Magyar Formatervezési Díj — 2022
Pályázati Felhívás

Nyilvántartási szám:
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.)

Jelentkezési lap
Beadási határidő (kísérő dokumentációval): 2022. május 1. 24.00 óra (a pályázati anyagot és az adatlapot tartalmazó önálló
elektronikus levelek beérkezésének végső határideje)
A jelentkezési lapon megadott adatok kerülnek feltüntetésre a kiállításon, a katalógusban, a díjtárgy csomagolásán és oklevélen,
valamint a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának (MFTI) megbízásából készült kiadványokban, promóciós anyagokon, online
kommunikációkban /a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) honlapján és a Magyar Formatervezési 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 / Levelezési cím:
6.

Cég esetén a kapcsolattartó neve:
Cégnév:
Telefon:
Cím / Levelezési cím:

7.

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

8.

Az érdemi bírálathoz szükséges mellékletek felsorolása**:

Dátum:

Aláírás:

Nyilvántartási szám:
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.)

9.

Adatkezelési tájékoztató
A Magyar Formatervezési Díj pályázatához kapcsolódó személyes adatok közös adatkezelői az alábbi szervezetek:

A Magyar Formatervezési Díj pályázatához kapcsolódó személyes adatok önálló vagy közös adatkezelői az

Az MFTI a diákkategória (hallgatói jogviszony keretében készített pályamunkák) esetében kezeli továbbá

alábbi szervezetek:

a hallgatói jogviszony igazolásáról készült másolatot vagy az oklevél másolatát is.
A személyes adatok kezelésének célja a pályázati feltételeknek (adományozási rendről szóló szabályzat,

•

•

•

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH; székhelye: 1081 Budapest,

pályázati felhívás) való megfelelés megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók

II. János Pál pápa tér 7., levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszáma:

kizárásához, valamint a pályázatoknak sorszámmal ellátva, a személyes adatok nélkül bírálóbizottság részére

06-1/312-4400, honlapjának elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/hu;

eljuttatásához és azok elbírálásához, valamint az MFTI általi kapcsolattartáshoz szükséges adatok biztosítása.

adatvédelmi tisztviselője: dr. Hegedüs Krisztina, elérhető az SZTNH székházában

Az MFTI minden pályázó esetében kezeli továbbá az alábbi adatokat, amelyeket a pályázó külön adatla-

és levélcímén, telefonszáma: 06-1/474-5941, e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu);

pon ad meg: a pályamű alkotóinak neve, címe, anyja neve, szerzői és tulajdoni részarány, gyártó és meg-

az SZTNH nevében a Magyar Formatervezési Tanács Irodája jár el (a továbbiakban: MFTI;

rendelő neve és címe. Az MFTI a nem nyertes pályázók esetében a külön e-mailben megküldött adatlapot

elérhetőségei: 1054 Budapest, Akadémia utca 21., levélcím: 1438 Budapest, 		

annak megismerése nélkül a pályázat lezárását követően haladéktalanul törli.

Pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400, honlapjának elérhetősége: www.mft.org.hu);

A díjazott, a különdíjat és kiállítási jogot nyert pályázók esetében az MFTI az adatlap tartalmának

az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM; székhelye: 1011 Budapest,

megismerését követően bekéri (kezeli) továbbá az érintettek alábbi személyes adatait is: telefonszám és

Fő utca 44-50., levélcíme: 1440 Budapest, Pf. 1., központi telefonszáma: 06-1/795-1700,

a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez szükséges adatok (pl. állandó lakcím), díjazás esetén továbbá

honlapjának elérhetősége: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium;

a születési idő és hely, anyja neve, adóazonosító jel, bankszámlaszám, valamint a számfejtéshez, a díj

adatvédelmi tisztviselője: dr. Dakos Zsuzsanna, elérhető az ITM székházában és

kifizetéséhez szükséges további adatok.

levélcímén, telefonszáma: 06-1/795-1124, e-mail címe: zsuzsanna.dakos@itm.gov.hu);

Az adatkezelés célja a közzétételhez, a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz, a kiállított

a Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: MFT; elérhetőségei: 1054 Budapest,

tárgyakra biztosítás kötéséhez, a díj utalásához és a pénzjutalom átadásához, továbbá az esetleges elle-

Akadémia utca 21., levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400,

nőrzések lefolytatásához vagy a díjak visszafizetéséhez szükséges adatok biztosítása; valamint a díjpá-

honlapjának elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft).

lyázat eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok
(beleértve a promóciós filmeket is) megjelentetése nyomtatott formában, illetve online felületeken.

