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A Smart Design Digital Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 130., Cégjegyzékszám:
01-09-346823, a továbbiakban Smart Design) Smart Design 72 néven
jótékonysági kezdeményezést indított, amelynek lényege, hogy a Smart Design
legfeljebb 72 óra szakmai segítséget nyújt szakértőkből álló csapata
közreműködésével a résztvevők által beküldött ötletekből kiválasztott egyetlen
digitális koncepció kidolgozásában.

A jelen részvételi szabályzat elérhetőségei:

Weboldal: https://72.designsmart.ly/reszveteli-szabalyzat.pdf

A Smart Design e-mail elérhetősége a Smart Design 72 projekthez kapcsolódóan:
sd72@designsmart.ly

1. Az ötletek feldolgozásához kapcsolódó
rendelkezések

1.1. A Smart Design 72 kezdeményezésben részt vehet minden 18. életévét betöltött,
cselekvőképes személy, aki a fenti weblapon elérhető kérdőívet kitöltötte, és
elküldte. A kérdőív kitöltésével és elküldésével a résztvevő a jelen Részvételi
Szabályzatot is elfogadja. A résztvevő természetes személy hozhat saját ötletet,
illetve szervezeti keretek között kidolgozott ötleteket is (pl. alapítvány, egyéb
non-profit szervezet, gazdasági társaság), ezek felhasználhatóságáért azonban az
ötlet leadója tartozik felelősséggel.

A kérdőív beküldése során a résztvevő megadja a teljes nevét (vagy a cégnevet),
e-mail címét, telefonszámát, a probléma/ötlet rövid leírását, válaszol a további
feltett kérdésekre, elfogadja jelen szabályzatot és a részét képező adatkezelési
rendelkezéseket. Ezt követően a Smart Design a kérdőíven megadott email címre
megerősítő emailt küld az ötlet beküldésének sikerességéről. A részvétel a Smart
Design visszaigazoló emailjével tekinthető sikeresnek.

1.2. A résztvevő köteles valós adatokat megadni, a tévesen szolgáltatott adatokból
adódó valamennyi következményt a résztvevő pályázó maga viseli. Amennyiben a
résztvevő nem a saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe, a
részvétellel kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságának hiányából
fakadó vitákkal kapcsolatban a Smart Design mindennemű felelősséget kizár. Az
adatok helytállóságát a Smart Design-nak nem áll módjában ellenőrizni, ezért
ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény
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minden esetben az adott személyt terheli. Érvénytelennek tekintendő a részvétel,
amelynek beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek.

1.3. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvétele során ismertetett ötlete a
digitális kidolgozás során a Smart Design közreműködésével szakmai szempontok
szerinti kidolgozásra, átdolgozásra, és módosításra kerülhet, amelyhez a kérdőív
kitöltésével és elküldésével a résztvevő előzetesen kifejezett hozzájárulását adja. A
résztvevő vállalja, hogy az ötlet további kidolgozásában, illetve átdolgozásában,
módosításában való részvételi szándékát a kérdőív elküldésekor jelzi. Amennyiben
ezen jelzés nem történik meg, az akként minősül, hogy a résztvevő nem kívánt az
ötlet kidolgozásában, átdolgozásában vagy bármilyen módosításában részt venni.
A résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával akként nyilatkozik, hogy az ötlete
átdolgozásával kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támaszt a Smart
Design-nal szemben, arról kifejezetten és véglegesen lemond.

Jelen részvételi szabályzat elfogadásával a résztvevő elfogadja, hogy a Smart
Design Digital Kft. a Smart Design 72 kampányban való mentorálást követően
létrejött alkotás eredményét referenciaként hasznosíthatja. A kampányban
résztvevőt igénye esetén az alkotók között feltünteti, mint ötletadót. Az ötletadó – a
kampány társadalmi jellegére figyelemmel - semmilyen anyagi követelést nem
támaszt a Smart Design-nal vagy az ötletet e kampány keretében felhasználó
harmadik személlyel szemben, arról kifejezetten és véglegesen lemond.
Amennyiben a kampányban nem készül hasznosítható eredmény, de a
későbbiekben mégis megvalósul a kampányban mentorált ötlet, úgy az
eredménytől függetlenül igény esetén, a Smart Design által meghatározott
módon az ötletadó nevét is feltüntetik a szerzők között, és a kampány keretében
való hasznosítás módját a Smart Design az ötletet adóval és a kampányba
esetlegesen bevont harmadik személlyel közösen határozzák meg (ideértve az
ötletet tartalmazó koncepció megvalósítását is), amelyet a résztvevő jelen részvételi
szabályzat elfogadásával tudomásul vesz és elfogadja, hogy anyagi jellegű
követeléssel nem élhet.

