ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS VERSENYSZABÁLYZAT
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a SCIndikátor programra vonatkozó versenyszabályzatot, melyben a Nők
a Tudományban Egyesület tájékoztatja a honlapján regisztrálókat a személyes adatok és információk kezeléséről
és védelméről!
A részvételi feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat ”ELFOGADOM” bejelölésével hozzájárul adatainak alábbi
módon történő kezeléséhez:
1. Fogalmi értelmezések
SCIndikátor verseny:
A Nők a Tudományban Egyesület által elindított „SCIndikátor” kezdeményezés célja, hogy aktivizálja, láthatóvá
és sikeressé tegye a technológia-orientált területeken tanuló és dolgozó, tehetséges és kreatív hallgatókat –
jövendő kutatóinkat –, és olyan kommunikációs képességekkel vértezze fel őket, amelyek segítségükre lesznek,
hogy hatékonyan, közérthető nyelven ismertessék meg a nagyközönséggel vagy a jövőbeli hasznosítókkal
tudományos területüket, kutatási céljaikat és elért eredményeiket. Másrészt a „SCIndikátor” verseny nagy
nyilvánossága elősegíti a nagyközönség megismertetését az új, izgalmas tudományos eredményekkel,
fogyaszthatóvá teszi az akadémiai/egyetemi tudást, továbbá hidat teremt az egyetem és ipar között.
SCIndikátor Science Show:
A SCIndikátor döntője, amelynek pontos időpontja és helyszíne 2017. decembere során kerül véglegesítésre.
Versenyző:
Az az induló pályázó, aki a Nők a Tudományban Egyesület által szervezett SCIndikátor versenyszabályainak
megfelel.
Pályamű:
A Versenyzők által a SCIndikátorra készített saját készítésű bemutatkozó videó.
Szervező:
Nők a Tudományban Egyesület – vagy a SCIndikátor verseny kapcsán annak nevében eljáró személy.
2. Versenyzőkre vonatkozó szabályok
2.1. A versenyben részt vehet minden technológia-orientált területen tanuló alap- vagy mesterszakos illetve
PhD hallgató.
2.2. A Versenyző a nevezésével elfogadja a jelen versenyszabályban foglaltakat, beleértve a SCIndikátor-hoz
kapcsolódó adatkezelési szabályokat is.
2.3. A versenyen való részvétel ingyenes.
2.4. A nevezés feltétele, hogy a versenyző kitöltse a nevezéshez szükséges jelentkezési lapot és feltöltse
pályázatát (videó).
2.5 A zsűri és a verseny szervezésében résztvevő személyek családtagjai nem pályázhatnak.
2.6. A verseny három fordulóból áll.
2.7. Az első fordulóban a versenyzőnek egy pályaművet kell elkészíteni, melynek témája bármi lehet. A
pályaműveket egy szakmai zsűri fogja értékelni, amelyhez értékelési lapot fognak használni, ez alapján dől el,
hogy ki jut be a második fordulóba. Minden pályamű ugyanazon értékelési szempontok alapján kerül pontozásra,
értékelésre.
2.8. A Versenyző az online nevezés lezárásáig a nevezését bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
2.9. Csak a www.scindikator.hu weboldalon elérhető nevezési lapon keresztül benyújtott pályamunkák kerülnek
értékelésre.

2.10. A munka során a versenyzőknek kell kiemelten figyelmet fordítania a szerzői jogokra, azaz csak olyan
képeket, hangokat és videókat használhatnak, amelyek szabadon felhasználhatók, illetve melyek szerzői jogával
rendelkeznek! A legjobb, ha saját készítésű médiaelemek kerülnek beépítésre! Amennyiben máshonnan, mások
által készített anyag (kép, hang stb.) kerül felhasználásra, azt a pályamű beadásakor kérjük szerepeltetni.
2.11. A második fordulóba bejutó Versenyző egy 3 alkalmas képzés után vállalja, hogy önállóan összeállítja
előadását, amit a szakmai zsűrinek, a mentoroknak és a vizuális csapatnak bemutatja. Az előadásának az
értékelését a zsűri felvezeti a versenyző értékelő lapjára. A szakmai zsűri által a legjobbnak ítélt versenyzők
jutnak a döntőbe.
2.12. A második fordulót követően a zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.
2.13. A második forduló során a döntőbe bejutó Versenyző vállalja, hogy az online nevezést követő felkészítő
workshopokon összeállított előadását a SCIndikátor Science Show keretében zsűri és közönség jelenlétében
bemutatja.