Közös adatkezelőknek minősülnek még az MFT, az SZTNH, az ITM és a különdíjat felajánlók. A különdíjat

Az MFTI emellett az ITM, illetve a különdíjat felajánlók részére az általuk különdíjban részesített személyekkel

felajánló szervezetek a pályázat kiírásakor még nem ismertek; róluk az MFT a honlapján ad tájékoztatást.

és alkotásaikkal kapcsolatos fenti adatokat továbbítja, amelynek célja a közzététel és díjfizetés biztosítása.

A Facebook és az Instagram közösségi média felületen az SZTNH vagy az MFT által létrehozott oldalon

Az SZTNH a díjazott, különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert pályázók, illetve a termékeket gyártók

történő adatkezelések tekintetében közös adatkezelőnek minősül az MFT, az SZTNH és a Meta Platforms

és megrendelők nevét és az elismert alkotások címét, illetve az alkotásokról készült fényképfelvételeket is

Limited. A Facebook közösségi média felület adatkezelésével kapcsolatban az alábbi oldalon https://

közzéteszi az SZTNH és az MFT honlapján és közösségimédia-felületein, valamint kiadványokban, műso-

www.facebook.com/policy.php, míg az az Instagram közösségi média felület adatkezelésével kapcsolat-

rokban és a sajtóban (pl. promóciós filmekben).

ban az alábbi oldalon érhetők el további információk https://help.instagram.com/519522125107875/?-

Az SZTNH a kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhető katalógusban közzé-

maybe_redirect_pol=0, illetve az esetleges kérdéseket a Meta Platforms Ireland Limited adatvédelmi

teszi a fentieken túl a díjazott, különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert pályázók, illetve gyártók,

tisztviselőjének az alábbi elérhetőségeket lehetséges eljuttatni: elérhető a Meta Platforms Ireland Limited

megrendelők elérhetőségét (telefonszám, email cím, honlap elérhetősége) is.

levélcímén: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, illetve az alábbi felületen sze-

Az adatkezelés célja a nyilvánosság biztosítása és a tájékoztatás: a díjpályázat eredményének bemutatá-

replő űrlap kitöltésével: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970).

sa, népszerűsítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok (beleértve a promóciós filmeket

A LinkedIn közösségi média felületen létrehozott, az MFT-hez kapcsolódó oldalon történő adatkezelések

is) megjelentetése nyomtatott formában, illetve online felületeken.

tekintetében közös adatkezelőnek minősül az MFT, az SZTNH és a LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Az MFTI a személyes adatokat nem tartalmazó, az érintett pályázó által megküldött egyéb anyagokat

A LinkedIn közösségi média felület adatkezelésével kapcsolatban az alábbi oldalon érhetők el további

juttatja el a bírálóbizottság tagjai részére döntéshozatal céljából.

információk https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy,

Az SZTNH és az MFTI adatokat egyebekben harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át,

illetve az esetleges kérdéseket a LinkedIn Ireland Unlimited Company adatvédelmi tisztviselőjének az

amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, arra vonatkozóan bírósági vagy hatósági döntés kötelezi, vagy

alábbi elérhetőségeket lehetséges eljuttatni: elérhető a LinkedIn Ireland Unlimited Company levélcímén:

az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. Amennyiben bíróság vagy más hatóság

Wilton Plaza Wilton Place Dunlin 2, Ireland. illetve az alábbi felületen szereplő űrlap kitöltésével: https://

előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel

www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság felé, abban az esetben az adott bíróság vagy

A Twitter közösségi média felületen létrehozott, az MFT-hez kapcsolódó oldalon történő adatkezelések te-

hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

kintetében közös adatkezelőnek minősül az MFT, az SZTNH és a Twitter International Company. A Twitter

Az SZTNH és az MFTI a jelentkezési lapot és az egyéb anyagokat harmadik országba vagy nemzetközi

közösségi média felület adatkezelésével kapcsolatban az alábbi oldalon érhetők el további információk

szervezet részére nem továbbítja, azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

https://twitter.com/en/privacy, illetve az esetleges kérdéseket a Twitter International Company adat-

A személyes adatok megadása kötelező, azok hiányában a pályázat nem bírálható el, illetve a pénzjuta-

védelmi tisztviselőjének az alábbi elérhetőségeket lehetséges eljuttatni: one Cumberland Place, Fenian

lom átutalása, illetve a díj, a különdíj vagy az oklevél átadása nem lehetséges.

