Magyar Formatervezési Díj — 2018
Pályázati Felhívás

Nyilvántartási szám*:
* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

Jelentkezési lap
Beadási határidő (kísérő dokumentációval): 2018. május 4. (postabélyegző szerint)
A jelentkezési lapon megadott adatok kerülnek feltüntetésre a kiállításon, a katalógusban, a díjtárgy csomagolásán és oklevélen, az
emléklapon, valamint a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának (MFTI) megbízásából készült kiadványokban, promóciós anyagokon,
online kommunikációkban. (az MFT honlapján és a Díj Facebook profilján)!

1.

A pályamű megnevezése (angol nyelven is):

2.

Rövid leírása (angol nyelven is):

3.

Kategória:

4.

Diákkategória esetén jelige (angol nyelven is):

5.

A pályázó neve:
Telefon:

E-mail:

Honlap:

E-mail:

Honlap:

Cím:
6.

Cég esetén a kapcsolattartó neve:
Cégnév:
Telefon:
Cím:

7.

Egyéni pályázó esetén a pályamű megrendelőjének vagy gyártójának neve és címe:

8.

Az érdemi bírálathoz szükséges mellékletek felsorolása**:

** Mellékletek
A pályamű rövid műszaki leírása, illetve dokumentációja A4-es formátumban (az érdemi bírálatot elősegítő dokumentumok: a pályamű
keletkezésére, megvalósulására vonatkozó és egyéb információt tartalmazó, részletes háttéranyagok). A pályaművet bemutató képanyag:
képeket csak papírképként, illetve printelt formában fogadunk el, web-design esetében kinyomtatott képernyőképeket kérünk.

Dátum:

Aláírás:

Nyilvántartási szám*:
* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

9.

Adatkezelési tájékoztatás
A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) minden pályázó
és esetleges céges kapcsolattartó esetében kezeli az alábbi
személyes adatokat: név, elérhetőségi adatok (cím, telefonszám,
e-mail- és honlapcím), továbbá azokat az adatokat, amelyeket
a pályázó a részére megad.
Az adatkezelés célja a pályázati feltételeknek (Pályázati
Szabályzat, Pályázati Felhívás) való megfelelés megállapításához,
a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók kizárásához,
valamint a pályázatok elbírálásához szükséges adatok biztosítása.
Az SZTNH a díjazott, a különdíjat és kiállítási jogot nyert pályázók
esetében kezeli továbbá az alábbi személyes adatokat: anyja neve,
születési idő és hely, lakcím, levelezési cím, telefonszám, adószám,
a számfejtéshez, a díj kifizetéséhez és a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez szükséges adatok (pl. szerzői részarány, további
szerzők neve, minden szerző bankszámlaszáma) és mindazon
személyes adatokat, amelyeket a díjazott, a különdíjat és kiállítási jogot nyert pályázó a részére megad. A fenti adatok közül az
„Adatlap” megnevezésű nyomtatványon szereplő adatokat az SZTNH zárt borítékban kéri a pályázathoz csatolni, amelyeket a nem
nyertes pályázók esetében azok tartalmának megismerése nélkül
a pályázat lezárását követően haladéktalanul megsemmisít;
a többi adatot a díjazott pályázóktól külön kéri be az SZTNH.
Az adatkezelés célja a díj utalásához és a pénzjutalom átadásához,
a közzétételhez, a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához vagy a díjak visszafizetéséhez
szükséges adatok biztosítása; valamint a díjpályázat eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából katalógusok, kiadványok,
promóciós anyagok megjelentetése nyomtatott formában, illetve
online felületeken.
Az SZTNH emellett a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve
a különdíjat felajánlók részére az általuk különdíjban részesített
személyekkel és alkotásaikkal kapcsolatos fenti adatokat továbbítja, amelynek célja a közzététel és díjfizetés biztosítása.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi a díjazott, különdíjban
részesített és kiállítási jogot nyert pályázók, illetve a termékeket
gyártók és megrendelők nevét és az elismert alkotások címét,
emellett az alkotásokról készült fényképfelvételeket is az MFT
honlapján, a facebook.com/magyarformatervezesidij közösségi
média felületén és a promóciós filmekben.
A kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján
elérhető katalógusban közzéteszi a fentieken túl a díjazott, különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert pályázók, illetve gyártók,
megrendelők elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím, honlap
elérhetősége) is.

