
LIFE-CLIMCOOP ARCULATTERVEZÉSI PÁLYÁZAT 

SZABÁLYZATA 
 

(KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PÁLYÁZATBAN, 

HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.) 

 

1. A Pályázat szervezője 

 

A LIFE-CLIMCOOP arculattervezési pályázat (a továbbiakban: ”Pályázat”) szervezője: 

Miskolci Egyetem, (3515 Miskolc, Egyetemváros); a továbbiakban: "Szervező"). A 

Pályázathoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást, a pályázathoz kapcsolódó egyéb 

feladatokat a Miskolci Egyetem látja el, (a továbbiakban: "Adatkezelő"). 

 

2. Részvételi feltételek 

 

A Pályázatban kizárólag számlaképes, magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági 

társaság (”Résztvevő”) vehet részt, magánszemélyek nem pályázhatnak. 

 

A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja 

a pályázatban való részvételt. 

 

A Pályázatból ki vannak zárva azok a gazdasági társaságok, akiknek tagjai a Szervező dolgozói 

és közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen 

közreműködők és azok közeli hozzátartozói . 

 

A Résztvevők a pályázat során rendelkezésre bocsátott nyilvános adataik alapján kerülnek 

azonosításra (név, cégnév, e-mail cím). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező 

érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

Azok a Pályázatok, amelyek a Pályázatszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem 

felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes 

rögzítésre kerülnek. 

 

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők e-

mailen küldenek be a simonne.rita@uni-miskolc.hu e-mail címre, augusztus 31. 23:59 percig, 

az üzent tárgya „LIFE-CLIMCOOP arculattervezési pályázat” legyen.  

 

A Pályázatokat a Pályázatszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, 

és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a 

Pályázatszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Pályázatból kizárhatja. 

 

A Pályázatból továbbá kizárásra kerülnek azok a Résztvevők is, akik Pályázata 

• sértheti más szerzői jogait, 

• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai 

ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki, 

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket 

tartalmaznak, 

• pornográf, trágár, másokat lejárató tartalmú, 

• a Szervezőre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz, 

• a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak, 
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• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, 

• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot, 

• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való 

felbujtást, 

• 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, 

• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem 

ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi 

normákat, valamint a jó ízlést. 

 

3. A Pályázat Időtartama 

 

A Pályázat 2020. augusztus 1. - 2020. augusztus 31. között zajlik. 

Eredményhirdetés: 2020. szeptember 3., nyertesek és nem nyertesek értesítése e-mailben 

történik.  

 

A Pályázat menete 

 

A LIFE-CLIMCOOP egy éghajlat-politikai projekt, magyarországi résztvevőkkel.  

A projekt címe: VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 

KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT. 

A projekt általános célja olyan köz és magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati 

együttműködés fejlesztése, tesztelése és disszeminációja, melynek során az érdekelt felek 

kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket 

tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése 

céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Európa hasonló társadalmi-gazdasági adottságú 

területein. 

 

Az arculatnak, logónak ezt az együttműködést, a klímaalkalmazkodás erősítését kell tükröznie. 

 

Az egyszerű, de sokatmondó logónak tipografikusnak kell lennie, a LIFE-CLIMCOOP 

szöveget kell tartalmaznia, nagybetűvel. 

Kerülendő a kézfogás, puzzle a logóban, előnyös, ha szemlélteti a város és az ipar kapcsolatát. 

A téma az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, ami nem azonos a környezetvédelemmel. 

 

Az arculat színvilága kötött, kék (#005a8c), zöld (#4c721d), szürke (#81807f), ettől eltérő 

színek használata nem megengedett. 

 

Amit várunk, összefűzött pdf formátumban (max. 5 MB): 

- logó terv 

- levélpapír terv 

- roll-up terv a projekt címével, logójával és a LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-

CLIMCOOP projektazonosítóval (ez lehet kisebb méretű, de olvasható) 

- facebook borítókép terv 

 

Egy Résztvevő több pályázati anyagot is beküldhet a simonne.rita@uni-miskolc.hu címre. 

A Résztvevő a Pályázat beérkezéséről e-mailen visszaigazolást kap, amennyiben nem érkezik 

visszaigazolás 2 munkanapon belül, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot. 
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Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Résztvevők között összesen 3 db nyertest hirdet ki. 

A nyertesek kiválasztása a projekt vezetőinek döntése alapján születik. A bizottság a döntésről 

jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

4. Nyeremény: 

 

Nyeremény: LIFE-CLIMCOOP projekt négyéves időtartama alatt a projekt weboldalának, 

logójának, arculati elemeinek, dokumentumainak, kommunikációs kiadványainak, ppt 

sablonjainak elkészítési joga. A beszerzési szabályok betartása érdekében 3 nyertes kerül 

kiválasztása, ők árajánlatot készítenek a fent nevezett munkákra és a legkedvezőbb ár alapján 

kerül kiválasztásra a végső, egyetlen nyertes, akivel szerződést köt a Miskolci Egyetem. 

Közvetlen pénzjutalmat a pályázat nem biztosít egyik nyertes számára sem. 

A Nyeremény módosításának jogát a Szervező fenntartja magának, szem előtt tartva az projekt 

végrehajtásának szabályait.  

A Nyeremény másra át nem ruházható. 

 

A Nyertesnek vállalnia kell, hogy 2020. szeptember 20-ig elkészíti a végleges logó tervet, 

ppt sablont és roll-up tervet, melyek a projekt nyitórendezvényén már bemutatkoznak. 

 

5. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok 

 

Adatkezelő: 

Név: Miskolci Egyetem 

E-mail: adatvedelem@uni-miskolc.hu 

Telefon: +36 46 565 111/1342 

Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros 

 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: adatvedelem@uni-miskolc.hu, +36-46-565 111/1420 

 

Az érintettnek minősülő személyek: azon természetes személyek, akik a Résztvevő 

képviseletében és érdekében eljárva benyújtják a pályázatot (a továbbiakban: érintett). 

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, így jelen esetben az érintett neve 

és a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím.  

Az adatkezelés célja: a pályázat befogadása és az elbírálását követően az eredmény közlése 

érdekében történő kapcsolattartás.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 

A résztvevő vállalja, hogy a pályázat benyújtásával összefüggésben, a vele jogviszonyban álló 

személyek tekintetében végzett adatkezelés jogszerűségét biztosítja. 

 

A Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy a nyertes résztvevők cégnevét a Szervező minden 

további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza 

a sorsolás eredményhirdetése során; a pályázati anyag nem kerül nyilvános bemutatásra, ahhoz 

kizárólag a bírálóbizottság férhet hozzá. 

 

Az Adatkezelő a résztvevők képviselőinek adatait csak az eredményhirdetésig kezeli, 

nyertesség esetén pedig a projekt fenntartási idejéig. 

 

Adattovábbítással kapcsolatos információk 
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Az adatkezelő nem tervezi az érintettek személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak 

minősülő) országba továbbítani. 

 

Az érintett jogai: az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken 

tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, valamint 

kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

 

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az 

adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az 

érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz 

hozzáférést kapjon. 

 

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha 

a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt; 

b) ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak; 

d) az adatkezelés jogellenes; 

e) azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés 

a) az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, 

b) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges. Az adatkezelés 

korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését, 

b) bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri, 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli, 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás 

kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás 

feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja. 

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az érintetett, továbbá mindazokat 

értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez 

lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes 

adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 

az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 



a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, 

ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő 

erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, 

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e 

célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. 

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival 

kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi 

tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén. 

 

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi 

elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Igények kivizsgálása 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 

az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség 

szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük 

meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, 

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az 

érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel 

élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is. 

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – 

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán 

felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a 

kérelem teljesítését. 

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, 

a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése 

stb.), ezokból a Nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

 

Amennyiben a nyertes Résztvevő a Nyereményével nem él, vagy a megadott időpontra nem 

teljesíti, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ebben az esetben a szervező 

pótnyertest hirdethet. 
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Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a 

Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Pályázat egyéb 

közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 
 


