Huawei Next-Image CEE&Nordic Edition
Feltételek

1. Általános feltételek
1.1.

Ez a dokumentum (a „Feltételek”) a Huawei Next-Image CEE&Nordic Edition
elnevezésű fotópályázat (a „Pályázat”) általános feltételeit rögzíti.

1.2.

A Pályázat rendezője a Huawei Polska sp. z o.o., székhelye: Varsó, cím: ul.
Domaniewska 50, 02–672 Varsó, Lengyelország, a Lengyelország, Varsó Város
Körzeti Bírósága által vezetett nemzeti bírósági nyilvántartásban (Nemzeti Bírósági
Nyilvántartás 13. Kereskedelmi Kollégiuma nyilvántartásában) szereplő vállalkozók
nyilvántartásába KRS 0000221936 számon bejegyezve , NIP: 5262800201,
részvénytőke: PLN 17 000 000 („Huawei Polska”).

1.3.

A Huawei Polska nem számít fel díjat a Pályázatban való részvételért és nem juttatja
vissza a leadott fényképeket. A Huawei Polska kizárólag elektronikusan benyújtott
képeket fogad el.

1.4.

A Huawei Polska a Pályázaton odaítélt valamennyi díj szponzora.

1.5.

A Pályázat 2018. július 9-én (közép-európai nyári idő, angol rövidítéssel a „CEST”)
szerint 14 órakor kezdődik és 2018. augusztus 20-án (a CEST szerint) 23:59-ig tart.

1.6.

A Pályázatra benyújtandó fényképeket a Lengyel Köztársaság területén vagy
külföldön lehet készíteni.

1.7.

A Pályázatra Lengyelország törvényei az irányadók.

1.8.

A Pályázatra benyújtott, a 6.7. pontban említett, kiválasztott fényképek –
automatikusan – az alábbi honlapon közzé tett GYIK-ben részletezett szabályok
szerint megrendezett Huawei NEXT-IMAGE Awards nemzetközi versenyen is részt
vesznek: https://gallery.consumer.huawei.com/en/qa.php.

2. Versenykategóriák
2.1.

2.2.

A versenykategóriák (a „Kategóriák”) a következők:
a)

Portré – kísérletezés a személyiséggel és a portrékészítés erejével;

b)

Jó éjt! – a pillanat megragadása gyenge fényben;

c)

Helló élet! – – a mindennapi élet érzelmeinek vagy inspirációjának
megosztása;

d)

Check-in – új helyek és új élmények felfedezése;

e)

Természet – a növény- és állatvilág és a táj természetes állapotukban;

f)

Forgatókönyv – történet 9 (kilenc) képben elmesélve, érdekes és kifejező
történet fotókollázsban.

A 4.5. ponttól eltérve, a Huawei Polska vagy a Huawei Polska által meghatalmazott
bármely más személy jogosult a Résztvevő által választott Kategóriától eltérő
Kategóriába sorolni bármely adott fényképet, ha a Résztvevő által választott
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Kategóriát, bármely okból, nem tekinti megfelelőnek. E kategóriaváltáshoz nincs
szükség a Résztvevő hozzájárulására, illetve értesítésére.
3. Résztvevők
3.1.

A 3.2. pont érvényben hagyásával, valamennyi jog- és cselekvőképes természetes
személy részt vehet a Pályázaton, a 3.6. pont rendelkezéseinek megfelelően. A
Pályázatra fényképet benyújtó valamennyi személy a továbbiakban a „Résztvevő”.

3.2.

A 16 (tizenhat) éves vagy annál idősebb, korlátozottan jog- és cselekvőképes
természetes személyek is részt vehetnek a pályázaton, ha ahhoz megszerezték
törvényes gyámjuknak és/vagy törvényes képviselőjüknek az adott joghatóságban
hatályban lévő jogszabályok által előírt előzetes írásbeli hozzájárulását. Az írásbeli
hozzájárulást lengyelül vagy angolul vagy az alábbi joghatóságok egyikének hivatalos
nyelvén kell elkészíteni: Litvánia, Észtország, Bulgária, Macedónia, Lettország,
Svédország, Ausztria, Dánia, Szerbia, Finnország, Görögország, Magyarország, a
Cseh Köztársaság, Horvátország, Románia, Törökország, Ukrajna, Szlovákia,
Szlovénia, Norvégia vagy bármely más nyelven, feltéve, hogy csatolják annak hiteles
fordítását lengyelre, angolra vagy a fent említett bármely joghatóság hivatalos
nyelvére, az 1. mellékletként csatolt sablonéval lényegileg megegyező
megfogalmazásban.

3.3.

A korlátozottan jog- és cselekvőképes természetes személyek törvényes gyámja
és/vagy törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásának tartalmaznia kell a jelen
Feltételek szövegének és a benyújtott fényképek felhasználása feltételeinek
elfogadását.

3.4.

A Huawei Polska fenntartja annak jogát, hogy a fenti 3.2. pontban említett írásbeli
hozzájárulás másolati vagy eredeti példányát kérje. Amennyiben a kérés keltétől
számított 7 (hét) napon belül nem bocsátják rendelkezésre a dokumentumot, az
érintett személyt automatikusan kizárják a versenyből.

3.5.

A Résztvevők lehetnek profi vagy amatőr fényképészek.

3.6.

A Huawei-társaságok (véglegesített vagy ideiglenes) munkavállalói és a Pályázat
szervezésében részt vevő más felek (ideértve munkavállalóikat és közvetlen
családtagjaikat) nem vehetnek részt a Pályázatban. Közvetlen családtagnak számít a
fel- és lemenő ági rokon, testvér, házastárs, házastárs testvére és az örökbefogadott
személy.

3.7.Aki nem teljesíti a jelen Feltételekben rögzített követelményeket és/vagy hamis,
pontatlan és/vagy félrevezető információt közöl, a Huawei Polska szabad mérlegelése
alapján, automatikusan kizárható a versenyből. A jelen Feltételekben rögzített
rendelkezések megszegése miatti kizárásra bármikor sor kerülhet. Ha az ilyen
személy által benyújtott fénykép díjazott lesz, ez a személy nem mentesül a későbbi
kizárás alól, és a Huawei Polska jogosult visszakövetelni a díjat és a díj
visszakövetelését hivatalos honlapján és/vagy más médiumokban közzétenni.
3.8.

A Résztvevők kötelesek, a (valamennyi későbbi módosítással egységes szerkezetbe
foglalt, a Jogi közlöny 2018. évi 2015. számában megjelent) lengyel polgári
törvénykönyv 392. cikkének megfelelően megtéríteni a Huawei Polska és
leányvállalatainak a jelen feltételek bármely rendelkezésének a Résztvevő általi
megsértéséből fakadó kártérítési követelés vagy lehetséges kártérítési felelősség miatt
felmerült valamennyi kárt.

2

4. Fotók
4.1.

Kizárólag Huawei márkájú készülékkel készített fényképek nevezhetők be a
Pályázatra.

4.2.

A beküldött fotók mérete, fényképenként, nem haladhatja meg a 25 MB-ot.

4.3.

Korábban kereskedelmi felhasználásra megjelentetett fényképek, azaz amelyeket
sajtótermékekben, hirdetésekben, kiállításokon, blogokban vagy honlapokon már
felhasználtak, illetve amelyek korábban, más versenyekben már díjat nyertek, nem
vehetnek részt a Pályázaton. A fentiek nem vonatkoznak azokra a fényképekre,
amelyeket korábban kizárólag magán célú használatra jelentettek meg személyes
blogokban és/vagy honlapon vagy a Résztvevők magán fiókjaiban a közösségi hálón.

4.4.

A fotók szerkesztése szűrőkkel és/vagy színkorrekcióval megengedett. A fénykép
eredeti kompozícióját megváltoztatni, ahhoz tárgyakat hozzátenni vagy elvenni tilos.

4.5.

Minden fényképet egy, a Résztvevő által kiválasztott kategóriában lehet benyújtani.

4.6.

A fényképet kiegészítheti – a Résztvevő kizárólagos választása szerint – cím és/ vagy
a fénykép rövid bemutatása.

4.7.A Résztvevők egynél több fényképet is feltölthetnek az alább meghatározott Honlapon
található utasításokat követve. Ha egy adott Résztvevő által benyújtott 2 (két) vagy
több fénykép azonos vagy hasonlít egymásra, például ugyanazt vagy hasonló tárgyat
vagy helyet mutatja be, a Huawei Polska fenntartja a jogot, hogy bármelyik vagy az
összes ilyen fényképet kizárja a versenyből.
4.8.

4.9.

Sem a Pályázatra benyújtott fényképek, sem címük és ismertetésük nem tartalmazhat
törvénybe ütköző tartalmat, nem sérthet meg elfogadott erkölcsi vagy társadalmi
normákat és egyéb jogokat, és különösen alábbiakat nem ábrázolhat:
a)

becsmérlő, durva, fenyegető, valamely népcsoportra nézve sértő, kifejezetten
szexuális, obszcén, káros, vulgáris, uszító vagy más módon kifogásolható
tartalmat;

b)

a trágárság bármely formáját;

c)

harmadik felek jogát sértő tartalmat, ideértve, korlátozás nélkül, az arcmáshoz
és a személynévhez való jogot;

d)

bármely tartalmat, ideértve a hirdetéseket, vagy amelyek más módon
népszerűsítenek kereskedelmi árucikkeket, szolgáltatásokat, eseményeket
és/vagy üzleti vállalkozásokat vagy kéretlen kapcsolatfelvételt és kérést,
amelyben nyerészkedési szándékkal kérnek pénzt, árut vagy szolgáltatást.

A jelen Feltételek előírásait nem teljesítő fényképek nem vehetnek részt a Páyázaton.
Ha ilyen fénykép részesül díjazásban, az nem mentesül a későbbi kizárás alól, és a
Huawei Polska jogosult visszakövetelni a díjat és a díj visszakövetelését hivatalos
honlapján és/vagy más médiumokban közzétenni.

5. Benyújtott fényképek
5.1.

A Pályázaton való részvétel érdekében a Résztvevőnek regisztrálnia kell a honlapon, az
alapértelmezett URL-en: http://campaign.consumer.huawei.com/eu/ (a „Honlap”),
a Honlapon található utasítások segítségével; továbbá valamennyi előírt információt
és/vagy hozzájárulást rendelkezésre kell bocsátania. A regisztráció során rendelkezésre
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bocsátott valamennyi információ és/vagy hozzájárulás önként rendelkezésre bocsátott
információ és/vagy hozzájárulás.
5.2.

A Honlapon történő regisztrációhoz ezeket a Feltételeket el kell fogadnia és
tudomásul kell vennie az alábbi honlapon közzé tett GYIK-ben részletezett Huawei
NEXT-IMAGE
Awards
nemzetközi
verseny
szabályait: https://gallery.consumer.huawei.com/en/qa.php.

5.3.

A fényképeket 2018. július 9-én (a CEST szerinti) 14:00 órától 2018. augusztus 20-án
(a CEST szerint) 23:59 óráig lehet feltölteni.

5.4.

Valamennyi Résztvevőnek személyesen kell benyújtani a fényképeket. Harmadik fél
nevében nem lehet fényképet benyújtani.

5.5.

A Huawei Polska nem vállal felelősséget a fényképeknek a Honlapra történő
feltöltéssel kapcsolatban jelentkező műszaki problémákért.

5.6.

A Huawei Polska vagy a Huawei Polska által meghatalmazott bármely személy
bármikor felszólíthatja a Résztvevőt, hogy szolgáltasson a Résztvevő
személyazonosságát igazoló további információt és/vagy dokumentumot, különösen
a 9.1. pontban említett kötelezettség és/vagy a Pályázaton való részvétel feltételei
teljesítése érdekében. A Résztvevő különösen a Pályázatra benevezett fényképek
eredeti vagy nem filterezett fájlját köteles rendelkezésre bocsátani a fenti 4.1.
pontban említett feltétel teljesítésének igazolásához.

5.7.

Amennyiben a fenti 5.6. pontban említett információkat és/vagy dokumentumokat a
kérésnek a Résztvevő e-mail címére történt elküldése keltétől számított 5 (öt) napon
belül nem bocsátják rendelkezésre, az a Pályázatból való kizárás eredményezheti.

5.8.

A fénykép sikeres benyújtását követő 72 (hetvenkét) órás időszakban a fényképet a
Huawei Polska vagy a Huawei Polska által meghatalmazott bármely személy
módosíthatja. A módosítás különösen a következőket tartalmazhatja:
a)

annak a Kategóriának a megváltoztatása, amelyikben a fényképet benyújtották,
a fenti 2.2. pontnak megfelelően;

b)

annak igazolása, hogy a Résztvevő, a fénykép, a fénykép címe és/vagy a fénykép
bemutatása nem sérti a jelen Feltételek egyik rendelkezését sem; és

c)

a fénykép vagy a Résztvevő kizárása a Pályázatból.

5.9.

A fenti 5.8. pont érvényben hagyásával, a fénykép sikeres benyújtását vagy
módosításának befejezését követő 72 (hetvenkét) órás időszak letelte után, a
fényképeket feltöltik a Honlapra.

5.10.

A Huawei Polska fenntartja a jogot, hogy a Honlapra feltöltött bármelyik fényképet, a
megjelenése után, eltávolítsa, ha kétség vagy gyanú merül fel azzal kapcsolatban,
hogy az adott fénykép és/vagy a Résztvevő betartja-e a jelen Feltételek
rendelkezéseit.

6. Felhasználói szavazás
6.1.

Az internethasználók a Honlapra feltöltött fényképek közül a kedvenc fényképükre a
Honlapon szavazhatnak (a „Szavazás”).

6.2.

A Szavazás 2018. július 9-től 2018. augusztus 24-én (a CEST szerinti) 11:59-ig tart.
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6.3.

A Szavazásban való részvételhez a felhasználóknak a Honlap utasításait kell
követniük és megadni az összes előírt információt és/vagy beleegyezést. A Szavazás
ingyenes.

6.4.

Minden felhasználó 1-nél (egynél) több, a Pályázatra benyújtott fényképre szavazhat.

6.5.

Minden felhasználó egynél többször is szavazhat ugyanarra a fényképre, egy-egy
szavazat között 24 (huszonnégy) órás különbséggel. A Huawei Polska fenntartja
bármely olyan szavazat törlésének a jogát, illetve figyelmen kívül hagyhat bármely
olyan szavazatot, amellyel kapcsolatban felmerülhet a gyanú, hogy e rendelkezés
megszegésével adták le.

6.6.

Az egyes fotókra leadott szavazatok számát a fenti 6.2.pontban említett szavazási
időszak végét megelőző 3. (harmadik) napon hozzák nyilvánosságra. Azt követően a
leadott szavazatok számát elrejtik.

6.7.

Az egyes Kategóriákban, a „Természet” kategória kivételével, az 50 (ötven) legjobb
fénykép, amelyek a felhasználóktól a legtöbb szavazatot kapták, automatikusan részt
vesz Huawei NEXT-IMAGE Awards nemzetközi versenyben.

6.8.

Az egyes Kategóriákban a legtöbb felhasználói szavazatot kapott fénykép
közönségdíjat kap (a „Közönségdíj”).

6.9.

Ha két vagy több fénykép között, amelyek ugyanabban a Kategóriában ugyanazt a
legmagasabb számú szavazatot kapták, holtverseny alakul ki, a Közönségdíj nyertesét
a Huawei Polska vagy a Huawei Polska által meghatalmazott személy választja ki a
7.3. pontban említett szempontok alapján.

7. A zsűri szavazata
7.1.

7.2.

A Verseny zsűrijét (a „Zsűri”) a Huawei Polska nevezi ki. A Zsűriben, különösen, a
következők vesznek részt:
a)

a Huawei CEE & Nordic képviselője;

b)

a Huawei-nagykövet;

c)

a National Geographic képviselője;

d)

3 (három) hivatásos fényképész.

Az egyes Kategóriákban a legmagasabb szavazatszámot elért legjobb 50 (ötven)
fényképnek a Zsűri a következő díjakat ítéli oda:
a)

a Verseny nagydíja,

b)

az egyes Kategóriákban az első díj;

c)

az egyes Kategóriákban a második díj;

d)

egyes Kategóriákban
„Nyertesek”) .

a

harmadik

díj

(a Közönségdíj

nyertesével,

a

7.3.A díjnyertes fényképek kiválasztásakor a Zsűri a fénykép alábbi tulajdonságait veszi
figyelembe:
a)

művészi érték;

b)

minőség;

c)

egyediség.
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7.4.

A Zsűri 2018. augusztus 24. és 2018. augusztus 31. között szavaz.

7.5.

A Zsűri döntése végleges és a Pályázat valamennyi Résztvevőjére nézve kötelező.

7.6.

A díjnyertes fényképeket kihirdetésére 2018. szeptember 10-én kerül sor a Honlapon.

8. Díjak
8.1.

A nyertesek a következő díjakban (a „Díjak”) részesülnek:
a)

Megjelenés a National Geographic havi folyóiratban a kelet-közép-európai és az
észak-európai országokban (azaz Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh
Köztársaságban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Magyarországon,
Litvániában, Norvégiában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában és
Svédországban), részvétel a National Geographic „Italy Photography
Expedition” elnevezésű műhelyfoglalkozásán (amelyet eredetileg 2019. április
12. és 21., illetve 2019. szeptember 6. és 15. között terveznek megrendezni),
Huawei Matebook X és 10 000 euró – a nagydíj nyertesének.

b)

Megjelenés a National Geographic havi folyóiratban a kelet-közép-európai és az
észak-európai országokban (azaz Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh
Köztársaságban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Magyarországon,
Litvániában, Norvégiában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában és
Svédországban), Huawei Matebook X és 2000 euró mindegyik Kategória 1.
helyezettjének;

c)

Huawei P20 Pro – mindegyik Kategória 2. helyezettjének;

d)

Huawei P20 – mindegyik Kategória 3. helyezettjének;

e)

Huawei P20 – a Közönségdíj nyerteseinek.

8.2.

A Huawei Polska fenntartja annak jogát, hogy a Díjak részletes adatait, pl. a
készülékek műszaki paramétereit, a színét, saját kizárólagos döntése alapján, később
határozza meg, figyelembe véve, különösen azt, hogy egy adott díj rendelkezésre álle.

8.3.

Egy személy és/vagy fénykép egynél több díjban is részesülhet.

8.4.

Minden nyertes egyénileg kap értesítést e-mailben arról, hogy díjazott lett és a díj
átvételének részleteiről.

8.5.

A nyertes nem engedményezheti harmadik félre a díj átvételének jogát.

8.6.

A 2018. december 31-ig át nem vett díjakra jogvesztés érvényesül.

8.7.

A díjakat a versenyzők között 14 (tizennégy) napon belül osztják ki azt követően, hogy
a Huawei Polska rendelkezésére bocsátották valamennyi, a szállítással kapcsolatos
adataikat és eleget tettek a jelen Feltételek 5.6., 9.3. és 10.11. pontjában foglalt
kötelezettségeknek.

8.8.

A díjakat elektronikus átutalással vagy (nem pénzdíj esetén) futárszolgálattal
juttatják el a nyerteseknek. Készpénzes díjazás nincs.

8.9.

A díjak nem válthatók át készpénzre.

8.10.

A nyertes visszautasíthatja a díjat. A visszautasított díjra való jogosultság elvész.

8.11.

Ha bármelyik díjazottat – a Pályázat díjazottjainak bejelentését követően – kizárják
a Pályázatból, a nyertes köteles saját költségére visszaszolgáltatni a díjat és a díjra
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való jogosultság elvész. A kizárással a többi Résztvevő nem jogosult magasabb
helyezésre a Pályázaton és/vagy nem tarthat igényt díjra.
8.12.

Huawei Polska nem tartozik kártérítési felelősséggel egyetlen Résztvevővel szemben
sem azért, hogy olyan fényképnek ítélnek oda díjat, amelyik nem teljesíti a jelen
Feltételekben foglalt követelményeket.

8.13.

Ha valamely díjat, a nyertesnek felróható okból nem lehet kiosztani (például azért,
mert a nyertes, többek között, nem ad meg elérhetőséget és/vagy pontatlan
elérhetőséget ad meg és így a Huawei Polska nem tudja felvenni a nyertessel a
kapcsolatot), azt úgy kell tekinteni, hogy a nyertes lemondott a díjról. A fentiek
esetén a Huawei Polska nem vállalja az ebből eredő kártérítési felelősséget, és a
nyertes nem részesül díjazásban.

8.14.

A nyertesek az alábbi e-mail címre küldött megerősítéssel erősíthetik meg, hogy a
díjakat hiánytalanul kézbesítették: nextimage.hu@huawei.com. Rendellenesség
esetén a nyertes köteles közvetlenül értesíteni a Huawei Polskát a jelen dokumentum
13.4.–13.7. pontjaiban meghatározott eljárás szerint.

8.15.

A Huawei Polska nem vállal kártérítési felelősséget a nyertest a díj átvétele vagy
használata miatt ért balesetért.

8.16.

A Huawei Polska viseli a díjak bel- és külföldi szállításának költségeit.

9. Adók
9.1.

Ha a díj értéke meghaladja az adómentesség jogszabályban rögzített küszöbét, a
Huawei Polska mint adóutalványozó egyösszegű adót von le a díjazott Résztvevőtől.
Ebben az esetben a készpénzdíj értékének (vagy a nem készpénzdíj bruttó értékének)
11,11%-át hozzáadják a díjhoz.

9.2.

A hozzáadott összeget nem fizetik ki a díjazottnak, azt a Huawei Polska levonja és –
az irányadó adójogszabályoknak megfelelően, a díj teljes értéke után – 10%-os
átalány jövedelemadóként befizeti az illetékes adóhatóságnak (a Jogi közöny 2000.
évi 80. évfolyamának 350. számában megjelent, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, a személyi jövedelemadóról szóló 1991. július 2-i törvény 30.
szakasza (1) bekezdése 1 pontjának megfelelően).

9.3.

A nyertes, a díj odaítéléséről szóló értesítés keltétől számított 14 (tizennégy) napon
belül, a Huawei Polska rendelkezésére bocsát az adóbevalláshoz és adózási
űrlapokhoz szükséges valamennyi adatot (név, családnév, cím, születési idő, személyi
azonosító, PESEL-szám (lengyel állampolgárok esetén) és TB-szám (nem lengyel
állampolgárok esetén) vagy adóazonosító szám (NIP-szám lengyel állampolgárok
esetén). Huawei Polska fenntartja annak jogát, hogy visszatartsa a díjakat
mindaddig, amíg meg nem kapja a nyertestől az adóbevalláshoz szükséges
információkat.

9.4.

Utalványozóként a Huawei Polska feladata a Lengyelországban fizetendő adó
levonása és befizetése. Nem feladata a Huawei Polskának a nyertes országa szerinti
adófizetési kötelezettség teljesítése.

9.5.

A nyertes köteles rendezni az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 21-i, az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletével (az Európai Unió
Hivatalos Napja, 2013. október 10. L. 269) és egyéb, az áruk nemzetközi
továbbítására vonatkozó nemzetközi szabályokkal kapcsolatos valamennyi vám- és
illetékfizetési kötelezettségét.
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9.6.

A Huawei Polska nem köteles megvizsgálni a nyertes lakóhelye szerinti ország belső
szabályozását, sem a Lengyelország és a nyertes lakóhelye szerinti ország között
érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, potenciálisan alkalmazható
egyezményeket a fenti 9.1. pontban ismertetett kötelezettség enyhítése érdekében.

10. Szerzői jog
10.1.

10.2.

10.3.

A Résztvevő kijelenti, hogy
a)

kizárólagos tulajdonosa a Pályázatra benyújtott valamennyi fénykép és azok
címe és ismertetése (együttesen a „Mű”) személyhez fűződő jogainak, vagy
társszerző, aki kizárólagos meghatalmazással rendelkezik a Mű személyhez
fűződő jogainak a többi társszerző nevében történő gyakorlásához;

b)

érvényes meghatalmazással rendelkezik további, a Mű személyhez fűződő
jogainak gyakorlásához szükséges meghatalmazás megadásához, ha a
Résztvevő a Mű személyhez fűződő jogainak nem kizárólagos tulajdonosa;

c)

a szerzőnek a Mű személyhez fűződő jogait nem korlátozza és nem terheli
harmadik felek joga, illetve azok nem sértik harmadik felek jogát;

d)

sem ő, sem más, meghatalmazással rendelkező személy nem adott
meghatalmazást a Mű személyhez fűződő jogainak gyakorlására.

A Résztvevő kijelenti továbbá, hogy
a)

a Mű gazdasági jogainak, különösen a Mű felhasználása jogának, kizárólagos
tulajdonosa, illetve jogosult felhasználni a Művel valamennyi felhasználási
területen és a Mű használatáért javadalmazást kérni;

b)

kizárólagos jogosultsággal rendelkezik
teljesítésének engedélyezéséhez.

c)

a szerzőnek a fenti a) és b) pontokban említett gazdasági jogait nem korlátozza
és nem terheli harmadik felek joga, illetve azok nem sértik harmadik felek
jogát;

d)

sem ő, sem más meghatalmazott személy nem adott engedélyt a Mű bármely
terjedelemben történő felhasználására.

a

származékos

szerzői

jogok

A fényképek Pályázatra történő benyújtásával a Résztvevő nem kizárólagos engedélyt
(az „Engedély”) ad a Huawei Polska részére, hogy az alábbi területeken használja a
Művet:
a)

a Mű példányainak elkészítése és reprodukciója egyedi technológiával, ideértve
a nyomtatást, a reprográfiát, a fotografikus, optikai, mágneses és digitális
technológiát, tekintet nélkül az alkalmazott szabványra, rendszerre és
formátumra.

b)

a Mű példányainak elkészítése és reprodukciója digitális formában, különösen
IT-rendszerekben, számítógép meghajtóin, hálózati meghajtókon és
valamennyi szerveren, ideértve a felhő-/bloklánc-/DLT-alapú hálózatokat,
anyagi műpéldány egyidejű készítése nélkül;

c)

a Mű terjesztése nyilvános bemutatón, kiállításon, előadáson, vetítésen,
prezentáción, rádiós-televíziós közvetítéssel vagy újrasugárzással, e-mailben,
továbbá a Mű nyilvánosan elérhetővé tétele oly módon, hogy bárki
hozzáférhessen az így kiválasztott helyen és időben, ideértve az interneten,
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mobilhálózatokon és egyéb elektronikus kommunikációs hálózatokon, köztük a
közösségi hálón, történő terjesztést;

10.4.

d)

a Mű egészének vagy részeinek felhasználása, ideértve a más művekkel,
fonogramokkal vagy videogramokkal való együttes felhasználását kereskedelmi
vagy marketingcélú üzenetek bármilyen formájában, különösen internetes
honlapon, interneten vagy közösségi médiumokban vagy marketing- és
reklámcélú anyagban történő közzététellel;

e)

(műholdas vagy légi) kábel- vagy vezeték nélküli hálózatok segítségével, kódolt
vagy kódoltatlan, analóg vagy digitális formában.

A fényképeknek a Pályázatra történő benyújtásával a Résztvevő
a)

tudomásul veszi, hogy – a Huawei Polska előzetes írásbeli engedélye nélkül, a
semmisség terhe mellett – nem gyakorolja a szerző személyhez fűződő jogait,
függetlenül attól, hogy azok közvetlenül neki tulajdoníthatók-e vagy azokat a
társszerzők nevében gyakorolják;

b)

meghatalmazza a Huawei Polskát a Műnek a fenti 10.1. pontban említett
személyhez fűződő szerzői jogainak gyakorlására, különösen a Mű
megváltoztatásának vagy módosításának jogát, ideértve azt, hogy a Mű részeit
más művekkel együtt, illetve a Művet más művekkel kombinálva használja fel,
a Művet és a származékos műveket terjessze és használja fel anélkül, hogy a
Résztvevő vagy a társszerzők nevét feltüntetné, dönthet a Műnek a
nyilvánosság számára első alkalommal történő közzétételéről, ellenőrzi a Mű
felhasználásának módját és keresetet nyújt be a Résztvevő vagy a társszerzők
nevében a szerző személyes jogainak megsértése miatt;

c)

meghatalmazza a Huawei Polskát, hogy további meghatalmazást adjon a Mű
személyhez fűződő szerzői jogainak gyakorlására.

10.5.

A fényképeknek a Pályázatra történő benyújtásával a Résztvevő tudomásul veszi,
hogy – a Pályázatnyerteseinek kihirdetése előtt – nem nyújthatja be a Művet más
versenyekre. Azt a Résztvevőt, aki nem tesz eleget ennek az előírásnak vagy aki
bárkinek engedélyt ad a Mű felhasználására a Pályázat nyerteseinek kihirdetése előtt
vagy aki a szerző vagyoni (gazdasági) jogait a Huawei Polska-tól eltérő személyre
engedményezi a Pályázat nyerteseinek kihirdetése előtt, a Huawei Polska előzetes
írásbeli engedélye nélkül, automatikusan kizárják a Pályázatból.

10.6.

A fenti 10.3. pontban meghatározott felhasználási területeken adott használati jog
ingyenes.

10.7.

A használati jog területi korlátozások nélkül értendő.

10.8.

A használati jog időbeli hatálya 5 (öt) év. Ennek az időszaknak a leteltét követően a
használati jogot határozatlan időre megadott használati jognak kell tekinteni.

10.9.

Huawei Polska a Mű felhasználására kapott használati jogot allicencbe adhatja más
személyeknek.

10.10. Huawei Polska a Résztvevő további engedélye és területi és időbeli korlátozás nélkül
használhatja fel és idegenítheti el a derivatív műveket.
10.11.

Ha nyertesnek nyilvánítják, a Résztvevő, indokolatlan késedelem nélkül, azonban
legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül köteles – írásbeli szerződésben – átruházni a
Huawei Polskára a Mű vagyoni (gazdasági) szerzői jogát valamennyi ismert,
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különösen a fenti 10.3. pontban említett felhasználási területre vonatkozóan. A Díjat
a fenti átruházás ellenértékének kell tekinteni.
10.12. A Huawei Polska fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy a Résztvevő köteles-e
átruházni a Mű fenti 10.11. pontban említett vagyoni (gazdasági) szerzői jogát.
10.13. A Résztvevő felelősségre vonható a Műhöz kapcsolódó szerzői jogok bármely
megsértéséért. Ha harmadik fél keresetet nyújt be a Huawei Polska ellen a Műhöz
kapcsolódó szerzői jogok megsértéséért, a Résztvevő mentesíti a Huawei Polskát
valamennyi azzal kapcsolatos kártérítési felelőssége vagy kötelezettsége alól, hogy
harmadik felek szerzői jog megsértése miatti kártérítési igényét teljesítse, továbbá
teljes összegében megfizeti e harmadik felek kártérítési követelésének teljes összegét
Huawei Polska bármely kérésére.
11. Képmás terjesztése
11.1.

A Résztvevő képmását is tartalmazó fényképeknek a Pályázatra történő benyújtásával
a Résztvevő hozzájárul arcképe Huawei Polska általi terjesztéséhez a Pályázat
szervezése és lebonyolítása érdekében, továbbá a Huawei Polska reklám- és
marketingtevékenységéhez. A fenti hozzájárulás a terjesztés olyan formáira terjed ki,
mint például az internet, mobilhálózatok és egyéb elektronikus kommunikációs
hálózatok, köztük a közösségi háló, nyilvános bemutató, kiállítás, előadás, vetítés,
prezentáció, rádiós-televíziós közvetítés vagy újrasugárzás.

11.2.

A Résztvevőtől különböző személy képmását is tartalmazó fényképeknek a Pályázatra
történő benyújtásával a Résztvevő megerősíti, hogy ez a személy hozzájárul arcképe
Huawei Polska általi terjesztéséhez a fenti 11.1. pontban meghatározott célokra és
hatályon belül, feltéve, hogy ilyen hozzájárulás hiányában a 3.7. pont rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.

12. Adatvédelem
12.1.

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 szóló európai parlamenti és tanácsi 2016/679/EU
rendelet (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkének
megfelelően. ez a szakasz a Résztvevők személyes adatai (a „Résztvevő Személyes
Adatai”), a felhasználók személyes adatai (a „Felhasználók Személyes Adatai ”)
és egyéb érintettek (együttesen a Résztvevők és a Felhasználók, az „Érintettek”)
személyes adatainak feldolgozására vonatkozó szabályokat rögzíti.

12.2.

A Huawei Polska előírhatja, hogy a Résztvevők a Huawei FunClub tagjai legyenek.
Ebben az esetben a Résztvevőknek, akik nem tagjai a Huawei FunClubnak, a
Pályázatra való regisztrációkor automatikusan létrehozhatják profiljukat. További
információ a személyes adatoknak a Huawei FunClubban történő feldolgozásáról a
Huawei FunClub feltételeiben található.

12.3.

A Résztvevők és a Felhasználók személyes adatainak rendelkezésre bocsátása
önkéntes, azonban a Versenyben való részvételhez szükséges. Az Érintettek
személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes.

12.4.

A Huawei Polska a Pályázatban összegyűjtött személyes adatok adatkezelője és a
személyes adatokat az alábbi jogalapokon és céllal dolgozza fel:
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a)

a Résztvevő személyes adatait a Pályázat megszervezéséhez, a Résztvevő
hozzájárulása lapján;

b)

a Résztvevő személyes adatait a Huawei FunClubba történő regisztrációhoz,
amire a szerződés teljesítéséhez/a Huawei FunClub szolgáltatásainak
használatához van szükség;

c)

a Felhasználó személyes adatait a Honlapon (pl. a Honlapon történő mozgásra
és használatra vonatkozó információk a felhasználói élmény javításához, jogos
üzleti érdek alapján, a Honlap és a felhasználói élmény javítása érdekében;

d)

a Résztvevő és a Felhasználó személyes adatai feldolgozhatók a Huawei Polska
jogainak védelméhez, ideértve, jogos érdek alapján, jogos követelések
előterjesztése, gyakorlása és védelme érdekében;

e)

a Résztvevők személyes adatainak feldolgozására adó- és számviteli
jogszabályokból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez kerül sor, aminek
jogalapja a Huawei Polska jogszabályi megfelelőségének biztosítása;

f)

a Huawei Polska ugyancsak feldolgozhatja az Érintettek személyes adatait
annak érdekében, hogy egyéb jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek eleget
tegyen (például a személyes adatok megosztása a hatóságokkal). Ennek
jogalapja a Huawei Polska jogszabályi kötelezettségének teljesítése.

További információ a személyes adatok feldolgozásáról az alábbi címen található, a
személyes
adatokról
szóló
nyilatkozatokban
található:
https://consumer.huawei.com/en/legal/privacy-policy/
(angol
nyelven),
https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/ (lengyelül).
12.5.

A Huawei Polska direkt marketing céljaira is feldolgozhat személyes adatokat. Ha a
feldolgozás jogalapja hozzájárulás, a hozzájárulás bármikor visszavonható az erre a
címre küldött e-mailben: consumer_privacy@huawei.com.

12.6.

Az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezésekben előírt mértékben az Érintettek,
személyes adataikat illetően, az érintettek valamennyi jogát élvezik. Ezek a jogok az
alábbiak:
a)

a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti igény;

b)

másolat a személyes adatokról;

c)

pontatlan vagy hiányos adatok javítása, illetve kiegészítése;

d)

személyes adat törlése;

e)

a személyes adatok feldolgozásának korlátozása;

f)

a személyes adatok hordozhatósága;

g)

tiltakozás a személyes adatok feldolgozása ellen, jogos érdekekre hivatkozva, és
személyes adatok direktmarketing-célú feldolgozása ellen.

12.7.

A fenti 12.6. pontban ismertetett jogok nem abszolút jogok és az irányadó jogok
értelmében lehetséges megfontolás tárgyát képezik.

12.8.

Az Érintettek jogai gyakorlása érdekében, kérjük, forduljon a Huawei Polskához a
következő címen: consumer_privacy@huawei.com.

12.9.

A Huawei Polska az Érintettek személyes adatait a gyűjtésük céljához és a Huawei
Polska érdekeinek védelméhez szükséges, illetve az irányadó jogszabályban előírt
ideig őrzi meg. A Huawei Polska a Pályázat befejeződését követően több évig őrizhet
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meg személyes adatokat. Például a következőképpen őrizhet meg személyes adatokat
a Huawei Polska:
a)

a Felhasználó személyes adatait 4 (négy) hónapig;

b)

a keresetek maximális elévülési idejének megfelelően legfeljebb 6 (hat) évig
annak a naptári évnek a végétől, amikor a követelés esedékessé válik;

c)

az adó- és számviteli jogszabályokkal összhangban, a Huawei Polska a
számlázási információkat annak az üzleti évnek a végétől számított 5 (öt) évig
őrizheti meg, amelyikben a Huawei Polska rendelkezésére bocsátották az
információt.

12.10. A Huawei Polska a következőkkel osztja meg a Résztvevő személyes adatait:

12.11.

a)

az EGT-országokban található más Huawei-társaságokkal,

b)

partnerekkel, amelyekkel együtt szervezi a Pályázatot, vagy amelyek támogatást
nyújtanak annak szervezésében;

c)

futárszolgálatokkal és fuvarozó társaságokkal;

d)

IT-karbantartási szolgáltatásokat nyújtó társaságokkal.

A Huawei NEXT-IMAGE Awards nemzetközi verseny lebonyolításához a Huawei
Polska az EGT-n kívüli országokba is továbbíthat adatokat a GDPR 44-48. cikkének
megfelelően. Ha a személyes adatok továbbításának alapja jogi garancia, ideértve,
korlátozás nélkül, az általános szerződési feltételeket vagy kötelező erejű társasági
szabályokat, az Érintett kérésére, a Huawei Polska arról másolatot bocsát
rendelkezésre. A személyes adatok EGT-n kívüli országokba továbbításának is
szolgálhat jogalapul az Érintett hozzájárulása.

12.12. Valamennyi Érintett jogosult keresetet benyújtani a Lengyel Adatvédelmi
Hatósághoz (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Az illetékes adatvédelmi
hatóságok és kapcsolattartási adataik jegyzéke a honlapon található:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm.
12.13. Az adatfeldolgozásra vonatkozó vagy az azzal kapcsolatos további kérdéseket a
Huawei adatvédelmi biztosához lehet intézni: dpo@huawei.com.
13. Záró rendelkezések
13.1.

A Pályázat jelen feltételei a Honlapon és a Huawei Polska székhelyén érhetők el.

13.2.

E Feltételek 2018. július 9-én (a CEST szerinti) 14:00 órakor lépnek hatályba.

13.3.

A Huawei Polska részére a Pályázattal kapcsolatos valamennyi közlést a 2.3. pontban
említett nyelvek valamelyikén kell megtenni. Más nyelven történő közlést a Huawei
Polska figyelmen hagy.

13.4.

Valamennyi Résztvevő élhet panasszal a Pályázattal kapcsolatos kérdésekben. A
reklamációt a nyertesek bejelentésétől számított 14. (tizennegyedik) napig lehet
benyújtani. Az ezt követően benyújtott reklamációt figyelmen kívül hagyják.

13.5.

A panasz az alábbi címre terjeszthető elő: nextimage.hu@huawei.com Minden
panasznak az alábbiakat kell megjelölnie:
a)

a panaszos család- és keresztneve;
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b)

a panasz ismertetése;

c)

a panaszkezelés kért módja.

13.6.

A panaszt 15 (tizenöt) napon belül, azt követően kell rendezni, hogy azt a Huawei
Polska kézhez veszi.

13.7.

A kötelező jogszabályi rendelkezések érvényben hagyásával, Huawei Polskának a
beterjesztett panasszal kapcsolatos döntése végleges és kötelező.
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1. függelék
A törvényes gyám/képviselő hozzájárulástervezete

Alulírott _____________________________, aki _________________________ (a

„Gyámolt Személy”) törvényes gyámja/törvényes képviselője vagyok, hozzájárulok a Huawei
Polska sp. z o.o., (székhelye: Varsó) által rendezett Huawei Next-Image CEE&Nordic Edition
versenyen, valamint a Huawei NEXT-IMAGE Awards nemzetközi versenyen (együttesen a

„Versenyeken”) való részvételhez, amely versenyek lebonyolítására az ezen a címen ismertetett
feltételekkelwww.consumer.huawei.com/eu/nextimageawards
szabályok szerint

kerül sor:

és

a

GYIK-ben

https://gallery.consumer.huawei.com/en/qa.php

ismertetett
(együtt

a

„Feltételek”).
Kijelentem, hogy a Feltételeket, különösen a (a Feltételekben definiált) használati jogra
vonatkozó rendelkezéseket, elolvastam és elfogadom.

_________________________
aláírás
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