2.14 Az előadásának az értékelését a zsűri felvezeti a versenyző értékelő lapjára.
2.15 A döntőt követően a zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.
2.16 A végső eredményhirdetésre és a díjak átadására a döntő helyszínén és időpontjában kerül sor.
2.17 A versenyre való nevezéssel a versenyzők hozzájárulnak, hogy a szervezők szabadon felhasználhassák a
benyújtott pályaműveket illetve a verseny során beadott anyagokat.
2.18. A Versenyző a pályamű készítését kizárólag saját anyagi lehetőségeinek figyelembevételével készíti és
elfogadja, hogy a versenyen való részvételért anyagi ellenszolgáltatást – a versenyen esetlegesen elért
helyezéssel járó tárgyi díjakat nem ideértve – nem kap a Szervezőtől.
2.19. A Versenyző elfogadja, hogy a Szervező a versenyszabályok megsértése esetén a Versenyzőt a versenyből
kizárhatja.
2.20. Tájékoztatjuk, hogy a SCIndikátor program nyilvános, arról a program népszerűsítése és kommunikálása
érdekében kép- és hangfelvételek készülhetnek. A Versenyző elfogadja, hogy a SCIndikátor felkészítő
workshopjai és a Science Show ideje alatt róla hang- és képfelvételek készülhetnek, amelyek az Egyesület
alapszabályban rögzített céljai és a SCIndikátor program népszerűsítése, kommunikálása érdekében
felhasználásra kerülhetnek. Ezért a Szervezőnek nem áll módjában anyagi ellenszolgáltatást nyújtani.
Amennyiben Versenyzőként a programon részt vesz, hozzájárul képmásának rögzítéséhez és fenti módon történő
felhasználásához.
3. Adatkezelési szabályok
3.1. A honlapon keresztül a versenyzők önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas
személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a Versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos
jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a Nők a Tudományban Egyesület – a továbbiakban Egyesület - az alábbiak
szerint kezelje a megadott adatokat.
3.2. Az Egyesület az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó
jogszabályok keretei között, azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés
fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon
kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.
3.3. A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. Az Egyesület
fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az
adatbázisból. Az Egyesület nem vállal felelősséget a Versenyző által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja
felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.
3.4. A Versenyző a nevezésével hozzájárul ahhoz, hogy a nevezés során megadott személyes adatait a Szervező
az alábbi pontokban megadott módon, az információs önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezelje.
3.5. A Szervező kizárólag a SCIndikátor Verseny lebonyolításához feltétlenül szükséges személyes adatokat gyűjti
a Versenyzőktől. Ezek különösen a Versenyző szakmai munkásságának, a Versenyzővel való kapcsolattartás
megkönnyítését, a verseny tisztaságának biztosítását, illetve statisztikai célokat szolgálnak.
3.6. A Szervező a Versenyzők személyes adatait harmadik félnek nem adja át. Személyes adatait az Egyesület
csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha a Versenyző ehhez beleegyezését adja, vagy az Egyesületet
erre jogszabály kötelezi.

3.7. Személyes adatokat a Versenyző által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről
a felhasználónév és jelszó visszaigazolásával a Versenyző az általa megadott email címre visszaigazolást kap.
3.8. A Látogató az Egyesület munkatársaitól írásban kérhet adatainak az adatbázisból való törlését.
3.9. Személyes adatok védelme
Az Egyesület a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tűzfallal védett szerveren
tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
4. Linkek és a felhasználás egyéb szabályai
Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag az Egyesületre vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más
személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért,
adatokkal kapcsolatos magatartásáért az Egyesület felelősséget nem vállal. Az Egyesület a honlap tartalmának
hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár
el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.
Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt
kizárólag az Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg. A honlap, annak tartalma az Egyesülettel
írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel. A honlapon közzétett
tartalom a honlapra való hivatkozással szabadon felhasználható. Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos
többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is; kimásolni;
abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást
nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely az
Egyesület jogait sérti vagy veszélyezteti. A honlap Látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen,
a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések
megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.
5. Látogató jogai, jogorvoslat
5.1. A Látogatónak jogában áll:
a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését,
c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat.
5.2. A Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
5.3. A Látogató jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az alábbi e-mail címen
keresztül érheti el az Egyesületet: hello@scindikator.hu

