MEGBÍZÓK PÁLYÁZATAINAK ÉS ALKOTÓK REKLÁMTERVEINEK
KÖZVETÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
– ALKOTÓK SZÁMÁRA –

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1) Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint a www.futurebakery.hu
weboldalon történt regisztrációt követően a
The Future Bakery s.r.o. (cégjegyzékszám: 241 68 858, székhelye: Prága 7, Holešovice,
Osadní 774/35, irányítószám 170 00) mint közvetítő (a továbbiakban „Közvetítő"),
és a szerződéskötésben részvevő bármely természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, mint kampányterv, reklámterv, reklámüzenet,
reklámelem, fejlesztési javaslat, fogyasztói vélemény vagy más egyéb alkotói mű
megalkotója, kivitelezője (a továbbiakban „Alkotó") között közvetítői szerződés jön létre.
2) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) szabályozza a szerződő
felek jogait és kötelességeit.
3) A Közvetítő a közvetítői tevékenységét a www.futurebakery.hu weboldal lehetőségei
nyújtotta keretek között végzi. Közvetítő a www.futurebakery.hu weboldal (a továbbiakban:
„weboldal”) üzemeltetője.
4) A weboldal megoldást és lehetőséget kínál arra, hogy a Megbízók (bármely természetes
személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) a Közvetítő
segítségével a weboldalon közzétegyék a reklámmal, hirdetéssel, vagy más tevékenységgel és
céllal kapcsolatos kampánytervek, reklámtervek, reklámelemek, vagy más egyéb művek
(elsősorban szlogenek, nevek, headline-ok, fényképek, grafikai, tipográfiai és más
megoldások) elkészítésével és leszállításával kapcsolatos elvárásaikat, igényeiket
(továbbiakban: „Pályázat” vagy „brief”).
5) A közvetítői szerződés alapján az Alkotó lehetőséget kap arra, hogy a Megbízó által a
weboldalon közzétett kampányterv, reklámterv vagy más egyéb mű megalkotására irányuló
Pályázatra elkészítse konkrét kampánytervét, reklámtervét, reklámüzenetét, reklámelemét,
fejlesztési javaslatát, fogyasztói véleményét vagy más egyéb alkotói művét (a továbbiakban:
„Pályamű“) és a Pályázatban meghatározott ellértéket (díjat) a Pályamű felhasználási
jogainak – külön felhasználási szerződés útján történő – átruházása esetén megszerezze.
6) Az Alkotók számára a Közvetítő lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül a Megbízók
számára bemutassák a szerzői jogról és az iparjogvédelemről rendelkező törvények
értelmében szerzői műnek, szabadalomnak, formatervezési mintának, stb. minősülő, vagy nem
minősülő Pályaműveiket.
7) A Megbízók számára ily módon a Közvetítő lehetőséget biztosít arra, hogy saját belátásuk
szerint szélesebb választékból olyan Pályaművet válasszanak, amely a legjobban megfelel az
elvárásaiknak, és a Pályaművet felhasználási szerződés, hasznosítási szerződés, mintaoltalmi
licenciaszerződés, egyéb engedélyezési vagy más hasonló használati jogok átruházására
irányuló szerződés (a továbbiakban: „felhasználási szerződés”) alapján a saját
reklámkampányukhoz vagy más tevékenységükhöz felhasználják.

8) A Megbízó részéről felmerülő érdeklődés esetén az Alkotó Pályaművének elkészítéséért és
hasznosítása érdekében az Alkotóval a pályázatban meghatározott ellenérték felhasználási
szerződést köt.
9) A Közvetítői szerződés megkötésével a Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy az Alkotó
számára biztosítja, hogy meghatározott módon és megszabott feltételekkel a weboldalon
bemutassa a Megbízók által a weboldalon közzétett Pályázatoknak megfelelő Pályaművét,
lehetővé téve az Alkotó számára, hogy esetlegesen az adott Pályamű felhasználási jogainak
ellenértékért történő átruházása érdekében szerződést kössön Megbízóval.
REGISZTRÁCIÓ
10) Az alább meghatározott feltételek mellett a weboldal keretén belül minden Alkotó számára
biztosított a regisztráció lehetősége.
11) A weboldalon az alábbi személyek regisztrálhatnak és köthetnek a Közvetítővel Közvetítői
szerződést:
(a)
minden 16 életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint minden
nagykorú cselekvőképes természetes személy, valamint
(b)
jogszerűen alapított és létező jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság.
12) A természetes személy Alkotókkal szemben általános érvényű feltétel, hogy a regisztrált
személyek minden esetben a Pályaművek valós alkotói, akik korlátozás nélkül jogosultak a
Pályaművel rendelkezni, és azt a weboldal keretein belül bemutatni, valamint jogosultak a
Pályaművel kapcsolatos minden joggal korlátlanul rendelkezni és a Megbízóval a Pályamű
felhasználására érdekében felhasználási szerződést kötni.
13) A Közvetítő a 16 életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorúak regisztrációt és
Közvetítői szerződéskötésre irányuló ajánlatát is elfogadja, figyelemmel arra, hogy a
regisztrációs ingyenes és Közvetítői szerződés alapján a 16 életévét betöltött korlátozottan
cselekvőképes kiskorú a Pályamű felhasználási jogosultságait nem ruházza át a Megbízóra,
tekintettel arra, hogy az átruházáshoz külön írásbeli szerződés kötése szükséges.
14) A 16 életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú tudomásul veszi, hogy a Pályamű
felhasználásához szükséges szükséges felhasználási szerződés megkötésekor a törvényes
képviselője (szülő) jár el helyette és nevében.
15) A 16 életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú elfogadja azt a kockázatot, hogy
esetlgesen, bármilyen okból a törvényes képviselője a felhasználási szerződés megkötéséhez
nem járul hozzá, mely esetben a Pályázatban meghatározott ellenértékre (díjra) nem jogosult.
16) A jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Alkotókkal szemben
általános érvényű feltétel, hogy a regisztrált személyek minden esetben rendelkeznek a
természetes személy alkotókkal kötött olyan megállapodással (pl. Munkaviszonyban vagy más
hasonló jogviszonyban létrehozott mű) amely alapján jogszerűen rendelkeznek a Pályaműhöz
kapcsolódó vagyoni engedélyezési és felhasználási jogokkal.
17) Minden olyan személynek, aki Közvetítői szerződést kíván kötni, regisztrálnia kell a
weboldalon, mégpedig oly módon, hogy a weboldalon előírásszerűen kitölti az ott található
regisztrációs űrlapot, majd az adatok kitöltését követően megjelenő ellenőrző mezők
segítségével megerősíti a kitöltött adatok helyességét, teljességét, valódiságát. A regisztrációs
űrlapon kötelező a következő adatokat helyesen, teljesen és valósságnak megfelelően
megadni.

18) Természetes személyek esetén: 1) vezetéknév és utónév; 2) választott művésznév (nickvév); 3)
lakóhely, 4) születési hely és idő, 5) anyja születési neve; 6) kapcsolattartási e-mail cím; 7)
kapcsolattartási telefonszám; 8) Számlavezető bank neve; 9) Bankszámlaszám; 10) személyes
adatok felhasználásához és feldolgozásához történő hozzájárulás; 11) az Általános Szerződési
Feltételek megismerésére, megértésére, elfogadására vonatkozó nyilatkozat; 12) 16. életév
betöltésére vonatkozó nyilatkozat 13) hozzáférési jelszó.
19) Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén: 1) cégnév; 2)
választott művésznév (nickvév); 3) székhely, 4) cégjegyzékszám, 5) adószám; 6)
kapcsolattartási e-mail cím; 7) kapcsolattartási telefonszám; 8) Számlavezető bank neve; 9)
Bankszámlaszám; 10) személyes adatok felhasználásához és feldolgozásához történő
hozzájárulás; 11) az Általános Szerződési Feltételek megismerésére, megértésére,
elfogadására vonatkozó nyilatkozat; 12) hozzáférési jelszó.
20) A weboldalon a fenti adatok közül kizárólag az Alkotó választott művésznéve (nickvév) lesz
látható, az Alkotó adatai az Megbízó számára nem nyilvánosak, nem elérhetőek. A Megbízó
abban esetben szerez tudomást az Alkotó további adatairól, ha a Közvetítő arról értesíti, hogy
Pályaművére a Megbízó igényt tart és a Pályamű felhasználása érdekében felhasználási
szerződést kíván kötni vele.
21) A hozzáférési jelszót az Alkotónak a regisztráció során meg minden esetben meg kell
erősítenie. A hozzáférési jelszónak legalább egy nagy betűt, egy kis betűt és egy számjegyet
kell tartalmaznia.
22) Abban az esetben, ha az Alkotó nem adja meg előírásszerűen a regisztrációs űrlapon az összes
fent ismertetett kötelező adatot, az Alkotó nem regisztrálhat a weboldalon, és a felek között a
Közvetítői szerződés megkötésére nem kerül sor.
23) A regisztrációs űrlap hibátlan kitöltését követően a Közvetítő elektronikus - e-mail
kapcsolattartás útján egy üzenetet küld az Alkotónak, amelyben egy az Alkotó számára a
weboldalon létrehozott profiloldalt aktiváló hivatkozás található (Profil aktiválása link).
24) A profiloldal sikeres aktiválásával az Alkotó részére egy ún. profil kerül létrehozásra, amely
segítségével az Alkotónak részére lehetőség nyílik arra, hogy belépjen a weboldal számára is
hozzáférhető részeibe. Az Alkotó az az e-mail címe és a hozzáférési jelszava segítségével
végzett beazonosítást követően jelentkezhet be a weboldal elektronikus rendszerébe.
25) A profil sikeres aktiválásával az Alkotó és a Közvetítő között Közvetítői szerződés
megkötésére kerül sor. Az Alkotó sikeres regisztrálásával jelen Feltételek értelmében a
Közvetítő és az Alkotó között Közvetítői szerződés jön létre.
26) A Közvetítői szerződés hatálya alatt az Alkotó jogosult a jelen Feltételekben meghatározottak
szerint igényben venni a weboldal szolgáltatásait, különösen a Megbízók által közzétett
Pályázat feltételeinek megfelelő Pályamű bemutatásához (beviteléhez, elhelyezéséhez, vagy
feltöltéséhez).
27) Az Alkotó köteles a bejelentkezéshez szükséges adatokat (hozzáférési jelszót) titokban tartani
és titokban tartása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. A bejelentkezéshez
szükséges adatok (hozzáférési jelszó) nyilvánosságra hozatalából eredő visszaélések miatt az
Alkotó teljes felelősséggel tartozik. Az Alkotó a bejelentkezéshez szükséges adatok
(hozzáférési jelszó) nyilvánosságra kerülése esetén, vagy amennyiben bejelentkezéshez
szükséges adatai (hozzáférési jelszó) kapcsán bármiféle visszaélés gyanúja merülne fel,
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közvetítőt. A Közvetítőt nem terheli felelősség a
bejelentkezéshez szükséges adatok (hozzáférési jelszó) Alkotó általi nyilvánosságra hozatala

esetén, vagy a bejelentkezéshez szükséges adatok (hozzáférési jelszó) elfelejtése esetén az
esetlegesen Alkotó oldalán felmerülő károk miatt.
28) Annak ellenére, hogy jelen Feltételek nem támasztanak szigorú feltételeket az Alkotókkal
szemben, a Közvetítő fenntartja magának annak kizárólagos jogát, hogy indokolás nélkül
elutasítson bármilyen regisztrációra és Közvetítői szerződéskötésre irányuló ajánlatot,
figyelemmel a szerződéskötési szabadság és a partnerválasztás szabadságának elvére.
29) Az Alkotó a weboldal használata során, különösen regisztrálás, a Pályamű bemutatása, és a
Közvetítővel, valamint a Megbízókkal esetenként, meghatározott feltételek mellett folytatott
kapcsolattartás alkalmával köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A Közvetítőt
nem terheli felelősség az Alkotó által szolgáltatott adatok valótlanságáért, hibáiért,
hiányosságaiért.
30) Amennyiben az Alkotó elfelejti a hozzáférési jelszavát, a weboldalon található ELFELEJTETT
JELSZÓ hivatkozásra kattintva kezdeményezhet egy újonnan generált hozzáférési jelszavat
tartalmazó e-mail üzenet elküldését az általa megszabott e-mail címre (az így generált új
jelszót az Alkotó a bejelentkezést követően megváltoztathatja).
31) Amennyiben a bejelentkezés során az Alkotó helytelen e-mail címet tüntet fel, vagy helytelen
hozzáférési jelszót ad meg, akkor erről tényről a weboldalon jól látható üzenet tájékoztatja.
PÁLYAMŰ BEMUTATÁSA
32) Az Alkotó a weboldalra történő bejelentkezést követően bemutathatja a weboldalon
Pályaművét. A Pályamű bemutatásával (bevitelével, elhelyezésével, vagy feltöltésével) az
Alkotó kifejezetten egyetért és elfogadja a Megbízó Pályázatának vagy ún. brief-jének,
projektjének feltételeit.
33) Az Alkotó kötelezettséget vállal arra, hogy a Közvetítő vagy a Megbízó felhívására a
Pályaművére vonatkozóan a Pályázatban meghatározott feltételek mellett haladéktalanul
írásbeli felhasználási szerződést köt a Megbízóval, melyben egyebek mellett átruházza a
Megbízó vagy esetleg a Megbízó által a Pályázatban meghatározott más személyek számára a
Pályamű kizárólagos felhasználásához szükséges jogokat.
34) A Pályamű bemutatását követően a Közvetítően jogosult – azonban nem köteles – elbírálni,
hogy a Pályamű megfelel-e a Pályázat feltételeinek, vagy jelen Feltételek előírásainak.
35) Amennyiben a Közvetítő azt állapítja meg, hogy a Pályamű nem felel meg a Pályázat
feltételeinek, vagy jelen Feltételek előírásainak, abban az esetben jogosult a Pályaművet a
weboldalról eltávolítani.
36) Minden esetben érvényes azonban, hogy a Közvetítő nem köteles a Pályamű végső
közzétételére, bemutatására, illetve jogosult a Pályaművet eltávolítani weboldalról
amennyiben azt állapítja meg, hogy az nincs összhangban a jelen Feltételekkel.
37) A Pályamű előírásszerű bemutatását (bevitelét, elhelyezését, vagy feltöltését), esetlegesen a
kiegészített, módosított Pályamű bemutatását követően a Közvetítő előre meghatározott
módon a weboldalon hozzáférhetővé teszi a Megbízó számára a Pályaművet.
38) Az Alkotó a Pályaművét kizárólag a Pályázatban megadott határidőn belül mutathatja be a
weboldalon, tehát nem mutathatja be (nem viheti be, nem helyezheti el, nem töltheti fel), és
nem is szerkesztheti Pályaművét a Pályázatban (vagy a Megbízó vagy Közvetítő által más
módon meghatározott) benyújtási határidőt követően.

39) A benyújtott Pályaművek értékelését a Megbízó a Pályázatban megadott határidőn belül, saját
kizárólagos belátása, ízlése szerint végzi el, és ugyanígy a saját kizárólagos belátása, ízlése
szerint választja ki a nyertes Pályaművet vagy Pályaműveket.
40) Amennyiben a Pályázat lehetővé teszi a Megbízó számára, abban az esetben előfordulhat,
hogy megfelelő Pályamű hiányában a Megbízó nem választ ki egyetlen Pályaművet sem.
41) Azután, hogy a Megbízó a benyújtott Pályaművek közül kiválasztja a nyertes Pályaművet,
vagy Pályaműveket, a Közvetítő a nyertes Pályamű Alkotóját elektronikus - e-mail
kapcsolattartás útján tájékoztatja a Pályázat eredményéről.
42) Ha a Pályázat nem határoz meg más feltételeket, és a Pályázatra benyújtott Pályaművek közül
a Megbízó egynél többet választ ki, akkor minden Pályamű Alkotóját Pályázatban feltüntetett
ellenérték (díjazás, jutalom) illeti meg, abban az esetben, ha Megbízóval a Pályamű
felhasználására érdekében felhasználási szerződést kötni.
43) A regisztrációs űrlap adatainak kitöltésével és benyújtásával, valamint a Pályamű
bemutatásával az Alkotó minden esetben kijelenti és megerősíti, hogy az általa megadott
adatok a valóságnak megfelelőek; az Alkotó weboldalon történt regisztrációja megfelel jelen
Feltételek rendelkezéseinek; megismerte és megértette kifejezetten egyetért és elfogadja jelen
Feltételek Alkotókra vonatkozó előírásait, azokkal kifejezetten egyetért és elfogadja azokat
megismerte és megértette a weboldalon közzétett a Megbízókra vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek előírásait, azokkal kifejezetten egyetért és elfogadja
azokat;kötelezettséget vállal jelen Feltételek betartására.
44) Amennyiben az Alkotó fenti nyilatkozata valótlan, helytelen vagy nem teljes, illetve azzá válik
(akár csak részbe is), vagy amennyiben bármilyen más módon megszegi jelen Feltétek
előírásait, akkor a Közvetítő jogosult visszautasítani az Alkotó regisztrációs és
szerződéskötési szándékát. Amennyiben más sor került az Alkotó regisztrációjára és a
szerződéskötésére, akkor a Közvetítő jogosult azonnali hatállyal elállni a Alkotóval megkötött
Közvetítői Keretszerződéstől és minden Közvetítői Alszerződéstől és bármikor törölni a
weboldalon történt regisztrációját és/vagy eltávolítani a weboldalról bármilyen Pályaművét,
hozzászólását.
KÖZVETÍTÉSI IDŐTARTAM, KÖZVETÍTŐI DÍJ
45) A Közvetítő és az Alkotó közötti minden Közvetítői szerződés határozatlan időtartam jön
létre, a Közvetítői szerződés hatálya alatt az Alkotó bármelyik Megbízó, bármelyik
Pályázatára elkészíteti Pályaművét.
46) Ha az Alkotó Pályaművet bemutatja, tehát a Pályamű nyilvánosságra hozatalához engedélyét
ad a Közvetítő számára, akkor a Pályaművét nyilvánosságra hozatalához adott engedélyét csak
akkor vonhatja vissza, ha megfelelő biztosítékot nyújt nyilatkozat időpontjáig felmerült kár
megtérítésére.
47) A Közvetítő a szolgáltatásait térítésmentesen biztosítja az Alkotó számára; kivéve azon
eseteket amikor az Alkotó megszegi a kizárólagossággal kapcsolatos kötelezettségvállalását,
amely esetben az Alkotó kötele a Közvetítőnek a meghatározott díjat, jutalékot fizetni.
48) Alkotó kijelenti és elismeri, hogy a Pályaművének a weboldalon történő bemutatásával
(bevitelével, elhelyezésével, vagy feltöltésével) a Közvetítő teljesíteti a jelen Feltételek
szerinti, az Alkotó részére felhasználási szerződés megkötésének lehetőségére vonatkozó
közvetítési kötelességét.
A PÁLYAMŰVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

49) A bemutatott Pályamű, vagy annak része vagy eleme, illetve a weboldalon történő bemutatása
nem állhat ellentétben a jelen Feltételek előírásaival, a hatályos jogszabályi előírásokkal,
továbbá a jó erkölccsel.
50) Tekintet nélkül a jelen Feltételekben feltüntetett tartalomra a Közvetítő fenntartja a
kizárólagos jogát arra, hogy saját kizárólagos belátása, megítélése szerint az Alkotó bármely
Pályaművének bemutatását elutasítsa, vagy ha már sor került a bemutatásra, akkor a
Pályaművet eltávolítsa a weboldalról.
51) Az Alkotó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a minden Pályaműve összhangban lesz
a jelen Feltételekkel, Pályaműve bemutatása nem sérti, nem érinti harmadik személy jogait
(különös tekintettel a személyiségi és szerzői vagy kapcsolódó jogokra), továbbá nem mond
ellen az hatályos jogszabályoknak és a jó erkölcsnek.
52) Az Alkotó teljes mértékben felel valamennyi hozzászólása, Pályaműve tartalmáért. Az Alkotó
kijelenti, hogy kizárólagos alkotója minden általa bemutatott Pályaműnek, és korlátlanul
jogosult azokkal rendelkezni.
53) Tilos a weboldalon bemutatni olyan Pályaművet, vagy olyan hozzászólást közzétenni, amely
sértené harmadik személyek jogait.
54) A Közvetítő kizárólagosan fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítson minden olyan Pályamű
bemutatását, vagy (vizuális, audiovizuális és szöveges) hozzászólás elhelyezését, illetve
eltávolítsa az Alkotó bármilyen Pályaművét vagy más hozzászólását a weboldalról,
amennyiben az össze nem egyeztethető (vagy azzá válik) jelen Feltételekkel, a hatályos
jogszabályi előírásokkal, vagy a jó erkölccsel.
55) Ilyen meg nem engedett tartalomnak minősül elsősorban
- minden a Megbízó igényével össze nem függő, sértő vagy gyalázkodó,
- pornográf, erotikus és más hasonló termékekre és szolgáltatásokra utaló anyag,
- alkohol (kivéve, ha alkohol reklámjáról van szó), kábító és tudatmódosító anyagok vagy
azok fogyasztásának ábrázolása,
- vulgáris, nemzetet, népcsoportot, fajt, vallási vagy politikai meggyőződést, szexuális
orientációt gyalázó megnyilvánulás,
- bizonyos személyek csoportjával szembeni gyűlöletet gerjesztő, jogok és szabadságjogok
korlátozására irányuló megnyilvánulás,
- a lakosság egy csoportjával vagy egyénekkel szembeni erőszakra, bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésére ösztönző,
- rémhírt tartalmazó,
- személyi jogokat vagy harmadik személyek más jogait sértő és csorbító tartalom.
56) A Pályaműnek teljesíteni kell továbbá minden a Pályázatban meghatározott műszaki feltételt.
57) Amennyiben a Megbízó egy Pályaművet további feldolgozás céljával kiválaszt, az Alkotó
köteles a Megbízó számára – az általa esetlegesen megszabott egyedi feltételek szerint – a
Pályamű tervét átadni. Ilyen esetben az Alkotó az ilyen jellegű többletmunkáért olyan mértékű
díjazásra jogosult, amelyben a Megbízóval közvetlenül megállapodott. Ugyanez érvényes az
ily módon módosított Pályamű felhasználásához szükséges jogosultságok átruházására is.
58) Tekintet nélkül a fentiekre, a Közvetítő nem felel az Alkotó semmilyen a Pályaműve, illetve
egyéb hozzászólásának tartalmáért. Az Alkotó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Pályaműve
és más egyéb hozzászólása tartalmáért, azok jelen Feltételeknek, jogszabályi előírásoknak, és
a jó erkölcsnek való megfeleléséért kizárólagosan felelős.

59) Az Alkotó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Pályamű bemutatására megadott határidőn
belül a Megbízó Pályázata folyamatosan pontosítható, konkretizálható.
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
60) Az Alkotó a Pályaműve weboldalra történő bevitelével, elhelyezésével, vagy feltöltésével
meghatalmazza, felhatalmazza a Közvetítőt és annak adminisztrátorát/adminisztrátorait, hogy
hozzáférhetővé tegyék, bemutassák a Pályaművet a Megbízónak, bármilyen műszaki eszköz
vagy hozzáférési útvonal igénybe vételével, esetlegesen több alkalommal, ismételten is. Jelen
meghatalmazást, felhatalmazást az Alkotó határozatlan ideig, díjmentesen biztosítja a
Közvetítő számára.
61) Az Alkotó a Pályaműve weboldalra történő bevitelével, elhelyezésével, vagy feltöltésével
díjmentesen biztosítja a Közvetítő számára Pályaműve felhasználását a Pályamű Megbízó
számára történő bemutatása érdekében. A felhasználás során a Közvetítő jogosult a
Pályaművet nyilvánosságra hozni, továbbá a Pályaművet kép- vagy hangfelvételen rögzítheti,
illetve, azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolhatja.
62) Amennyiben a Pályázat értékelést (eredményhirdetését) követően a Közvetítő az Alkotót
elektronikus - e-mail kapcsolattartás útján vagy más módon írásban arról tájékoztatja, hogy a
Pályaműve a pályázati feltételeknek megfelelő és a Megbízó a továbbiakban fel kívánja
használni saját gazdasági tevékenységéhez (reklámkampányához), abban az esetben az Alkotó
a Pályamű (vagy annak bármely változatlan, vagy bármilyen módon feldolgozott, összevont,
átalakított vagy más módon módosított része vagy összetevője) kizárólagos hasznosítása
érdekében a Megbízóval a pályázatban meghatározott ellenérték fejében felhasználási
szerződést köt, tekintet nélkül arra a tényre, hogy a Pályamű a szerzői jogról és az
iparjogvédelemről rendelkező törvények alapján részesül-e bármiféle védelmben. A díj
(ellenérték) mértékét, valamint fizetésének módját és feltételeit a Megbízó Pályázata
tartalmazza.
63) Kizárólagos felhasználási engedély alapján csak a Megbízó használhatja fel a művet, a szerző
további felhasználási engedélyt más, harmadik személy számára nem adhat, és maga sem
jogosult a Pályamű felhasználására.
64) A Megbízóval megkötött felhasználási szerződés alapján a Megbízó jogosulttá válik a
Pályaművet a tervezett kampány, reklám vagy más hasonló tevékenység céljainak elérése
érdekében átdolgozni, feldolgozni, abba beavatkozni, részekre vagy összetevőkre bontani, a
Pályaművet más művel összevonni, illetve más szerzői vagy egyéb művekbe betagolni,
bármilyen médiumban közzétenni stb.
65) A felhasználási szerződésben az Alkotó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó a felhasználási
jogokat, valamint minden egyéb szerzett jogot teljes egészében vagy részben harmadik
személy részére átruházza, illetve harmadik személynek további engedélyt adni a mű
felhasználására.
66) A felhasználási szerződés alapján a Megbízó jogosult arra, hogy a Pályaművet kép- vagy
hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra
másolja, valamint, hogy Pályaműveket forgalomba hozatal céljából az országba behozzon,
továbbá, hogy a Pályaművet többszörözze, és a Pályaműveket terjessze.
67) A felhasználási szerződésben az Alkotó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó a felhasználási
jogokat, valamint minden egyéb szerzett jogot teljes egészében vagy részben harmadik
személy részére átruházza, illetve harmadik személynek további engedélyt adni a mű
felhasználására.

68) Az felhasználási szerződés alapján a Megbízó a felhasználás során az Alkotó nevének
feltüntetését mellőzheti, továbbá nem köteles az Alkotó rendelkezésére bocsátani a Pályamű
sokszorosított példányát.
69) A Megbízó a nem köteles az átruházott felhasználási jogosultságokat vagy más hasonló
használati jogokat a jövőben gyakorolni.
70) A felhasználási szerződés megkötését követően az Alkotó továbbá nem jogosult elállni a
felhasználási szerződéstől, továbbá nem jogosult felmondani azt, sem az alkotói
meggyőződésnek megváltozása miatt, sem abban az esetben, ha a Megbízó nem kezdi meg a
Pályamű felhasználását a szerződésben meghatározott vagy - ennek hiányában - az adott
helyzetben általában elvárható időn belül; vagy ha a Megbízó a szerződéssel megszerzett
jogait nyilvánvalóan a szerződés céljának megvalósítására alkalmatlan módon vagy nem
rendeltetésszerűen gyakorolja.
71) Az Alkotó elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízó a Pályaművét
a Pályázati feltételeknek megfelelőnek nyilvánítja, abban az esetben a Pályázatban
meghatározott feltételek mellett haladéktalanul írásbeli felhasználási szerződést köt a
Megbízóval, melyben egyebek mellett átruházza a Megbízó vagy esetleg a Megbízó által a
Pályázatban meghatározott más személyek számára a Pályamű kizárólagos felhasználásához
szükséges jogokat és megerősíti a jelen Feltételekben szereplő valamennyi jóváhagyását,
meghatalmazását, nyilatkozatát és kötelezettségvállalását, legkésőbb a szerződéskötésre
történő felhívás (vagy szerződéstervezet) Alkotó általi kézhezvételét követő 5 napon belül.
72) Az Alkotó köteles a Megbízóval a tőle joggal elvárható mértékben együttműködni, különösen
a felhasználási szerződés megkötése során.
73) Az Alkotó jelen kötelezettségvállalásától nem jogosult elállni, felmondani vagy más módon
egyoldalúan megszüntetni, esetleg nem teljesíteni azt. E kötelessége megszegése esetén az
Alkotó felelősséggel tartozik a Megbízó és a Közvetítő oldalán ezzel kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő mindennemű kár miatt.
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
74) Az Alkotó a 18)–19). pontban meghatározott személyes adatait a Közvetítő feladatának
teljesítése céljából, a Megbízókkal történő esetleges szerződéskötés érdekében kezeli, az
adatkezelés az Alkotó hozzájárulásán alapul. Az adatok kezelését elsősorban a Közvetítő
végzi. Az adatkezelés jelen Közvetítői szerződés céljának megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig tart.
75) A személyes adatok védelme a nem természetes személyek adataira nem vonatkozik, azonban
a Közvetítő kifejezetten azon jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok adatait kívánja csak kezelni, akik az adatkezeléshez hozzájárulnak.
76) Az Alkotó hozzájárul ahhoz, hogy a személyi adatai feldolgozását a Közvetítő harmadik
személy révén, adatfeldolgozóval végezze el. Az Alkotó hozzájárul ahhoz, hogy személyes
adatait a Közvetítő a Megbízó számára továbbítása.
77) A Közvetítő vállalja, hogy Alkotó jogait a személyi adatok gyűjtésével és feldolgozásával nem
sérti meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja az adatokat a harmadik
személyek részéről felmerülő jogtalan vagy véletlenszerű hozzáférési és beavatkozási
kísérlettől, továbbá a módosítástól, megsemmisüléstől, elveszítéstől, jogtalan továbbítástól,
valamint minden más visszaéléstől.

78) Az Alkotó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak
helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését
vagy zárolását kérheti.
79) Az Alkotó jogainak megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezési alapján jogorvoslatra
jogosult, bírósághoz fordulhat.
80) Az Alkotó kifejezett és fenntartások nélküli belegyezését adja ahhoz, hogy az általa megadott
személyi adatokat a Közvetítő a weboldal üzemeltetése, valamint a Megbízókkal történő
esetleges szerződéskötés érdekében, továbbá kapcsolódó üzleti lehetőségek, szolgáltatások
felkínálása és nyújtása céljával összegyűjtse és feldolgozza, kezelje. Az Alkotó belegyezését
határozatlan időre adja meg.
81) A 16. életévét betöltött kiskorú Alkotó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
KIZÁRÓLAGOSSÁG
82) Az Alkotó a Közvetítő előzetes kifejezett írásos jóváhagyása nélkül nem jogosult (a jövőben
sem) közvetlenül felvenni a kapcsolatot egyik olyan Megbízóval sem, akiről a Közvetítői
Szerződés kapcsán a Közvetítőtől szerzett tudomást, továbbá nem kínálhat neki
együttműködési lehetőséget, nem köthet vele semmilyen megállapodást vagy szerződést, és
nem nyújthat a számára semmilyen teljesítést (különösen semmilyen kampányterv,
reklámterv, reklámelem, vagy más egyéb kreatív mű tekintetében), kivéve azon eseteket,
amikor az Alkotó számára a fennálló érvényes Közvetítői Szerződés keretén belül
kiközvetített szerződésről, teljesítésről van szó.
83) Amennyiben az Alkotó megszegné a fenti kötelezettségvállalását, a Közvetítő a helyben és
időben szokásos jutalékra, minimum az alkotói teljesítés díjának (ellenértékének) 5%-ára
jogosult.
84) A fent ismertetett kötelezettség megszegése esetén a Közvetítő jogosult azonnali hatállyal
elállni, vagy azonnal hatállyal felmondani a Közvetítői szerződést és megszüntetni az Alkotó
regisztrációját, valamint törölni minden Pályaművét, hozzászólását a weboldalról.
A KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
85) A Közvetítő és az Alkotó között fennálló Közvetítői Szerződés a felek kölcsönös írásos
megállapodása alapján szüntethető meg (írásos formának tekintendő az elektronikus - e-mail
kapcsolattartás útján megkötött megállapodás is).
86) A Közvetítő a jelen Feltételekben meghatározott esetekben jogosult a Közvetítői Szerződéstől
elállni, vagy azonnal hatállyal felmondani. A szerződéstől a felek elektronikus - e-mail
kapcsolattartás útján is elállhatnak, valamint felmondhatják azt.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
87) Az Alkotó kifejezetten tudomásul veszi, hogy egyes esetekben a Közvetítő mind a Megbízó,
mind az Alkotó képviseletében eljár, ilyen esetekre az Alkotó kifejezetten felhatalmazza a
Közvetítőt, hogy képviselje érdekeit a Megbízóval szemben.
88) A Közvetítőt az Alkotó felé a Megbízók eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan
semmilyen felelősség nem terheli. A Közvetítő ily módon nem tartozik felelősséggel az

Alkotó felé a szerződéses vagy más egyéb kötelezettségvállalások Megbízó általi
megszegéséért.
89) A Közvetítő nem köteles az Alkotó számára a Megbízóval kapcsolatosan tájékoztatást
nyújtani, továbbá nem köteles semmilyen hatást gyakorolni a Megbízóra annak érdekében,
hogy teljesítse az Alkotóval szemben vállalt kötelezettségeit. A Közvetítő nem kötelezettsége
a Pályázattal vagy a Pályaművekkel kapcsolatos bármilyen dokumentumuk vagy adatok
archiválására.
90) A Közvetítő nem köteles az Alkotó utasításai szerint eljárni.
91) A Közvetítő nem tehető felelőssé azért, ha a weboldal esetlegesen, átmeneti jelleggel nem
működik.
92) Az Alkotó titoktartásra kötelezett minden olyan nem adat, információ tekintetében, amely
jelen szerződés, valamint az egyes Pályázatok által jutott a tudomására
93) Jelen Feltételek a megkötésre kerülő Közvetítői Szerződés szerves részét képezi. Közvetítő
tájékoztatja a Megbízót, hogy a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Megbízó a
szerződést rögzíti, a szerződés utóbb hozzáférhető lesz. Közvetítő tájékoztatja a Megbízót
arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
94) A jelen Feltételekre, valamint a Közvetítői szerződésre Magyarország jogrendje az irányadó,
figyelemmel arra, hogy Közvetítő szolgáltatást Magyarországon, elsősorban magyar illetőségű
Megbízók és elsősorban magyar állampolgár Alkotók számára nyújtja.
95) A Megbízó a Közvetítői szerződés megkötésével átvállalja a szerződés létrejöttét követően
körülményeiben esetlegesen bekövetkező változások kockázatát. Megbízó kijelentik, hogy a
Közvetítői szerződés megkötésekor lehetősége volt a szerződés feltételeinek befolyásolására.
96) Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a
saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma három. Ezek közül a
felek mindegyike egy-egy választottbíró jelölésére jogosult, és az ily módon kijelölt
választottbírók megválasztják a tanács elnökét. A választottbírósági eljárás helyszíne
Budapest, az eljárás nyelve a magyar nyelv.
97) A jelen Feltételek a www.futurebakery.hu weboldalon is elolvashatók.
98) A Közvetítő a jelen Feltételek bevezető rendelkezéseiben ismertetett futurebakery projekttel
kapcsolatos összes kérdés tekintetében fenntartja a saját belátása szerinti kizárólagos
döntéshozatali jogát.
99) A Közvetítő fenntartja jelen Feltételek mindennemű módosításának vagy megszüntetésének,
valamint az a weboldal működés korlátozásának, megszakításának, megváltoztatásának jogát.
100)
A Közvetítő az esetleges változtatásokról haladéktalanul elektronikus - e-mail
kapcsolattartás útján értesíti az Alkotót, és az Alkotó jogosult a változtatást elutasítani,
valamint a Közvetítői Szerződést ezen okból kifolyólag 1 hónapos felmondási idővel
felmondani, azonban a felmondási idő semmiképpen nem járhat le a már közzétett
Pályázatban megadott a Pályaművek kiértékelésére megszabott határidő lejárta előtt,
amennyiben az Alkotó a Pályaművével részt vesz a versenyben.
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