Jogi tájékoztatás

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatol azért, hogy az általa beküldött ötlet
harmadik személy jogát, jogos érdekét vagy jogszabályt így különösen a szellemi alkotásokra vagy
szerzői jogokra vonatkozó jogszabályt nem sért, valamint azért, hogy az ötlet nem került
felhasználásra, harmadik személy vagy a nyilvánosság számára még feltárásra, továbbá más
pályázat során benyújtásra.
A Pályázó szavatolja, hogy az ötlet saját szellemi tevékenysége eredményeképpen önállóan
létrehozott új, máshol még fel nem használt, bizalmasan kezelt szellemi alkotás, amely tekintetében
jogosult az alább említett jogok engedésére. Amennyiben az ötlet létrehozatalában bármely
harmadik személy részt vett, a Pályázó a pályázat benyújtásával szavatol, hogy mindezen harmadik
személytől minden olyan hozzájárulást beszerzett, amely a jelen Kiírásban foglaltak maradéktalan
teljesítéséhez szükséges és nyilatkozik, hogy minden, az ilyen személyek által esetlegesen
támasztott igény megfelelően rendezett.
A Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa létrehozott és beküldött, és a pályázat
kiírója által díjazás céljából kiválasztott ötletekkel a pályázat kiírója vagy más általa erre
feljogosított személy kizárólagosan (a további használatból akár a beküldőt is kizárva) és szabadon
rendelkezzék, azt bármilyen módon és mértékben felhasználja bármilyen (pl. területi, időbeli,
felhasználásbeli) korlátozás és további díjfizetés nélkül azzal, hogy a jogátruházás/felhasználás
egyéb feltételeit és a díjazás mértékét (odaítélt díjak) a felek egy későbbiekben aláírandó, a pályázat
kiírója által elkészítendő szerződésben rögzítik majd, amelynek aláírására – kiválasztása esetén – az
adott ötletet beküldő Pályázó kifejezett kötelezettséget vállal a pályázat beküldésével.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy ötlete kiválasztása esetén a fent említett szerződés aláírásának
megtagadása a pályázatból való kizárást és az esetlegesen megítélt díjazás elvesztését
eredményezheti a pályázat kiírójának döntése alapján.
A Pályázó köteles a pályázat kiírójának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és
költséget, továbbá orvosolni minden olyan egyéb hátrányt, ami a pályázat kiíróját a Pályázó
bármely szerződésszegő vagy jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri,
beleértve, de arra nem korlátozva pályázat kiírójával szemben indított bármely per vagy más eljárás
következményeit és az azzal kapcsolatos minden bírságot, kiadást és egyéb költséget.
A Pályázó kifejezetten elfogadja, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatban semmilyen díjra,
költségtérítésre nem jogosult.
Több természetes személy nevében történő pályázat benyújtásakor a pályázatot benyújtó kijelenti,
szavatolja és vállalja, hogy a honlapján elérhetővé tett adatvédelmi tájékoztató tartalmáról
megfelelően tájékoztatta valamennyi a pályázattal érintett természetes személyt is, akik érvényes és
tájékozott hozzájárulásukat adták a tájékoztatóban jelzett adatkezelésekhez, és a pályázat benyújtója
szükség szerint az ezzel kapcsolatos dokumentációt a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

