RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
MVM Edison –LIGHT UP! innovációs pályázat és startup versenyhez
1. A pályázat kiírója
A „LIGHT UP! 2016” innovációs pályázat és startup verseny (a továbbiakban: ”Pályázat”)
szervezője az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) (továbbiakban: ”Szervező”).
2. A pályázatban történő részvétel feltételei
2.1. A Pályázaton kizárólag azon Magyarországon bejegyzett kis- és középvállalkozás,
egyéni vállalkozó és egyetemi hallgató vagy egyetemi hallgatók csoportja, valamint
18. életévét betöltött magánszemély vehet részt, (továbbiakban ”Pályázó”), aki a saját
maga által kidolgozott innovatív vállalkozási/ szolgáltatási/ termékgyártási tervet a 4.
pontban meghatározott időtartam alatt feltölti az www.mvmedison.hu webhelyre,
valamint elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban:
”Szabályzat”) leírt valamennyi feltételt.
2.2 A Pályázaton hazai kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és egyetemi
hallgatók indulhatnak, e minőségüket a Szervezőnek joga van külön is ellenőrizni.
2.3 Azok a pályázatok, melyek a Szabályzatban, illetőleg a pályázati felhívásban leírt
alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan kizárásra kerülnek a
versenyből.
2.4. Egy Pályázó a Pályázaton maximum 3 darab, saját ötletet/tervet tartalmazó
pályaművel jogosult részt venni.
2.5 A Pályázatok feltöltésekor 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
Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
2.6 A Pályázat:
 nem sértheti mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait,
 nem tartalmazhat piaci forgalomban lévő termékre vagy szolgáltatásra irányuló
burkolt vagy nyílt reklámot,
 nem lehet a pályázat témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
 nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más
jogszabálysértésre való felbujtást,

| 1. oldal





nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett
adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi
törvénybe ütköző közléseket, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály
rendelkezéseibe, 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 csak
saját ötletet/találmányt mutatott be, illetőleg kijelenti és szavatolja, hogy a pályamű
által esetlegesen tartalmazott szerzői- vagy iparjogvédelem hatálya alá eső tartalmak
tekintetében a szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik. A pályázat
feltöltésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek jogainak megsértéséből
fakadó következményekért helytáll.
3. A Pályázat leírása
A pályázat kétfordulós. A pályázatra olyan pályaműveket várunk a megadott
kategóriákon belül mutatnak be olyan innovatív energetikai megoldásokat, amelyek
hasznos funkcionális elemei lehetnek az alábbi kategóriákhoz kapcsolódó
témaköröknek:







general energy generation and usage
o smart energy
o smart grids
o renewable energy
personal/household energy generation and usage
o smart home
o homes are operated by electronic devices
o intelligent feedback
office/industry energy generation and usage
o renewable energy
o dynamic power consumption
public/city energy generation and usage
o smart mobility
o electric vehicle charging

A témakörök magyar megfelelője:


Általános energiatermelés és felhasználás, mint például:
o Megújuló és fenntartható energia (renewable energy)
o Smart hálózat (smart grids)
o Intelligens energiatermelés és üzemeltetés (smart energy)
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Személyes és háztartási szintű energiatermelés és felhasználás, mint például:
o Okos otthon rendszerek (smart home)
o Okos mérés, irányítási és visszajelző rendszerek (intelligent feedback)
Irodai és ipari szintű energiatermelés és felhasználás, mint például:
o Megújuló és fenntartható energiatermelés (renewable energy)
o Dinamikus energiafelhasználási rendszerek (dynamic power consumption)
Városi és közösségi szintű energiatermelés és felhasználás, mint például:
o Okos város energiatermelése és irányítása (smart city)
o E-mobilitás fejlesztések (smart mobility)
o Elektromos töltési lehetőségek (electric vehicle charging)

Az első fordulóban a pályaműben a pályázónak be kell mutatnia a pályázati
koncepciót 20 000 karakter hosszúságban, amely magában foglalja a részletes leírást,
a jövőképet, a megvalósítás időbeli ütemtervét, valamint a pályázat keretében
megvalósítandó fejlesztés részletes leírását. A pályázathoz a megvalósítást értelmező
pályázati prezentáció csatolandó, tervrajz vagy látványterv, műszaki dokumentáció,
illetőleg videó anyag formájában.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. február 22. (szerda). A pályázatok a
weboldalon tölthetők fel. Egy pályázó maximum 3 ötlettel/tervvel pályázhat. A pályázat
leadásával a pályázó elfogadja a Szabályzatban foglaltakat.
Az érvényes pályázatok értékelését szakmai zsűri végzi. A szakmai zsűri az EDISON
Program által delegált tagokból, valamint a program partnereinek meghívott
képviselőiből áll.
A Szervező a beérkezett Pályázatok közül kategóriánként 3 elsőfordulós nyertest hirdet.
Az így kialakult 12 Pályázóból álló mezőny bekerül a második fordulóba, amely egy
komplex 8 alkalmas felkészítőprogram.
A második forduló részvevői lehetőséget kapnak a MVM Zrt. jóvoltából ötleteik
prezentálására. A prezentálás egy olyan értékelési és kiválasztási forduló, amely során
a Szervező (szakmai zsűri) dönt a nyertes Pályázatokról.

A szakmai zsűri kategóriánként egy, összesen négy végső nyertes Pályázatot választ ki.
4. A Pályázat időtartama
A Pályázatok beküldése 2016. december 5. 08:00 órától 2017. február 22. napján 23:59
óráig lehetséges. A Pályázat időtartama előtt, illetve befejezését követően elküldött
pályázatok a versenyben nem vesznek részt.
A második fordulós pályázati felkészítőprogram 8 alkalmat foglal magában.
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5. Nyeremény
A Szervező az első fordulóban 12 nyertes Pályázatot hirdet, amelyek fejenként 1 millió
forintos támogatásban részesülnek, továbbá bekerülnek a 2. fordulóba.
A Szervező a második fordulóban négy végső nyertes Pályázatot hirdet. A végső nyertes
Pályázók lehetőséget kapnak az MVM Csoport tagja, a Smart Future Lab Zrt. jóvoltából
ötletének prezentálására a Smart Future Lab Zrt. képviselői előtt. Amennyiben az
elbírálás pozitív, a Smart Future Lab Zrt. maximum 50 millió forint összegű magvető
befektetésre és inkubációs/akcelerációs szolgáltatásainak igénybevételére ajánl fel
lehetőséget.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és a pályázattól eltérő célra nem használható
fel.

6. Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele
A pályázat eredményéről a nyertesek telefonon és írásban (e-mailben) is kiértesítésre
kerülnek. Az eredmény a közzétételre kerül az www.mvmedison.hu weboldalon is.
7. Adatkezelés
7.1 A Pályázó a Pályázat elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott
személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója a Pályázat lebonyolítása
céljából kezelje.
7.2 Azáltal, hogy a Pályázó a versenyen részt vesz:
 feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes listán
kommunikálják; továbbá nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a Szervező a
pályázat lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelje;
 tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet,
egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi
reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és
külön díjazás nélkül.
 feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen verseny
lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során
felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa, az adatok feldolgozásával megbízott
adatfeldolgozó részére továbbítsa.
 tudomásul veszi, hogy Szervező a Pályázók adatait a jelen 7.2 pontban
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
7.3. Az adatkezelés célja:
Pályázókkal, való kapcsolattartás:
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- leginkább e-mail formájában történik, ahol elsősorban pályázati kiegészítések,
módosítások, pontosítások illetőleg eredményhirdetés miatt, valamint a Pályázók által
felmerülő kérdésekre is ily módon válaszol a Szervező egy illetékes munkatársa. A sikeres
vagy a sikertelen elbírálás után e-mailben értesítik a pályázókat a döntésről, ami után
a sikeres pályázók támogatási szerződésének jóváhagyása a Szervező által is ezen a
platformon történik.
- székhely/lakcím/levelezési cím: csak a támogatási szerződések, egyéb
dokumentumok és értesítések kiküldésére és beérkezése miatt szükséges. Minden más
személyes adat az esetleges pozitív elbírálás után a támogatási szerződés megkötésére
szolgál.
7.4. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg az adatkezelés célja fennáll.
Pályázat visszavonása iránti kérelem esetén az adatkezelő a pályázó adatait azonnal
törli.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
Az adatkezelő a pályázók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett
célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a
pályázó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy
továbbítja, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli.
Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság
követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai
intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel
kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt
személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.
A Pályázó a versenyen való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
7.5. A Pályázók adatvédelemhez fűződő jogai
A Pályázó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, zárolását, illetve törlését. A Pályázó ezirányú kérelmét a jelen szabályzat
1. pontjában meghatározott elérhetőségeken jelezheti az Adatkezelő felé.
7.5.1. Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Pályázó az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást
kérhet. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
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illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén -az adat továbbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A tájékoztatás kiterjed a Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelő a
jelen
szabályzat
1.
pontjában
meghatározott
elérhetőségei
bármelyike
vonatkozásában előterjesztheti a Pályázó.
Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi
időpontban, de legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül írásban, közérthető formában
megadni a tájékoztatást.

7.5.2. Törlés
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
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.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Pályázó kéri. Ha egy előzetesen
felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra
tekintettel vagy a Pályázóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel
a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Pályázón kívül más
személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például
képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű
elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra
használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Pályázó saját
személyes adatainak törlési igényét az Adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában
meghatározott elérhetőségei bármelyike vonatkozásában előterjesztheti.
A Pályázó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől
számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Az Adatkezelő a
helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az
érintett jogos érdekét nem sérti.
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7.5.3. Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja 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 az Adatkezelő kizárólag addig
kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
7.5.4. Tiltakozás
A Pályázó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat
személyes
adatának
kezelése
ellen,
ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.
Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről
értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Pályázó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével
nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen
– a döntés közlésétől számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.
7.5.5. Helyesbítés
Pályázó bármikor kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését. A
helyesbítés iránti kérelmet az Adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában meghatározott
elérhetőségei bármelyike vonatkozásában előterjesztheti a Pályázó.
Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi
időpontban, de legkésőbb huszonöt (25) napon belül a Pályázó személyes adatait
helyesbíteni.
7.6. Jogérvényesítési lehetőségek
A Pályázó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (2013. évi V.
törvény) tartalmazza, ennek keretében a Pályázó a törvényben foglalt jogainak
sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő
székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes
törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza. Jelen nyilatkozat a
regisztráció, valamint az egyéb formában történő pályázati jelentkezés
elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a Pályázó kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a
regisztrációkor, pályázati jelentkezéskor megjelölt személyes adatait kezelje. Jelen
nyilatkozat elfogadásával a Pályázó kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.
A Pályázó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai
megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a Pályázó által megadott
személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag Pályázó
felelős.
Az adatkezelő a Pályázó által megadott személyes adatokat harmadik személy
számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a Pályázó kifejezetten
hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi.
Amennyiben a Pályázó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság
számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a Pályázót haladéktalanul
e-mailben értesíti. Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor,
egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A Pályázók,
illetve érintettek a Weboldal módosítás hatályba lépését követő használatával a
módosítást kifejezetten elfogadják. Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális
frissítése bármikor elérhető az alábbi linken: www.mvmedison.hu

7.7. Hatálybalépés
Jelen Szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba.
Hatályba lépés időpontja: 2016.12.01.
A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát
fenntartja - a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett.

Szervező
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