Telekom Electronic Beats kiadói pályázat: küldd el a
karantén alatt írt számodat a Telekom Electronic
Beatsnek, és kerülj fel vele egy hivatalosan kiadott
válogatásra!
A Telekom Electronic Beats hazai csapata az egész világot a feje tetejére állító
járványhelyzetben is azon van, hogy támogassa azt az alkotni vágyó és az alkotásokra
nyitott közösséget, amiről és amihez egyébként is szólt az elmúlt években. Ezért
döntöttünk úgy, hogy felkutatjuk Magyarország legkreatívabb olyan otthoni
zenekészítőit, akik eddig még nem tudták áttörni a figyelem falát, pedig
megérdemelnék - és hasonlóképpen szeretnénk terepet adni a most éppen fellépések
nélkül maradt, már ismert underground zenészeknek is.
Május 18. hétfőtől három héten át - június 7. vasárnap éjfélig - várjuk olyan zenei
producerek jelentkezését, akik az önkéntes karanténjuk alatt, a #maradjotthon
szellemében írtak vagy írnak éppen friss zenéket, és ezeket szeretnék megmutatni az
univerzumnak.
A legjobbnak ítélt zenék - amelyek elbírálásába elismert neveket is bevonunk a
szcénából - végül hivatalosan kiadott válogatásokra kerülnek majd fel, amiket a
Telekom Electronic Beats a Selected Sounds kiadóval közösen jelentet meg,
professzionális masteringet követően (köszönhetően az Analogue Zone-nak),
biztosítva a tökéletes megszólalást A kiválasztott zenék szerzői pénzjutalomban
részesülnek, egy dal videóklipet is kap, egy 25 év alatti fiatal kezdő producer pedig
Magenta Kraft különdíjjal is gyarapodik, ami egy masztering kurzus, illetve egy
Elektron Digitakt dobgép.
A különdíj adózása
A Magenta Kraft különdíja utáni adót Telekom viseli, mint a pályázat kiírója. A Nyertest
adóbevallási és adófizetési kötelezettség nem terheli.
A Telekom Electronic Beats folyamatosan frissített Spotify lejátszási listáin már futó
hármas tematika alapján Popping (azaz popzene), Clubbing (vagyis éjszakai
táncparketteket célzó zenék) és Xperimenting (kísérleti darabok) kategóriákban lehet
indulni kettő és nyolc perc közötti zenei dolgozatokkal. Ennél több feltételt nem is
szeretne szabni a TEB csapata, akik hisznek abban, hogy ugyan most fizikai korlátok
közé vagyunk szorítva, együtt mégis egy olyan, határokon átívelő dolgot lehet
létrehozni, amire az utánunk jövő generációk is boldogan nyomják meg a play gombot.
A jelentkezés menete, feltételek:
1. A Pályázat a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 36., a továbbiakban Szervező) által kerül lebonyolításra. Adatfeldolgozó:
Art Village Kft. (1055 Budapest, Balaton utca 23. ASZ: 12719956-2-41)
2.
A Szervező olyan zenei alkotásokat vár, melyek a koronavírus alatti veszélyhelyzet
során születtek.

3.
A pályázatra kizárólag elektronikus úton várja a Szervező a jelentkezést 2020. május
18. napjától 2020. június 7. éjfélig. Az elkészült alkotásokat SoundCloudra kell feltölteni “privát”
formátumban (ami így nem válik nyilvánossá, csak a link birtokában hallgatható meg). Az így
létrejött linket kell elküldeni a hungary@electronicbeats.net e-mail címre, a tárgysorba beírni
azt, hogy TEB pályázat + alkotó neve + a kategória megnevezése (ezekről bővebben a 6-os
pontban).
4.
A nevezett alkotások hossza legalább 2, legfeljebb 8 perc lehet. A versenymű
leírásában (a SoundCloudra feltöltött zenei anyag alatti leírás) feltüntetendő kötelező elemek:
- alkotó művészneve
- alkotás címe
- alkotás stílusa
- alkotás hossza
- alkotás sebessége (bpm)
- alkotás keletkezésének időpontja
- leírás az alkotó hátteréről, inspirációiról, a nevezett zenéről
- voltak-e az alkotónak korábban megjelent zenéi? Ha igen, melyik kiadó(k)nál?
- alkotó polgári neve (személyazonosító okmányon szereplő teljes név)
- születési idő
- születési hely
- jelenlegi lakhely
5.

Egy alkotó egy zenével nevezhet.

6.

Az alkotó a zenéjét az alábbi kategóriákban (stílusokban) nevezheti:
o Popping (azaz könnyebben befogadható popzene)
o Clubbing (elektronikus, klubbarát tánczenék)
o Xperimenting (kísérleti zenék)

7.
A Pályázónak a Szervező részére küldött e-mail üzenetben nyilatkoznia kell, hogy az
elkészült és a Szervező részére megküldött zene eredeti, és nem sért semmilyen szerzői jogi
jogszabályt, továbbá a zenei mű létrehozásának és felhasználásának jogi akadálya nincs. A
Pályázó felelős továbbá azért is, hogy az általa készített versenyműre vonatkozóan harmadik
személyek szerzői joga vagy személyiségi joga nem áll fenn, a versenyműben megjelenő
termékek és szolgáltatások nevének és esetleges védjegyének szerepeltetéséhez engedéllyel
rendelkezik, továbbá a versenyműben szereplő harmadik személyek a versenymű
elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárultak. Amennyiben a Pályázó a versenyműben
zenét vagy egyéb szerzői- és szomszédos jogi védelem alá eső művet használ fel, melyre
vonatkozóan a szükséges felhasználási jogosultságokkal nem rendelkezik és azt nem igazolja,
tudomásul veszi, hogy a Szervező a versenyművét jogosult kizárni a pályázatból.
A zsűri által kiválasztott legjobb zenék felkerülnek a három kategóriában megjelenő
Telekom Electronic Beats válogatásokra, amelyek nyilvánosan elérhetőek lesznek a
legismertebb digitális zenei platformokon (Spotify, Apple Music, Google Play, Beatport,
Tracksource,
Juno
Download,
Bandcamp,
Soundcloud).

8.

9.
A Pályázó az elkészült alkotás beküldésével feljogosítja a Szervezőt, hogy a beérkezett
alkotásokat időbeli és térbeli korlátozás nélkül, a Szervező és a Pályázó között létrejött
felhasználási szerződés alapján, felhasználási díj ellenében bemutathassa saját felületein. A
felhasználás kiterjed a szerzői mű később megjelenő fizikai adathordozón történő
közzétételére, többszörözésére és terjesztésére, valamint átdolgozására is. Zsűri a nyertes
Pályázóra vonatkozó döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen jogorvoslatnak helye
nincs.

10.

A pályázatból való kizárás oka lehet, ha:
• a Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek vagy a
pályázati feltételeket megsérti,
• a pályázat határidőre nem érkezett meg,
• a pályázat hiányos (az alkotó nem adta meg a kötelező adatait).
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egy alkalommal a Pályázónak hiánypótlási
lehetőséget adjon.
11.
A Szervező a sikeres Pályázókat elektronikus levélben értesíti, a győztesek nevét
tartalmazó listát pedig közzé teszi az electronicbeats.hu weboldalon.
12.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt
díjat vagy különdíjat. A Szervező a saját felületein a pályaművek illusztrációkkal együtt történő
korlátlan közzétételi jogát fenntartja. A közzétételi jogot a Szervező a Pályázó részére fizetett
ellenszolgáltatás alapján gyakorolja, mely jog magában foglal valamennyi szerző által is
gyakorolható, átruházható vagyoni jogosultságot. A szerzői jogi kérdéseket a Szervező a
nyertes Pályázóval felhasználási szerződés megkötése alapján rendezi. A részvétel feltétele
a pályázathoz csatolt nyilatkozatok megadása és a Magyar Telekom Nyrt. részére történő, a
9. pontban részletezett felhasználási jog felhasználási szerződés útján történő biztosítása.
13.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy
magát a pályázatot akár a pályázat időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A
pályázati kiírás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
Szervező a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően írásban közli valamennyi
Pályázóval, illetve közzéteszi az electronicbeats.hu weboldalon.
A pályázaton történő részvétel önkéntes, jelentkezési díjtól mentes és vásárláshoz nem kötött.
A Szervező jogosult bármely Pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha a pályázat kapcsán
visszaélés vagy a pályázati kiírásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja
merül fel, vagy ha valamely Pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve
rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major
esetén.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a pályázatban feltöltött anyagot, egyéb
pályázó által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai
hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve
jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét
vagy a jelen pályázati kiírást sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely
módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen anyagokat feltöltő Pályázót vagy a
hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a pályázatból kizárjon. Az esetleges jogsértő
hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt
vagy Pályázót terheli.
14.
A beérkezett munkák elbírálásában a Telekom Electronic Beats stábja, valamint külső
szakértők vesznek részt: Clubbing - Kántor István “Isu” (Aktrecords, Technokunst), Popping Sajó Dávid (Index), Experimenting - Kolbenheyer Erik (Exiles).
15.
Nyeremények
……………A 14. pontban felsorolt személyek választják ki a Nyerteseket, akik nettó 100.000
Ft díjban (vagyoni értékű jog felhasználása) részesülnek. A nyeremények bruttó értékéből
Telekom a hatályos Szja törvény alapján levonja a 15% szja előleget és erről igazolást küld a
Nyerteseknek.

16.

Adatok védelméről

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A Pályázattal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar
Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Pályázattal kapcsolatos adatkezelésre a
hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül
sor. Az adatkezelő a Pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen
Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt
személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
Az
adatkezelés
célja
A Pályázatban
való részvétel
regisztrálása, a
részvételi
feltételek
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jogszerűségét.

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Pályázat során
történő adatkezelés célját megértette. A Pályázók személyes adatait a Szervező
további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor.
Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Pályázó személyes adatait különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
Pályázó személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja
biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a
költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással
arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Pályázó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Pályázót megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
b) személyes adatainak helyesbítésének joga,
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy
kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
d) a
jogszabályban
meghatározott
feltételek
fennállása
esetén,
az
adathordozhatósághoz való jog, valamint
e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.
Hozzáférés joga: A Pályázó jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést
kapjon.
Helyesbítéshez való jog: A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.
Törléshez való jog: A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles
arra, hogy a Pályázóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Pályázó ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
A Pályázatban résztvevő személyes adatainak a Pályázó kérésére történő törlése
esetén, a Pályázó Pályázatban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan
megszűnik.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk
(1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik,
az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog: A Pályázó – az Általános Adatvédelmi Rendelet 20.
cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén - továbbá jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.
Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A joggyakorlásre vonatkozó rendelkezések: A Szervező indokolatlan késedelem
nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
a Pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Pályázó elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri. A Szervező a Pályázó részére a
tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket
az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Pályázók: event@telekom.hu vagy
Magyar Telekom, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével

kapcsolatban, további, a

Pályázó

személyazonosságának

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi
tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu.

Továbbá a Pályázó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz
is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor

22/c,

telefon:

+36

(1)

391-1400,

ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

fax:

+36

(1)

391-1410,

e-mail:

A Pályázó a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása
a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a
Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A
Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.

[Budapest, 2020. május 15.]
Magyar Telekom Nyrt.

NYILATKOZAT
Alulírott ......................................................... a Telekom Electronic Beats X Selected Sounds
Label pályázaton beadott, ................................................. című pályamű előállítójaként
területi, térbeli és időbeli korlátozás nélkül, a mű teljes védelmi idejére, nem kizárólagosan,
harmadik személynek átengedhető, külön szerzői díjjal nem járó felhasználási jogot engedek
a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: Felhasználó) számára a pályaműnek a pályázat
elbírálása időpontjában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban:
Szjt.) meghatározott, a mű többszörözésére (Szjt. 18-19.§), harmadik személy részére történő
továbbértékesítésére, terjesztésére (Szjt. 23.§), nyilvános előadására (Szjt.24-25.§), illetve
nyilvánossághoz közvetítésére (Szjt. 26-27.§) irányuló felhasználására.
Nyertes pályamű esetén hozzájárulok, hogy a pályamunkámról a Felhasználó közleményében
nevemmel együtt tájékoztatást adjon.
Kijelentem, hogy a benyújtott pályamű tekintetében rendelkezem a fenti jogokkal, és
szavatolok azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a
Felhasználó jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
Kijelentem továbbá, hogy a nyertes pályamű fentiek szerinti felhasználásának jogszerűségéért
teljes mértékben felelős vagyok.
Továbbá hozzájárulok, hogy a pályázat során megadott személyes adataimat a pályázat
kiírója a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény rendelkezéseinek, illetve a GDPR-nak (az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) megfelelően,
a pályázati kiírás mellékleteként elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján
kezelje. Tudomásul veszem, hogy a pályázat lezárását követően a tárolt személyes adatok 3
hónapon belül megsemmisítésre kerülnek.
Hozzájárulok, hogy a Telekom az e-mail címemet 3 hónapon túl is kezelje annak
érdekében, hogy a jövőbeni esetleges pályázatok esetén megkereshessenek. A hozzájárulás
nem feltétele a pályázaton történő részvételnek.

Helység, dátum:……………………………………………………….
Aláírás ..................................................................................