Street Dublin 2, DO2 AX07 Ireland, illetve az alábbi felületeken szereplő űrlapok kitöltésével: https://

Adatkezelés az MFT feladatainak ellátása érdekében:

twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp és

Az MFT a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében írt

https://help.twitter.com/en/forms/privacy.

feladatai ellátása érdekében a benyújtott pályázatokban szereplő adatokat (beleértve a személyes adatokat és esetlegesen pénzügyi-üzleti adatokat is) és információkat feldolgozza vagy adatfeldolgozóval feldol-

Adatkezelések a pályázat lebonyolítása érdekében:

goztatja, továbbá annak eredményét személyazonosítást lehetővé nem tevő módon, tudományos kutatási

Az SZTNH nevében eljáró MFTI minden természetes személy pályázó és kapcsolattartó esetében kezeli az

vagy statisztikai célból felhasználja vagy más számára felhasználásra rendelkezésre bocsátja. A feldolgozás

alábbi személyes adatokat: név és elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mailcím), illetve a pályázó vagy

eredményét tartalmazó publikáció a nyilvános pénzügyi-üzleti adatokat tartalmazhatja, ugyanakkor a nem

képviselője aláírása, természetes személy pályázók esetében ezen túlmenően a cím/levelezési cím és

nyilvános adatokat és információkat (pl. üzleti titok) beazonosíthatóan nem tartalmazza. Az adatkezelés

honlapcím, a pályamű megrendelőjének vagy gyártójának neve és címe, továbbá azon személyes adatok,

célja elemzések készítése, azok összegzése és javaslatok megfogalmazása (kutatási célú adatkezelés).

amelyeket a pályázó a részére megad.

A személyes adatok forrása a jelentkezési lapot és az adatlapot kitöltő, az érintett természetes személy,

Dátum:

Aláírás:

Nyilvántartási szám:
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.)

illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviseletében eljáró személy.

valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti, adatvédelmi és

Az adatkezelés jogalapja mindegyik esetben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

információbiztonsági ismeretekkel.

törvény 115/K. § g) pontjára, a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

Az SZTNH munkatársait, valamint az adatfeldolgozókat és munkatársait szigorú titoktartási kötelezett-

1. § (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM

ség köti, és a feladatellátásuk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

rendelet 1-2. §-aira figyelemmel

Az SZTNH az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – azok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében saját eszközökön, védett adatközpontban

•

•

a pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos személyes adatok, valamint a

tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt szerverteremben

díjazott (díjat vagy különdíjat nyert) vagy oklevelet nyert pályázók vagy kapcsolattartóik

tárolja, jogosultság-ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

személyes adatai és a maradandó értékű iratok megőrzése, valamint a kutatási célú

Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok

adatkezelés tekintetében az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)

belépési pontjain minden esetben hardveres határvédelmi eszköz helyezkedik el. Az adatokat az SZTNH

6. cikk (1) bekezdése) pontja: az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott

redundánsan tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisü-

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

léstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

a számfejtés és az adókkal, járulékokkal kapcsolatos tevékenységek tekintetében az

Az SZTNH többszintű (hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű), aktív, komplex kártékony kódok

Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: a jogi

elleni védelemmel védi a belső hálózatait a külső támadásoktól, és folyamatosan monitorozza a védelmi in-

kötelezettség teljesítése. A díjat, a különdíjat vagy oklevelet nyert pályázatokat (az

tézkedéseket, feltárandó az esetleges incidenseket. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez,

adatokat tartalmazó dokumentumokat) az MFTI archiválja, azokat mint maradandó

adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg.

értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Az SZTNH mindent megtesz annak érdekében, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan meg-

szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, míg a pénzjutalom átutalásához

feleljenek az általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztések során olyan rendszereket

kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig (a tájékoztató

alakított ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek,

készítésének időpontjában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezése

észlelhetők a bekövetkezett incidensek.

