
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

társadalmi értékek szolgálatában álló technológiai vállalkozások 

fejlesztése érdekében kiírt startup versenyhez 

 

1. A pályázat kiírója: A startup verseny (a továbbiakban: ”Pályázat”) Szervezőkje az Innovatív 

Kezdeményezések Egyesülete (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 40. 2/4., nyilvántartási száma: 01-02-

0015549, a továbbiakban IKE2020) és a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 Budapest, 

Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842METU, a továbbiakban: METU) 

(továbbiakban együttesen: ”Szervezők”).  

 

2. A pályázatban történő részvétel feltételei  

 

2.1. A Pályázaton főiskolai/egyetemi hallgatók és magánszemélyek, az Európai Unió tagállamában 

bejegyzett kis- és középvállalkozások, továbbá egyéni vállalkozók, valamint magánszemélyek, és 

főiskolai/egyetemi hallgatók csoportja vehet részt (továbbiakban ”Pályázó”), aki a saját maga által 

kidolgozott, a szociális és környezetvédelmi kérdések kezelésére szolgáló technológiát használó, 

fejlesztő tech for good ötlettel rendelkeznek. Pályázó ötletének rövid leírását, ún. one pager-ét 2019. 

január 27-ig elküldi a startup(kukac)ike2020.eu címre, valamint elfogadja a jelen részvételi és 

adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: ”Szabályzat”) leírt valamennyi feltételt.  

 

2.2. Azok a pályázatok, melyek a jelen Szabályzatban, illetőleg a pályázati felhívásban leírt alaki és 

tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan kizárásra kerülnek a versenyből.  

 

2.3. Egy Pályázó a Pályázaton több saját ötletet/tervet tartalmazó pályaművel jogosult részt venni.  

 

2.4. A Pályázatok megküldésekor a Pályázó tudomásul veszi, hogy az internetes hálózat teljesítménye, 

üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal 

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például kapcsolati 

hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 

Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségüket kizárják.  

 

2.5. A Pályázat:  

• nem tartalmazhat piaci forgalomban lévő termékre vagy szolgáltatásra irányuló burkolt vagy 

nyílt reklámot,  

• nem rendelkezhet a pályázat témájával vagy címével összefüggésben nem álló tartalommal,  

• nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való 

felhívást, 

• nem sérthet üzleti titkot, szellemi alkotáshoz fűződő jogot, szabadalmi és védjegy jogot,  

• nem tartalmazhat jogosulatlanul megszerzett adatot, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és 

a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései által tiltott módon 

megszerzett üzleti titkot,  

• nem sértheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény rendelkezéseit,  

• illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, és nem sértheti az általánosan 

elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.  

 

Azt a Pályázót, akinek Pályázata nem felel meg a fenti követelményeknek, továbbá bebizonyosodik, 

hogy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát megsérti, a Szervezők kizárják a pályázatból. A jelen 



Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy Pályázatában csak saját 

ötletet/találmányt/elképzelést mutat be, illetőleg kijelenti és szavatolja, hogy a pályamű vonatkozásában 

legalább szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik. A pályázat feltöltésével a Pályázó 

vállalja, hogy a harmadik személyek jogainak megsértéséből fakadó következményekért teljes körűen 

helytáll.  

 

2.6. A Pályázat második fordulójában csak azon Pályázók vehetnek részt, akik vállalják, hogy a második 

fordulóba történő beválasztás esetén, a testre szabott mentor-programban, illetve a szakértőknek, 

társaságoknak történő bemutatkozó eseményen és a záró rendezvényen aktívan részt vesznek.  

 

2.7. Pályázatból történő kizárás: A Szervezők a Pályázót kizárják a Pályázatból amennyiben:  

 

• A Pályázat leadását követően bármikor a Szervezők tudomására jut, hogy a Pályázó, vagy a 

Pályázat, a Pályázat leadásának időpontjában nem felelt meg a jelen Szabályzatban rögzített 

feltételeknek.  

• A Pályázat leadását követően bármikor a Szervezők tudomására jut, hogy a Pályázó, vagy a 

Pályázat a Pályázat leadását követően történt változás miatt az Útmutatóban, vagy a jelen 

Szabályzatban rögzített feltételeknek nem felel meg.  

• A Pályázó a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeit megszegi.   

• A Pályázó által a Szervezők rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken a Pályázó nem elérhető, 

amennyiben a Szervezők többszöri próbálkozása ellenére a Pályázóval történő kapcsolatfelvétel 

meghiúsul, és ez a pályázat lebonyolítását akadályozza, vagy késlelteti.  

 

 A Pályázó a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervezők a jelen Szabályzatban 

rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további felhívás, vagy figyelmeztetés nélkül jogosultak 

a Pályázó kizárásáról dönteni. A Pályázó kizárása esetén a Szervezők döntéséről postai úton értesítik a 

pályázót.  

 

3. A Pályázat leírása  

A pályázat kétfordulós. A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek a következő témakörökhöz 

kapcsolódnak: pozitív társadalmi célokat szolgáló technológiai vállalkozások létrehozása vagy 

fejlesztése, különösen a fogyatékkal élők helyzetének javítására tervezett megoldások; idősek 

helyzetének, biztosnságának, társadalmi integrációjának javítása; egészségügyi problémák és a 

betegségek megelőzése, kezelése; mobilitási megoldások; tiszta élelmiszerek és mezőgazdaság stb. 

 

A pályázatokat magyar, vagy angol nyelven kell benyújtani.  

Az első fordulóban a pályaműben a pályázónak röviden be kell mutatnia a pályázati koncepciót, amely 

magában foglalja a rövid leírást, a jövőképet, a megvalósítás időbeli ütemtervét, a projekt várható 

társadalmi/gazdasági hatásának bemutatását.  

 

A pályázatok beküldési határideje: 2019. január 27. (vasárnap) 23:59. A pályázatok 

startap(kukac)ike2020.eu e-mail címre küldhetőek meg. Egy pályázó több ötlettel/tervvel pályázhat. A 

pályázat leadásával a pályázó elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat. Az érvényes pályázatok 

értékelését szakmai zsűri végzi. A szakmai zsűri tagjait a Szervezők kérik fel.  

 

Pozitív elbírálás esetén a Pályázó személyre szabott mentor-programban vehet részt, majd projektjét az 

előreláthatóan 2019. február 22-én megrendezésre kerülő rendezvényen iparági szakértők és piaci 

szereplők előtt mutathatja be, továbbá részt vehet az előreláthatólag 2019. március 22-én megrendezésre 

kerülő pitching eseményen, amely egyben a projekt zárórendezvénye is. A program lezárultát követően 

a Szervezők follow-up fázist kívánnak megvalósítani. 

 



A mentor-program tartalmazza a Szervezők mentorközösségének támogatását, a kutatási 

infrastruktúrához és laboratóriumokhoz való hozzáférést (pl. 3D nyomtatók), professzionális 

tanácsadást, hálózatépítési lehetőségeket a nemzeti és nemzetközi szereplőkkel. 

 

4. A Pályázók értesítése: A pályázat eredményéről a nyertesek telefonon és írásban (e-mailben) is 

kiértesítésre kerülnek. A mentorprogramba bejutó pályázók névsora a Szervezők honlapján is 

közzétételre kerül. 

 

5. Adatkezelés  

 

5.1 A Pályázó a Pályázat beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes 

adatokat a Szervezők és a pályázat elbírálásában részt vevő szakmai zsűri tagjai a Pályázat lebonyolítása, 

és kapcsolattartás céljából kezeljék.  

 

5.2 Ahol a jelen Szabályzat személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezései Szervezőket 

említik, ezen rendelkezések megfelelően alkalmazandók a Szervezők a pályázat lebonyolításában részt 

vevő tagjaira, munkavállalóira, az általuk megbízott adatfeldolgozókra, továbbá valamennyi olyan 

adatkezelőre, akik a jelen Szabályzat alapján a Pályázó személyes adatait jogosultak kezelni.  

 

5.3 Azzal, hogy a Pályázó a Pályázatát beküldi:  

• feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes listán 

kommunikálják; továbbá nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a Szervezők a pályázat 

lebonyolítása, valamint kapcsolattartás céljából az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;  

• kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy pályaművét, és az abban feltüntetett személyes adatait 

Szervezők a Pályázat lebonyolítása és értékelése céljából a zsűri, illetve a mentorprogramban 

részt vevő partnerek számára a pályaműben foglalt adatokat, személyes adatokat, üzleti titkot 

megismerhessék. Amennyiben a Pályázó pályaművét és az abban foglalt adatokat a zsűri, 

illetőleg a mentorok megismerik, adatkezelésük tekintetében az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően járnak el.  

• kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázat lebonyolítása során, valamint különösen a 

prezentációk, illetve egyéb rendezvények során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben 

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen felvételek akár teljes egésze, akár egyes részletei 

később a Szervezők által idő és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, reklám, 

promóciós, vagy tájékoztatás céllal felhasználásra kerüljenek.  

• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Szervezők jelen verseny 

lebonyolítása során, illetve egyéb nyilvántartási, adminisztrációs, elszámolási kötelezettségeik 

teljesítése során felhasználják, továbbá, hogy ezen célból továbbítsák.  

• tudomásul veszi, hogy Szervezők a Pályázók személyes adatainak kezelése során az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően járnak el.  

 

5.4. A Pályázat során kezelt személyes adatok köre:  

A Szervezők kezelik a Pályázó Szervezőkkel való kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait:  

• A kapcsolattartás elsősorban elektronkusan történik. A pályázat első szakaszát követően 

sikeres vagy a sikertelen elbírálás után emailben értesítik a Pályázókat a döntésről. 

• A székhely/lakcím/levelezési cím Szervezők általi kezelése az egyes a programhoz kapcsolódó 

dokumentumok és értesítések kiküldésére és beérkezése miatt szükséges.  



A program lebonyolítása során a Pályázó egyéb adatainak (pl. üzleti adatok, képesítések) 

Szervezők általi megismerése is ésszerűvé válhat a mentorálási folyamat hatékonysága 

érdekében. 

 

5.5. Az adatkezelés időtartama, adatfeldolgozók:  

Az adatkezelő mindaddig kezeli a Pályázó fent megjelölt személyes adatait, amíg az adatkezelés célja 

fennáll. A Szervezők kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben jogosultak Pályázó adatait Pályázó 

adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonását követően kezelni.  

A Szervezők a Pályázó által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra 

nem használják fel, azt harmadik személy számára kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározottak 

szerint, vagy a Pályázó, előzetes hozzájárulása alapján, illetőleg akkor kezelik vagy továbbítják, ha azt 

jogszabály elrendeli.  

A Szervezők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései szerint fokozottan ügyelnek az adatbiztonság követelményének megtartására, 

ennek keretében megteszik a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen 

megsemmisülés vagy sérülés ellen.  

Ezzel kapcsolatban a Szervezők kijelentik, hogy minden tagjuk, munkatársuk, valamint a Szervezők 

által megbízott adatfeldolgozók, akik a jelen Szabályzat alapján a fent megjelölt személyes adatokhoz 

hozzáférhetnek, kötelesek a Pályázó személyes adatainak megőrzésére.  

A Pályázó a pályázatban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt 

valamennyi részvételre és személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételt.  

 

5.6. A Pályázók személyes adatainak védelméhez fűződő jogai  

A Pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését. A Pályázó ez irányú kérelmét a jelen 

Szabályzat 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken jelezheti az Adatkezelő felé. 

 

5.6.1. Tájékoztatás személyes adatai kezeléséről  

A Pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. A Pályázó kérelmére a Szervezők 

tájékoztatást adnak a Pályázó általuk kezelt, illetve az általuk megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a 

Pályázó személyes adatainak továbbítása esetén - az adat továbbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

 

5.6.2. Törlés  

A személyes adatot törölni kell, ha  

• kezelése jogellenes;  

• a Pályázó kéri;  

• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki;  

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt;  

• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.  