1.4. A részvételi szándékot 2022. augusztus 1. napjának 8 órától 2022. szeptember 15.
napjának 24. órájáig lehet jelezni.

1.5. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Smart Design a beérkező ötletek közül
egyet választ ki, és kizárólag ezen ötlet kidolgozásához nyújt 72 órás szakmai
segítséget. A jelentkezők ötletei közül a Smart Design saját belátása szerint
dönthet arról, hogy a mely indokok alapján választja ki azt az egyet amelynek
kidolgozását vállalja. A résztvevő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a
Smart Design az ötlet megvalósítása céljából további egyeztetéseket folytathat
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harmadik személyekkel (pl. jótékonysági szervezetekkel), akik előtt az ötlet
mibenlétét feltárja.

1.6. A kiválasztott ötlet beküldőjét a Smart Design a részvételi szándék leadásának
határidejét követő 30 munkanapon belül e-mailben értesíti.

1.7. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével
végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kiválasztott ötlet a
résztvevő nevének megjelölésével a Smart Design honlapján
(https://designsmart.ly) bemutatásra kerüljön.

1.8. A Smart Design nem vállal felelősséget azért, ha a részvétel időtartama alatt a
https://72.designsmart.ly weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A
résztvevő tudomásul veszi, hogy az Smart Design 72 kampány technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Smart Designon kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Smart
Design az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

2. Személyes adatok kezelése

2.1. A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a részvétel során gyűjtött személyes
adatok kezelésére. Személyes adatainak a részvétel keretében történő gyűjtéséért
és felhasználásáért a Smart Design Digital Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 130.,
Cégjegyzékszám: 01-09-346823) felel, mint adatkezelő.

2.2. Jelen Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Smart
Design honlapján, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására. A
kampányban való részvételhez a jelentkezési lap kitöltése és a
https://72.designsmart.ly weboldalon történő elküldése szükséges. A jelentkezési
lapon a következő személyes adatokat kell megadni: vezetéknév, keresztnév, email
cím, telefonszám. A résztvevő a honlapon lévő kérdőív kitöltése során leírást ad az
ötlete mibenlétéről is.

2.3. A résztvevő által önkéntesen megadott személyes adatokat a Smart Design
kizárólag a következő célokból kezeli és használja fel: A kampány lebonyolítása, a
kiválasztott ötlet gazdájának azonosítása, értesítése, és nevének és ötletének a
Smart Design e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele
(kizárólag a vezetéknév, keresztnév, valamint azon szervezet neve, amelynek
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keretében a jelentkező kidolgozta az ötletet) a jelentkezési határidő lejártát követő
90 napig. A kampányban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az
adatkezelő (a Smart Design) a részvétel lezárását követő 90 napon belül
megsemmisíti, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.

2.4. A Smart Design 72 kampányban való részvétel önkéntes. A Smart Design
minden személyes adatot, amely a beérkezett ötletek elbírálása során tudomására
jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A
Smart Design bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Smart
Design fenti elérhetőségein. A Smart Design a kérelem beérkezésétől számított
legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Az Smart Design 72 kampányban való részvétellel kapcsolatban gyűjtött személyes
adatokat a Smart Design munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és
az ötlet megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik
személyek nem ismerhetik meg.

A Smart Design megteszi a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket
a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely
más jogellenes formája ellen.

2.5. A résztvevő személy a jelentkezési lap elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat
teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a
Smart Design a célnak megfelelően, valamint az ötlet megvalósításához szükséges
mértékben kezelje.

2.6. A résztvevők személyes adatait a Smart Design a résztvevő engedélye nélkül
további harmadik személynek nem adja tovább. A Smart Design kötelezettséget
vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban kezeli.

2.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati
lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. A Smart
Design az adatokat a jelentkezési határidő lezárását követő 90 napig kezeli.

2.8. A résztvevő a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai
érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
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Hatósághoz (https://www.naih.hu/, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve
bírósághoz fordulhat.

3. Vegyes rendelkezések

3.1. A jelentkezési lap elküldése és a megfelelő négyzet kipipálása a jelen
Szabályzatban foglaltak szerinti kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan
elfogadását jelenti.

3.2. A Smart Design fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot
előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Smart Design az
esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a weboldalán teszi közzé. A
résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

3.3. Jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A részvétellel és az ötlet közlésével
kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.
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