értelmében 8 évig) kezeli.

A pályázókat – beleértve a nyertes pályázókat is – az alábbi jogosultságok illetik meg:

A pályázathoz kapcsolódó adatkezelés során adatfeldolgozóként jár el a díjpályázatot megszervező

•

hozzáférési jog: mindenki hozzáférést kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz;

és lebonyolító MFTI nevében eljáró Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt. (1133 Budapest,

•

helyesbítéséhez való jog: a pályázó kérheti adatainak helyesbítését, ha azok tévesen

Pozsonyi út 56.) és az MFT honlapjának üzemeltetője, a Bohl Software Consulting Kft. (1131 Budapest,
Madarász Viktor utca 13. IV. épület VI. emelet 97.) Adatfeldolgozóként járnak el a katalógus, kiadványok,

kerültek rögzítésre;
•

a díjtárgycsomagolás, az oklevél, a bemutató kiállítás és a promóciós filmek készítői, a kommunikációs
felületek kezelői és a kommunikációs feladatokkal megbízott személyek, illetve amennyiben az elemzést

törléshez való jog: az érintett a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti a személyes
adatainak törlését;

•

nem az MFT maga végzi el, az azt végző természetes vagy jogi személy, amennyiben nem minősülnek

adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti a
pályázó, hogy az adatkezelő ideiglenesen függesszen fel mindenfajta műveletet – a tárolás

adatkezelőnek, akiknek vagy amelyeknek a kiválasztása a pályázati felhívás kiírásáig nem történt meg.

és a GDPR-ban írt további adatkezelések kivételével – a kezelt személyes adatain;

Személyükről az MFTI az MFT-honlapján ad tájékoztatást.

•

tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;

Az SZTNH, az MFT és az adatfeldolgozói, illetve munkatársaik a személyes adatok megismerésére és

•

jogorvoslathoz való jog: amennyiben bárki úgy véli, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos

kezelésére kizárólag az adatkezelési célokhoz kapcsolódó feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben

jogai sérültek, panaszával elsősorban az SZTNH-hoz (postacím: 1438 Budapest, Pf. 415.,

jogosultak; továbbá az adatok biztonságának garantálása érdekében megtesznek minden szükséges

telefon: +36 (1) 312 4400., e-mail: sztnh@hipo.gov.hu vagy adatvedelem@hipo.gov.hu), az

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést.

illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek) vagy a Nemzeti Adatvédelmi

Az SZTNH az informatikai rendszereihez való hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi

és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (30)

lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a rendszert

683-5969; +36 (30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat-kukac-naih-pont-hu) fordulhat.

minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő

**

jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. A rendszerhez hozzáférési jogot csak az a

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók a https://www.sztnh.gov.hu/hu oldalról

személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá,

elérhető adatkezelési tájékoztató IX. pontjában.

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.
A fennálló járványhelyzetben a pályázatokat elegendő elektronikusan beküldeni az alábbi e-mailcímre:mfd@hipo.gov.hu

Az elektronikus pályázati dokumentáció benyújtásának paraméterei:

Kérjük, hogy a dokumentáció összeállításánál az alábbi paraméterekre legyen tekintettel:

-

max. 10 MB méretű PDF

-

szöveges max. 3000 karakter

-

jelentkezési lap PDF

-

műszaki dokumentáció max. 5 oldal

-

adatlap PDF (külön emailben csatolva)

-

teljes dokumentum max. 20 oldal

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem (igenlő válasz esetén kérjük bejelölni)

Kijelentem, hogy a pályamű a pályázati feltételeknek megfelel (igenlő válasz esetén kérjük bejelölni)

Dátum:

Aláírás:

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

Adatlap
(Kérjük önálló pdf-ben mentve, külön e-mailben megküldeni)
1.

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

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó 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
A Magyar Formatervezési Tanács, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázati anyagokat és az azokban foglalt adatokat
jogosult feldolgozni vagy feldolgoztatni, továbbá felhasználni tudományos kutatási vagy statisztikai célból, személyes beazonosítást
lehetővé nem tevő módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy más módon védett, továbbá bizalmas
információnak vagy személyes adatnak minősülő adatokra.

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem (igenlő válasz esetén kérjük bejelölni)
Dátum:

Aláírás:

