RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A T-Systems IoT Hackathonjához
1. A Verseny kiírója
Az IoT Hackathon verseny (továbbiakban ‘Verseny’) kiírója a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; a továbbiakban: Kiíró), TSM megbízásából főszervezője a
KIBU Innováció Nonprofit Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 30.; továbbiakban Szervező),
közreműködője a Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., továbbiakban:
Közreműködő).
2. Versenyen való részvétel feltételei
2.1. A Versenyben kizárólag azon Magyarországon bejegyzett kis- és középvállalkozás, egyéni
vállalkozó valamint 18. életévét betöltött magánszemély vehet részt, (továbbiakban ”Jelentkező” vagy
Résztvevő), aki a saját maga által kidolgozott ötletet a 4. pontban meghatározott időtartam alatt feltölti
az www.iotchallenge.kibu.hu webhelyre, valamint elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési
szabályzatban (a továbbiakban: ”Szabályzat”) leírt valamennyi feltételt. A Versenyre a jelentkezés
önkéntes és ingyenes.
2.2 A Versenyen hazai kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, magánszemélyek indulhatnak
egyénilieg vagy csapatban (2-5fő), e minőségüket a Szervezőnek joga van külön is ellenőrizni.
3. A Verseny leírása:
A T-Systems, és a KiBu - a T-Systems innovációs laborja - a Szegedi Tudományegyetem
közreműködésével keresi azokat az ötleteket, amelyek a NarrowBand IoT (NB IoT) hálózat technikai
specifikumaira alapozva, IoT rendszerek és/vagy szenzorok kreatív felhasználását célozza meg,
továbbá működési hatékonyságban, fogyasztásban és kompakt tervezésben versenyképesek. Fontos,
hogy a megoldások legyenek termékesíthetőek és rendelkezzenek üzleti potenciállal. Az ötleteket 2
kategóriában nyújthatják be a Jelentkezők: agrárium, telemedicina.
A 6. pont szerint kiválasztott csapatok részére az ötlet kidolgozásához mentoritámogatást, és 3.1.
pontban meghatározott eszközöket nyújt a Szervező.
3.1. A 6. pont szerinti, Szegeden megrendezésre kerülő verseny során a Szervező az alábbiakat
térítésmentesen biztosítja:
• Szélessávú internetelérés
• Fejlesztői board (elektronikai panel, szenzorok)
• Üzleti és technológiai mentorcsoport
• Étel-, ital ellátás a verseny teljes ideje alatt
3.2. A verseny elbírálása: A Kiíró, a Szervező és a Közreműködő képviselői alkotják a 4-6 fős szakmai
zsűrit, amely a nyertes csapatokat szakmai szempontok alapján kiválasztja. A résztvevők elfogadják,
hogy a zsűri döntése egyéni, szubjektív értékelési szempontokat is figyelembe vehet és a döntése nem
támadható meg és nem kifogásolható. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy ha nem talál megfelelő ötletet,
nem köteles nyertest hirdetni.
4. Szellemi tulajdonjog, üzleti titok védelme
A versenyen fejlesztett megoldások szellemi tulajdonjoga a Résztvevőké. Résztvevők a regisztrációval
elfogadják, hogy bizalmasan kezelik és semmilyen módon nem használják fel a Verseny más résztvevői
által bemutatott, vagy a Verseny során egyéb módon tudomásukra jutott szerzői jog által védett művet,
vagy annak nem minősülő, de üzleti titok rézét képező ötletet, megoldást, alkalmazást, vagy ezekkel
kapcsolatos információkat.
5. Felelősség korlátozása
A Versenyen résztvevők a Nyilatkozatban kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Versenyen
kidolgozásra kerülő prototípus kizárólag saját és/vagy olyan személyek szellemi tevékenységének
eredménye, akik korlátozásmentesen hozzájárultak a megoldás jelen Versenyben történő
felhasználásához,
kidolgozásához.

A résztvevők kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Versenyen megtervezésre, megalkotásra,
fejlesztésre és bemutatásra kerülő prototípus eredeti, és az semmilyen módon nem sérti harmadik felek
szellemi vagy ipari tulajdonjogait, törvényes érdekeit.
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha bármely Résztvevő - nyilatkozata ellenére megszegi az abban foglaltakat. Amennyiben a Résztvevő a Nyilatkozatban vagy jelen Verseny- és
részvételi szabályzatban foglaltakat megsérti, a Szervezőnek jogában áll az érintett Résztvevőt (
csapatot) kizárni a Versenyből, amely a nyertes csapat esetén azt jelenti, hogy a Szervező jogosult az
esetleg már megtett ajánlatot visszavonni, valamint más nyertest hirdetni.
6. A Verseny felépítése:
• 2019. március 21. Jelentkezési időszak kezdőnapja
• 2019. április 14. Jelentkezési időszak utolsó napja és a jelentkezés lezárása
• 2019. április 20. Kiválasztott csapatok értesítése
• 2019. április 26-27. Hackathon verseny Szegeden
7. Nyeremény:
A nyertesként kihirdetett Jelentkezők részére a Kiíró vagy a Szervező szerződéskötési ajánlatot tehet
nyertes pályázatuk tárgyát képező ötlet közös megvalósítására, továbbá helyezésüktől függően az
alábbiakban meghatározott pénzbeli nyereményre jogosultak:
• I. helyezett: nettó 500.000 Forint / csapat
• II. Helyezett: nettó 300 ezer Forint / csapat
• III. helyezett: nettó 100 ezer Forint / csapat
Egyetemi Különdíj: nettó 300 ezer Forint / csapat
Az egyetemi különdíj célja, hogy az egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező tehetségesnek talált
Résztvevőket a Kiíró a versenyen elért dobogós helyezés hiányában is elismerje.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy egyetemi különdíjat osszon ki, azonban, ha az első három helyezett
között egyetemi csapat szerepel, nem köteles kiosztani a díjat.
8. Adatkezelés:
8.1. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A Versennyel kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a KIBU Innováció Nonprofit
Kft., cím: 1092 Budapest Ráday utca 30., email: hello@kitchenbudapest.hu) minősül
adatkezelőnek. A Versennyel kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban,
a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Verseny során megadott
személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott céllal kezeli.
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A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Jelentkező a Versenyben való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Verseny során történő
adatkezelés célját megértette. A Jelentkezők személyes adatait a Szervező további harmadik
személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik
országba továbbítására nem kerül sor.
Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Jelentkező személyes adatait különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Jelentkező személyes adatainak a
védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést
megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint
egymással arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Jelentkező a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Jelentkező kérheti a Szervezőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének
korlátozását, valamint.
d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az
adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.
A Jelentkező jogosult arra, hogy. a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Jelentkező ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezőt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Jelentkező
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha a Jelentkező azt másként kéri. A Szervező a Jelentkező részére a

tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken terjeszthetik elő a Jelentkezők: iotchallenge@kitchenbudapest.hu, KIBU
Innováció Nonprofit Kft.1092 Budapest, Ráday utca 30.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, a Jelentkező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
A Versenyen Résztvevő személyes adatainak a Jelentkező kérésére történő törlése esetén, a
Jelentkező Versenyen való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik a Szervező ettől
eltérő nyilatkozata hiányában. A Szervező csak olyan esetben engedélyezheti a Versenyen való
további részvételt, amennyiben a Résztvevő adatkezelés alól kivont személyes adatainak kezelése
nélkül is többletköltségek és ráfordítások nélkül a Szervező a részvételt biztosítani tudja és akarja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervezőhöz (azaz a KIBU Innováció
Nonprofit Kft) lehet fordulni, az alábbi elérhetőségeken: 1092 Budapest Ráday utca 30., email:
hello@kitchenbudapest.hu.
Továbbá a Jelentkező panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat
(postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Jelentkező a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Jelentkező adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni
a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
9. Hatálybalépés
Jelen Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2019. 03. 21.
A Szabályzat visszavonásig hatályos.
A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja - a
Jelentkezők erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett.