 

Törlés helyett a Szervezők zárolják a személyes adatot, ha egy előzetesen felmerült jogvitában 

vagy jogszabály, illetve hatósági, vagy bírósági előírásra tekintettel vagy a Pályázóval kötött, 

hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot meg kell őrizni, vagy az adat a 



Pályázón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul tartalmazza (például képfelvétel), az 

így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárta.  

A törlést vagy zárolást a Szervezők költségmentesen hajtják végre. A Szervezők a személyes 

adat törléséről a Pályázót értesítik, kivéve, ha az értesítés mellőzése a Pályázó jogos érdekét 

nem sérti.  

 

5.6.3. Zárolás  

Törlés helyett a Szervezők zárolják a személyes adatokat, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adatot a Szervezők kizárólag addig kezelik, ameddig fennáll 

az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 

 

5.6.4. Tiltakozás  

A Pályázó vagy bárki, akinek a személyes adata az Szervezőkhöz került, tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, ha  

• az érintett személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag a Szervezők vagy a jelen 

Szabályzat alapján adatkezelésre, vagy adatfeldolgozásra jogosult harmadik személy 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

jogszabály alapján kötelező;  

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

A Szervezők –a Pályázó tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) 

nap alatt megvizsgálják, és annak eredményéről a Pályázót írásban tájékoztatják. Amennyiben 

a tiltakozás megalapozott, a Szervezők az adatkezelést megszüntetik, és az adatokat zárolják. A 

Szervezők kötelesek a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és 

akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Pályázó a 

Szervezők a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy a Szervezők a döntésre 

megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől, illetve a 15 napos határidő utolsó 

napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.  

 

5.6.5. Helyesbítés  

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, a Pályázó bármikor kérheti a Szervezőktől 

személyes adatai helyesbítését. A helyesbítés iránti kérelmet a Pályázó az Adatkezelő jelen 

szabályzat 1. pontjában meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő. A Szervezők kötelesek a 

kérelem beérkezését követően, a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 25 napon belül a 

Pályázó személyes adatait helyesbíteni.  

 

5.6. Jogérvényesítési lehetőségek  

A Pályázó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény tartalmazza, ennek értelmében a Pályázó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén 

bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 

következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  

Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő (Szervezők, vagy más adatkezelő) 

székhelye szerint illetékes törvényszék jár el. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye 

(tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.  



A jogérvényesítés módját, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi 

rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.  

 

6. A Pályázó pályázata benyújtásával/feltöltésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit 

elolvasta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Pályázó kijelenti, hogy a pályázat 

benyújtásakor, valamint a Pályázat későbbi szakaszában általa a Szervezők rendelkezésére bocsátott 

személyes adatai a valóságnak megfelelnek, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatai 

változása esetén Szervezőket, ezen változásokról haladéktalanul értesíti. Pályázó kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt, valamint a Pályázat későbbi szakaszában általa a 

Szervezők rendelkezésére bocsátott személyes adatait a Szervezők, valamint Szervezők megbízott 

adatfeldolgozója kezelje.  

Jelen nyilatkozat elfogadásával a Pályázó kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. A Pályázó bármikor kérheti az 

adatkezelőktől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelők a Pályázó 

által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállalnak, azokért kizárólag Pályázó 

felelős. A Szervezők a Pályázó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személlyel 

kizárólag a jelen Szabályzatban, valamint jogszabályban meghatározott esetekben közlik. Amennyiben 

a Pályázó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik 

szükségessé, adatkezelő erről a Pályázót haladéktalanul e-mailben értesíti.  

A Szervezők a jelen Szabályzat megváltoztatásának a jogát fenntartják, a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevétele, valamint Pályázók erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett. A Szervezők a 

jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatják.  

 

7. Hatálybalépés  

Jelen Szabályzat a www.hungariantalent.rocks honlapra történő feltöltés napján lép hatályba.  

 

A Szervezők  

http://www.hungariantalent.rocks/