Dátum:

Az adatkezelés jogalapja mindegyik esetben a találmányok
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § g)
pontjára, a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII.
21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e)-f) és i)-j) pontjaira, a
Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet
1-2. §-aira, valamint a pályázati felhívásra figyelemmel a pályázat
benyújtásával adott hozzájárulás az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja és 6. § (6)
bekezdése, valamint – amennyiben ennek feltételei fennállnak – 6.
§ (5) bekezdésének a) és b) pontja alapján.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint
maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
rendelkezéseinek megfelelően, a díjak kifizetéséhez és a pénzjutalom átutalásához kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
A pályázathoz kapcsolódó adatkezelést adatkezelőként a Magyar
Formatervezési Tanács Irodája (1054 Budapest, Akadémia utca 21.)
és megbízásából a pályázatot elbíráló bizottság (bírálóbizottság),
továbbá a közzététel, a díjfizetés, illetve a pénzjutalom tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József
nádor tér 2-3.), valamint az aktuális különdíjat felajánlók végzik
(a különdíjat felajánló adatkezelők nevét és elérhetőségét az MFTI
a pályázat elbírálását megelőzően közzéteszi a honlapján). A pályázathoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként járnak el a katalógus,
kiadványok, a díjtárgycsomagolás, az oklevél, a bemutató kiállítás
és a promóciós filmek készítői, a kommunikációs felületek kezelői
és a kommunikációs feladatokkal megbízott személyek.
A pályázók – beleértve a nyertes pályázókat is – kérhetik az SZTNH
tájékoztatását a személyes adataik kezeléséről, a személyes
adataik helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelés kivételével
személyes adataik törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhatnak az adataik kezelése ellen. Az SZTNH a tájékoztatást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25
napon belül, az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően adja meg.
Az a pályázó, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, az illetékes törvényszékhez vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Kijelentem, hogy a pályamunka a pályázati feltételeknek megfelel, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Formatervezési Tanács
Irodája, a bírálóbizottság és a további adatkezelők a fentiekben
megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása céljából és
a megadott további célok elérése érdekében kezeljék, így hozzájárulok a pályamunka - nevemmel és elérhetőségi adataimmal
együtt a tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő módon történő
- bemutatásához és nyilvánosságra hozatalához a kiállításon,
a katalógusban, az SZTNH hivatalos lapjában, a Magyar Formatervezési Tanács honlapján és a facebook.com/magyarformatervezesidij profilon, a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának
megbízásából készült sajtóközleményekben, továbbá az adatkezelők részére történő továbbításhoz.

Aláírás:

Nyilvántartási szám*:
* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

Adatlap
(Kérjük zárt borítékban csatolni)
1.

A pályamű alkotójának, alkotóinak neve, címe, anyja neve:
Alkotó neve:

Anyja neve:

Alkotó címe:
Alkotó neve:

Anyja neve:

Alkotó címe:
Alkotó neve:

Anyja neve:

Alkotó címe:
Alkotó neve:

Anyja neve:

Alkotó címe:
Alkotó neve:

Anyja neve:

Alkotó címe:
Alkotó neve:

Anyja neve:

Alkotó címe:
2.

Diákkategória esetén jelige:

3.

Gyártó neve:
Gyártó címe:

4.

Megrendelő neve:
Megrendelő címe:

5.

6.

A szerzői részarány (százalékban)**:
Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

A tulajdonjog megoszlása (százalékban)**:
Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

** formatervezési teljesítmény létrehozásában közreműködő alkotók/gyártók megnevezése
*** A díj az itt megadott tulajdonjog arányban kerül kifizetésre
Dátum:

Aláírás:

