.
3.2 A pályaműveket feltöltésük határidejétől számított két hónapon belül szakértő zsűri értékeli, mely legfeljebb tíz tagból
áll.
A feltöltött pályaműveket a zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli: kreativitás, kidolgozottság, fejlettség, ötletesség,
innováció, társadalmi elkötelezettség, alkotók száma és életkora, eszközök használata, humor, esztétikusság, érthetőség,
összhatás.
4. Moderálás
A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy minden a Versenyre feltöltött
képet, leírást vagy bármely egyéb, a Nevező által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti,
etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti,
továbbá a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali
hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Nevezőt a Versenyből kizárja. Az esetleges jogsértő
hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Nevezőt terheli.
5. Nyertesek kiválasztása
A <19 Szabadfogású Számítógép Verseny eredményhirdetésére 2020. novemberében kerül sor. A pályaművek nyilvános
kiállításon és a verseny weboldalán lesznek láthatóak. A díjátadó előtt a nyerteseket telefonon és e-mailben értesíti a
Szervező. Minden pályázó, akinek a részvétele a kiírásnak megfelel, kap ajándékként 1 db versenyes pólót, melyet
postai vagy egyéb úton juttatunk el hozzájuk. A zsűri nem köteles indokolni a pályaművekre adott pontszámot.
Amennyiben egy nyertesnek nincs lehetősége személyesen részt venni a díjátadón, a Szervező egyedi egyeztetést folytat
az érintettekkel a nyeremény átvételi módjáról. Ezesetben a nyertes köteles jelezni ezirányú igényét, a nyeremény
átvételéhez szükséges szállítási cím megadásával a Szervezőnek.

6. Nyeremények
A nyertesek ösztöndíjat, illetve tárgyi nyereményeket vehetnek át. A nyeremény más nyereményre és készpénzre nem
váltható.
7. Adatvédelem
A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány (adatkezelő) a Versenyen részt vevők személyes adatait a
hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen Versennyel összefüggésben kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az
adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
A résztvevők hozzájárulása (2011.
évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.),5.§
(1) bekezdés a) pontja,
illetve Általános Adatvédelmi
Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja.

Regisztrálás a Versenyen,
Versenyen résztvevőkkel
való kapcsolattartás,
nyeremények átvétele.

A kezelt személyes
adatok köre

A pályázó vagy pályázók
neve, születési helye és
dátuma, címe, iskolájuk
neve és címe.

18. életévet be nem töltött résztvevő
esetében, az adatkezeléshez
A pályázó vagy pályázók
szükséges hozzájárulást, a résztvevő email címe, és
gyermek felett szülői felügyeleti jogot telefonszáma.
gyakorló személynek kell megadnia.
A hozzájárulás bármikor
visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok a Verseny
lezárását követően, azaz
legkésőbb 2021. január 31-ig
törlésre kerülnek.
A hozzájárulás visszavonása
esetén a személyes adatok
törlésre kerülnek (a résztvevő
Versenyen való részvétele ezzel
egyidejűleg automatikusan
megszűnik).

A résztvevők hozzájárulása (Infotv.,
5. § (1) bekezdés, illetve Általános
Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja).

A hasonló, a
későbbiekben
megrendezendő
Versenyek-ről való
tájékoztatás küldése.

18. életévet be nem töltött résztvevő
esetében, az adatkezeléshez
szükséges hozzájárulást, a résztvevő
gyermek felett szülői felügyeleti jogot
gyakorló személynek kell megadnia.

Név, Email cím

A személyes adatokat a
hozzájárulás visszavonásáig
kezeljük.
A hozzájárulás visszavonása
esetén a személyes adatok
törlésre kerülnek.

A hozzájárulás bármikor
visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A résztvevők hozzájárulása (Infotv.,
5.§ (1) bekezdés, illetve Általános
Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja).
Továbbá a képfelvételek tekintetében
a Ptk. 2:48. §.
A Verseny keretében
benyújtandó pályaművek
felhasználása, valamint a
pályaművek interneten
történő nyilvánosságra
hozatala

18. életévet be nem töltött pályázó
esetében, az adatkezeléshez
szükséges hozzájárulást, a pályázó
gyermek felett szülői felügyeleti jogot
gyakorló személynek kell megadnia.
A hozzájárulás bármikor
visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Kép- és videófelvételek,
Felvételen szereplő nyertes
neve
18. életévét be nem töltött
pályázó esetében a szülői
felügyeleti jogot gyakorló
személy neve, anyja neve,
lakcíme is kezelésre kerül.

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei:
A Szervező nem vesz igénybe adatfeldolgozókat a Verseny lebonyolításával kapcsolatban, az adatokat ő tárolja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
Adatkezelő az adatkezelés során bármikor lehetőséget biztosít a Versenyen résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást
kérjenek személyes adataik kezeléséről, hozzáférést kérjenek személyes adataikhoz vagy kérjék személyes adataik
törlését, az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatok helyesbítését az alábbi címen: office@c3.hu. Tekintettel
arra, hogy az adatkezelés nem automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó
jelen adatkezelés során.
A Versenyen résztvevő személyes adatainak a résztvevő kérésére történő törlése esetén, a résztvevő Versenyen való
részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatást ad a résztvevő kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a résztvevő azt másként kéri.
Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervezőhöz lehet fordulni.
Továbbá a résztvevő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
8. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Versenyt akár annak
időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Verseny esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a verseny.c3.hu oldalon. A nevezők felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak.
Szervező jogosult bármely játékost a Versenyből kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek
megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely nevező a Verseny menetét bármilyen módon manipulálja, illetve
rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A felhasználói jogosultságból, a nevezők részvételével összefüggő jogokból és kötelezettségekből fakadó vitákkal
kapcsolatosan a Szervező minden nemű felelősséget elhárít, így többek között az e-mailen és a nyeremény átvételének
egyeztetése során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, telefonszám-elírás stb.), valamint
a nyeremény átadásából eredő, a Szervező felelősségi körén kívüli okból bekövetkezett károkért semmilyen felelősséget
nem vállal.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely
más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Versenyen való részvétel nem valósul meg. A
Szervező kizárja továbbá felelősségét a Verseny előre nem látható okból vagy vis maior bekövetkezése miatt történő
meghiúsulása esetén.
Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a Versenyen való részvétellel összefüggésben felmerült károkkal
kapcsolatban és minden kártérítési lehetőséget kizár. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest, vagy nyertes csapatot
vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyereménnyel
összefüggésben merülnek fel.
Budapest, 2020. április 20.
Szervező: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány

