
Pályázati  felhívás piacérett 
termékeket előállító tervezők 
számára a 2019. szeptember 19-22. 
között megrendezésre kerülő London 
Design Fair kollektív magyar standján 
való megjelenésre

A pályázat beérkezésének határideje: 
2019. MÁJUS 26., VASÁRNAP, ÉJFÉL

Pályázati felhívás 
a 2019. évi 

LONDON 
DESIGN 
FAIR 
szakvásáron való 
megjelenésre



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A 2019. ÉVI LONDON DESIGN FAIR 
SZAKVÁSÁRON VALÓ MEGJELENÉSRE

Pályázati felhívás piacérett termékeket előállító terve-
zők számára a 2019. szeptember 19-22. között megren-
dezésre kerülő London Design Fair kollektív magyar 
standján való megjelenésre

1 | SZINOPSZIS

A Magyar Divat & Design Ügynökség egyik fő feladatának 
a divat – és designipari termékek exportnövelését határozta 
meg. Célja hatékonyan segíteni a magyar divattervezők, vala-
mint formatervezők termékeinek külföldi piacra lépését, azáltal, 
hogy nemzetközi kereskedelmi kiállításokon és designvásáro-
kon biztosítja megjelenésüket. 

Nemzetközi tapasztalatok támasztják alá, hogy a külföldi, ran-
gos eseményeken való folyamatos jelenlét támogatja a globá-
lis piacokon való érvényesülést, valamint kiemelkedő szerepe 
van az országimázs erősítésében. A designágazat sajátossá-
gait figyelembe véve Magyarország egyedisége az élő és fo-
lyamatos iparművészeti és formatervezői hagyományokban, a 
kreatív attitűd értékként való felismerésében rejlik. 

Ennek jegyében a Magyar Divat & Design Ügynökség (to-
vábbiakban Kiíró) nyílt pályázatot hirdet a London Design Fair 
2019 magyar standján való részvételre.

2 | A PÁLYÁZAT CÉLJA

Kelet-London kreatív negyedében megrendezett London 
Design Fair egy négynapos iparági rendezvény, ahol évente 
36 országából 550 kiállító mutatja be bútorait és lakberende-
zési termékeit. A nemzetközi kiállítók között találunk független 
tervezőket, befutott, nagy múltú cégeket és gyárakat, valamint 
nemzeti standokat is, ahol az adott ország szervezésében kö-
zös helyszínen, válogatottan jelennek meg annak tervezői, ké-
pet adva az ország kortárs tárgykultúrájáról. 

A Kiíró a szakvásár kiemelt helyszínén, 50 négyzetméteren kívánja 
bemutatni a magyar design kiemelkedő alkotásait, ahova a pályá-
zati feltételeknek megfelelő hazai tervezők, tervezőcsoportok és 

cégek jelentkezését várja (továbbiakban Pályázó). 

3 | PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton való részvételhez az alábbi feltételeknek 
kell teljesülnie:

• vállalkozóként/vállalkozásként bejegyzett designer, forma-
tervező, vagy designstúdió

• két lezárt üzleti év megléte
• gyártói kapacitás megléte
• működő, aktív weboldal és közösségimédia-jelenlét
• a kiállítás időszakára nyomtatott bemutatkozó anyag biztosítása

4 | PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatra beérkezett pályaműveket a Kiíró által felkért szak-
mai zsűri bírálja el. A Zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

A pályázat eredményhirdetését követően a megbízott kurá-
torral történő személyes konzultáció során kerülnek kiválasz-
tásra az installációba szánt termékek.

5 | A PÁLYÁZAT LEADÁSA, 
FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázaton kizárólag az 1. sz. mellékletben megtalálható je-
lentkezési lap kitöltésével lehet részt venni. A jelentkezési lap 
megtalálható jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében. A pá-
lyázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A 
határidő után beérkezett pályázatokat a Kiírónak nem áll mód-
jában elfogadni.

BEADÁS MÓDJA:

A design@hfda.hu e-mail címre megküldött, 
„London Design Fair 2019” tárgyú levél, melynek mellék-

letei:

• PDF formátumú, kitöltött és aláírt jelentkezési lap (1. sz. 
melléklet)

• PDF formátumú, kitöltött és aláírt átláthatósági és össze-
férhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet)

• PDF formátumú, kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat (3. sz. melléklet)

Beadási határidő: 2019. május 26., vasárnap, éjfél
Eredményhirdetés: 2019. június 7., péntek
Kiállítási időszak: 2019. szeptember 19-22., London, 
Egyesült Királyság

ELBÍRÁLÁS MÓDJA:

A Pályázók közül a szakmai zsűri választja ki azokat a designe-
reket, akiket alkalmasnak ítél arra, hogy a leadott dokumentáció 
alapján képviselje hazánkat a London Design Fair 2019 magyar 
standján. A zsűri által kiválasztott tervezők termékeiből álló ki-
állítói stand teljes koncepcióját és elemeit a Kiíró biztosítja a si-
keres Pályázók részére.

A pályázat eredményéről a Kiíró minden Pályázónak elektroni-
kus és nyomtatott formában is értesítést küld.

6 | PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK

A pályázat nyilvános, minden - a pályázati feltételeknek meg-
felelő - tervező, tervezőcsoport és cég számára nyitott. Érvé-
nyesen pályázhat az a Pályázó, aki vállalja a pályázati felhívás-
ban közzétettek betartását és a pályázati felhívás feltételeit 
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályá-
zathoz tartozó munkák, alkotások harmadik személy jogát nem 
sértik, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
amely a Kiíró a Pályázó munkáira vonatkozó jogszerzését aka-
dályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen ese-
tekben a Pályázót vagy törvényes képviselőjét terheli a teljes 
körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati felhívás ré-
szét képező nyilatkozatban vállal.

A Pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotások meglétével 
pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné 
válik és a Pályázó a felhívásból kizárható.

A Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja 
a pályázati felhívásban foglalt feltételeket és elfogadja a Ki-
író és a Szakmai Zsűri döntését. A Kiíró kizárhatja azt a pályá-
zatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, il-
letve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

A Pályázó vagy törvényes képviselője a jelen pályázathoz csa-

tolt jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssége tudatában nyi-
latkozik arról, hogy vállalkozói, vagy cégszerű tevékenységét 
folytat és annak képviseletében jár el, amikor a Pályázatra je-
lentkezik.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró 
fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a Zsűrit, hogy az általuk kiala-
kított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pá-
lyamunkákat, továbbá ítéljék oda a megjelenés jogát. 

7 | A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

A Zsűri tagjai:

HORVÁTH JUDIT, PHD
az Iparművészeti Múzeum Kortárs Dizájn 
Főosztályának vezetője

HOSSZÚ GERGELY
Red Dot Díjas formatervező

MAJCHER BARBARA
vezető főtanácsos, Magyar Formatervezési Tanács

OSVÁRT JUDIT
kurátor, Design Hét Budapest

SZŐKE GÁBOR MIKLÓS
szobrászművész, designer

8 | KIZÁRÓ OKOK

a) a Pályázó nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt át-
láthatóság követelményének; vagy

b) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, 
vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt 
áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy

c) összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:
• a zsűri tagja, vagy a zsűritagok Ptk.-ban meghatározottak sze-

rint hozzátartozója
• olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségvi-

selője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a gazdálkodó szer-
vezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve 
ezek hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó 
szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll; vagy

d) A Pályázó a Pályaműben valótlan adatokat közöl. 

Pályázó az átláthatóságról és az összeférhetetlenségről 
a jelen Pályázati felhívás 2. sz. mellékleteként csatolt do-
kumentum kitöltésével köteles nyilatkozni.

9 | JOGI TUDNIVALÓK

Pályázó a pályázat kötelező részét képző 2. sz. melléklet be-
nyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt felté-
teleket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Saját szellemi termék:
A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy 
a beadott pályázati anyag, sem annak összessége, sem egyes 
elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A Pá-
lyázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Pályá-
zót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen 
pályázati felhívás részét képező minta szerinti nyilatkozat be-
nyújtásával vállal. A Pályázó vállalja, hogy a termékek elkészí-
tésénél a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket 
használ(t) fel, amelyekre vonatkozóan a felhasználási jogok-
kal maga a Pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezett-
ségének megszegéséből eredő károkért kizárólag Pályázó kö-
teles teljeskörűen helytállni. A Pályázó kizárólag saját szellemi 
alkotásával, alkotásaival pályázhat. E feltétel hiánya esetén a 
pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást 
követően válik ismertté, akkor a Pályázó köteles visszalépni a 
Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés 
vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű 
követelésért helytállni.



JELENTKEZÉSI LAP
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2019. ÉVI LONDON DESIGN FAIR 
SZAKVÁSÁRON VALÓ MEGJELENÉSRE

Pályázó kollektíva, stúdió neve:  

Pályázó neve: 

Pályázó(k) születési dátuma: 

Pályázó(k) e-mail címe: 

Pályázó(k) telefonszáma: 

Pályázó(k) székhelye:

Pályázó(k) levelezési címe:

JOGSZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT
A Pályázó kijelenti, hogy a pályázat teljesítése során létrejövő, szerzői jogvédelem alatt álló alkotások (a továbbiakban együtt: 
alkotás) harmadik személy szerzői jogait nem sértik. 

Erre tekintettel a Pályázó vagy törvényes képviselője vállalja, hogy ha az alkotással kapcsolatosan más személy sikerrel 
érvényesít szerzői jogi igényt, úgy vele szemben közvetlenül helytáll, illetve a pályázat Kiírójának okozott teljes kárt megtéríti.

Dátum: Pályázó/törvényes képviselő aláírása:

1. sz. melléklet
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1. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
LONDON DESIGN FAIR 2019. 09.18-22., OLD TRUMAN BREWERY, LONDON
Ez az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a MAGYAR DIVAT & DESIGN 
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Zrt. (Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) (továbbiakban: 
Társaság) által szervezett, 2019.09.18-től 09.22-ig Londonban megrendezésre kerülő LONDON 
DESIGN FAIR elnevezésű esemény (továbbiakban: Rendezvény) részvételéhez szükséges pályá-
zati regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt 
tartalmazza abból a célból, hogy Ön személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelő-
zően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos 
kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt (továbbiakban Érintett) megillető jogosultságokkal.
A jelentkezés / regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen 
Tájékoztatóban foglaltakat! Ön, mint a pályázó (a továbbiakban: Érintett) a regisztráció tényével 
elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az egyes személyes adatok vagy informá-
ciók rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat vagy információ 
rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, 
az adatkezeléshez hozzájárul. Társaságunk az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 
illetve az adatfeldolgozó üzemeltetésében lévő szervereken tárolja. Jelen adatvédelmi tájékoztató 
megadásával a Társaságunk eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
(EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) rendelkezéseinek. Társaságunk arra törekszik, hogy az érintett részére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy elősegítse az érintett 
jogainak a gyakorlását. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a mó-
dosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni az oldalt abból a 
célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.
1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: MAGYAR DIVAT & DESIGN ÜGYNÖKSÉG 
NONPROFIT Zrt. (továbbiakban: Társaság, vagy adatkezelő)
AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: kitti.kele@hfda.hu
AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36 30 612 17 21
 2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A Társaság, mint adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait, családi név, utónév, cégnév, titulus, 
e-mail cím, telefonszám, a rendezvényen önről készült fotókat kezeli, nyilvántartja.
A rendezvény sajtónyilvános esemény, így Önről videó és fotó felvételek készülhetnek.
 3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az Adatkezelő a regisztráció során Ön által megadott személyes adatokat az Érintettel történő kap-
csolattartás és tájékoztatás, hírlevél, promóciós és marketing célú megkeresés, valamint a 2019. 09.18-
22 között Londonban megrendezésre kerülő LONDON DESIGN FAIR elnevezésű rendezvényen 
való részvétel, illetve a részvételre történő pályázat sikeres lebonyolítása miatt kezeli.
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az Ön által megadott személyes adatokat sikeres pályázat esetén a rendezvény lebonyolítását kö-
vetően az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg. Sikertelen pályázat esetén az adatait a 
pályázat lezárását követően töröljük.
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. GDPR 4. cikk 11.
 6. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK:
OBJECTIVE7 BVBA (SURVEY ANYPLACE) 
Prins Boudewijnlaan 218A 2650 Edegem, Belgium VAT-BE 0845.741.317 
Az adatfeldolgozók a megadott adatokat saját célra nem használják fel, kizárólag az adatok feldolgo-
zását végzik az Adatkezelő számára.
7. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közvetlen irányí-
tása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat 
az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozóknál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrend-
nek, valamint jogszabályi feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezelik.
8. AZ ÉRINTETT JOGAI
Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:
ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk 
létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.
AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy szemé-
lyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.
HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiá-
nyosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt az Ügynökség meg-
vizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.
A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani.
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.
AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott szemé-
lyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen 
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy 
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ide-
értve a profilalkotást is.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hason-
lóképpen jelentős mértékben érintené. Az Ügynökség nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:
Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, 
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az 
adatvédelmi incidensről.
A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes 
adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT-
HOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező 
erejű döntésével szemben.
AZ ADATKEZELŐVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI HATÉKONY 
BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes nem megfelelő 
kezelése következtében megsértették a jogait.
9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat 
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek bizto-
sítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az 
adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 
ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az 
adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, 
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenység-
ben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére 
is előírja. A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adat-
mentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel 
működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő 
lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.
Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett 
monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.
Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával 
rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyítha-
tóságát. Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a 
weboldalak kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásaink között.
A rendszereink katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és 
ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten 
gondoskodik. Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerei sértetlenségét is biztosító 
biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve 
a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket. Az informatikai 
környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat 
kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti. Munkatár-
sai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek 
teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy 
tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen. A működése során érzékelt, vagy hozzá beje-
lentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú 
elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket lekezeli, és nyilvántartásba veszi.
Szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem 
elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.
10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továb-
bított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes keze-
lését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, 
közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérü-
lését eredményezi. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst 
haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül 
javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez. Az Adatkezelő szavatolja, hogy 
az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Amennyi-
ben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaság tájékoztatja a résztvevőket a módosításokról.
11. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A jelen Tájékoztató megismerése után a Tájékoztató elfogadásával, a regisztráció tényével Ön kellő 
megfontolás után önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott szemé-
lyes adatait a hozzájárulása alapján jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa 
és kezelje. Adatkezelő kizárólag azoknak a megjelölt adatfeldolgozó társaságoknak jogosult az érin-
tett személyes adatait kiadni, amelyeket az érintett jelen tájékoztató alapján megismert és elfogadott.
               

Pályázó/törvényes képviselő aláírása:
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ÁTLÁTHATÓSÁGI 
ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2019. ÉVI LONDON DESIGN FAIR 
SZAKVÁSÁRON VALÓ MEGJELENÉSRE

Alulírott:                                                                                      (székhely/ lakcím:                        

cégjegyzékszám:                                                                                       adószám/adóazonosító jel: 

képviselő:                                                                             ) jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelek, 

valamint velem szemben a Pályázati felhívás 8. pontjában meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy 

a pályázati felhívásban megfogalmazott összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.

Dátum: Pályázó (cégszerű) aláírása

2. sz. melléklet
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Dátum: Pályázó (cégszerű) aláírása

3. sz. melléklet
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2019. ÉVI LONDON DESIGN FAIR 
SZAKVÁSÁRON VALÓ MEGJELENÉSRE

Alulírott, 

Anyja neve: 

Lakcím: 

mint egyéni vállalkozó/gazdasági társaság

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám/adóazonosító jel: 

vállalom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., cég-
jegyzékszám: 01-10-049808, adószáma: 26338972-4-41, csoportos adószáma: 17782517-5-41, a továbbiakban: Társaság) való 
együttműködés során „Pályázati felhívás a 2019. évi London Design Fair-en való megjelenésre” vonatkozóan kiírt pályázat (a 
továbbiakban: Pályázat) – annak tartalmával kapcsolatban a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik szemé-
lyek számára nem adok át és nem hozok nyilvánosságra semmilyen információt.

Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása érdekében, hogy harmadik személyek 
hozzáférjenek vagy megismerjék a Pályázathoz vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Pályázat tartalmával és teljesítésével összefüggés-
ben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott adat, tény, így különösen, 
de nem kizárólagosan a Pályázat léte és tartalma, részletei üzleti titoknak minősül, azt harmadik személynek nem adhatom ki, 
nem tehetem hozzáférhetővé és a Pályázat teljesítésétől eltérő más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilat-
kozatban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom, hogy a Társaság titoktartási kötelezettség 
megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, misze-
rint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan, akár gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is meg-
valósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Pályázathoz bármilyen okból történő meg-
szűnése, az a megszűnésétől függetlenül továbbra is fennáll.
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