
 

 

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 ahhoz a Pályázó, 18 év alatt a 

Pályázó törvényes képviselıje (pl.: szülıje) is hozzájárul. 

 

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. 

SZELLEMI TULAJDON 

A Pályázó a pályamunka benyújtásával felelısséget vállal azért, hogy a 

pályamunka a saját szerzıi mőve. E feltétel megsértése esetén pályázatát 

kizárjuk a versenybıl, vagy ha ez a díjátadást követıen válik ismertté, akkor a 

Pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.  

 

Pályázni csak olyan videóval lehet, amely nem sérti harmadik személyek szerzıi, 

vagy személyhez főzıdı jogait. Amennyiben a beadott videó mégis más 

személyek szerzıi vagy személyhez főzıdı jogait sérti, akkor – a pályázat 

kizárása mellett – az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a Pályázó teljes 

jogi felelısséggel tartozik és köteles a Mathias Corvinus Collegiumot 

mindennemő jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

 

A beküldött pályázatok szerzıi joga a Pályázót illeti. A pályamunkákat a Mathias 

Corvinus Collegium a Szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben 

foglaltaknak megfelelıen kezeli, a következı kitételekkel:  

• A Mathias Corvinus Collegium a pályázatok benyújtásával jogot szerez a 

pályamunka felhasználására.  

• A Pályázó a pályázat benyújtásával díjigényérıl kifejezetten lemond az 

alábbi felhasználások tekintetében, illetve díjigény nélkül engedélyezi, 

hogy: 



 

 

1. a Mathias Corvinus Collegium a pályamunkát a pályázat 

eredményének kihirdetése elıtt és után a pályázattal kapcsolatos 

média-felületeken (különösen internetes oldalakon) megjelenítse, 

illetve a nyertes pályázatok anyagát, és a szerzı(k) nevét 

nyilvánosságra hozza; 

2. a pályázat zsőrizése érdekében a pályamunkák a Mathias Corvinus 

Collegium által felkért zsőritagok részére átadásra kerülnek; és 

3. a Mathias Corvinus Collegium idıbeli korlát nélkül tárolja a 

pályamunkákat. 

ADATKEZELÉS 

A pályázat adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-67455/2013. 

A Pályázó pályázata aláírásával és benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy a pályázaton feltüntetett személyes adatait a Mathias Corvinus Collegium a 

mindenkor hatályos vonatkozó jogi elıírásoknak megfelelıen 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 adatkezelı adatbázisába kerüljenek, és azokat 

az adatkezelı minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a 

pályázat elbírálása céljából szükséges idıtartamban, de legkésıbb az 

eredményhirdetést követı 3 évig. 

A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet a Mathias Corvinus Collegiumtól 

személyes adatai kezelésérıl, 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 adatkezelı 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. 

 


