FELHÍVÁS
A DESIGN HÉT BUDAPEST 2019
RENDEZVÉNYSOROZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE

2019-ben 16. alkalommal kerül
megrendezésre a Design Hét Budapest.
A rendezvénysorozat finanszírozója
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
szervezője a Magyar Formatervezési
Tanács. Folytatva az elmúlt évek
hagyományait, a Design Hét Budapest
szervezői idén is meghirdetik a lehetőséget
a programsorozatban való részvételre
az alábbi kategóriákban.
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Háttérinformáció:
Design Hét Budapest 2019 –
FLOW: A DESIGN ÉLMÉNYE
A hazai designszcéna napjainkban minden
korábbinál sokrétűbb és izgalmasabb.
A kis- és középvállalkozók előtt is nyitva
álló világpiac, az új technológiák,
a sokasodó kollaborációk, az etikus
szempontok előtérbe kerülése, az új
szakterületek megjelenése, illetve
a designra fogékony, nyitott célközönség
olyan egyedülálló ökoszisztémát alkot
2019-ben Magyarországon, amely rendkívül
inspiráló a designerek számára, és mely
a megbízók számára is garancia a magas
színvonalú termékek és szolgáltatások
megszületésére. A folyamatos változásban
lévő, a kihívásokra gyorsan reagálni
képes magyar designpiac egyfajta flowállapotban van: szereplőit egyszerre
jellemzi céltudatosság, az alkotás
folyamatának öröme, a dinamikusan
változó környezethez való gyors igazodás
képessége és a folyamatos megújulás.
A Design Hét Budapest ezt a sokszínűséget
kívánja bemutatni idén, különös figyelmet
szentelve az együttműködéseknek, az új
szakterületeknek, a fiatal tehetségeknek,
valamint az interaktív programoknak.

3/1. NYITOTT STÚDIÓK
A Design Hét Budapest egyik legnépszerűbb

Jelentkező az elmúlt 5 évben nem szerepelt

kezdeményezése hazai designerek, designstúdiók

a Nyitott Stúdiók programjában.

műhelyeibe enged betekintést. 2019-ben a
programban 15 stúdió vehet részt. A részvételre

Jelentkező vállalja, hogy a Design Hét Budapest

az alábbi feltételek elfogadásával / vállalásával

időtartama alatt, 2019. október 4. és 13. között

van lehetőség. Kérjük, hogy jelentkezését csak

legalább egy, legfeljebb négy alkalommal,

abban az esetben nyújtsa be, ha ezen feltételek

alkalmanként legalább négy órára garantálja a nyitva

mindegyikének megfelel.

tartást a látogatók számára (biztonsági, illetve
létszámkorlátozási okokból a Jelentkező döntése

Részvételi feltételek

alapján van lehetőség a létszám maximalizálására,
illetve regisztráció bevezetésére – a regisztrációs

Jelentkező az alábbi területekhez kapcsolódóan

felület vagy email megfelelő működtetéséről

alkot: bútortervezés, formatervezés, textiltervezés,

Jelentkező maga gondoskodik).

divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet,
3D nyomtatás, UI/UX design, ékszertervezés,

Jelentkező vállalja, hogy a Design Hét Budapest

gasztrodesign, tipográfiai tervezés, service design,

projektstábbal egyeztetett nyitva tartás időtartama

design management.

alatt a Jelentkező designere(i) a Stúdióban jelen
vannak, előadást tartanak és/vagy válaszolnak

Jelentkező Magyarországon él és itt tervezői

az érdeklődők üzleti titkokat nem érintő kérdéseire,

munkát folytat. Tervezői munkát nem folytató, azaz

bemutatják munkáikat és/vagy betekintést

kizárólag gyártó, forgalmazó, kivitelező, kereskedelmi

engednek a tervezési folyamatokba.

tevékenységet folytató jelentkezők nem vehetnek
részt a programban, számukra a 3/3. pontban jelölt

Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa a Nyitott

módon van lehetőség részvételre.

Stúdiók program mellé szervezett egyéb programjait
(pl. ügyfélrendezvény) a Design Hét Budapest

Jelentkező saját helyszínnel rendelkezik (iroda,

a hivatalos programjában nem tünteti fel.

műhely, stúdió, egyéb), mely Budapest közigazgatási
határán belül helyezkedik el, és alkalmas egyidejűleg

Jelentkező designere(i) fotózás céljából, előzetesen

legalább 15-20 fő befogadására. A programban

egyeztetett időpontban 2019. június 30 – július 10.

nem vehet részt olyan jelentkező, mely ugyan

között a Design Hét Budapest fotósa rendelkezésére

tervezői tevékenységet folytat, de bemutatkozásra

áll(nak).

alkalmas helyszíne nincs, vagy a tevékenységét
más helyszínen kívánja bemutatni (pl. üzletben,

Coworking műhelyek esetén a jelentkezés feltétele,

bemutatóteremben, vagy coworking műhelyben).

hogy a műhelyben minden egyes tag a design valamely,

fent megjelölt területén tevékenykedjen, a részvételt

Kérjük, amennyiben jelentkezésére június 14-ig nem

minden résztvevő vállalja, és az iroda kijelölt

kap választ, lépjen velünk kapcsolatba Facebook-

kapcsolattartója vállalja a részvétel teljes

oldalunkon keresztül. A nagyszámú jelentkezés

koordinációját. Coworking műhelyek közül 2019-

miatt előfordulhat, hogy postaládánk megtelik,

ben legfeljebb egy kerül kiválasztásra a Nyitott

levelét spamként érzékeli a rendszer, vagy a túl

Stúdiók programban.

nagy csatolmány miatt nem ér célhoz.

Jelentkező Magyarországon bejegyzett, adószámmal
rendelkező, természetes vagy jogi személy.

Részvételi díj
A kiválasztott Nyitott Stúdiók számára a részvétel

3/2. DÍSZVENDÉG: Balti Országok:
Észt Köztársaság, Lett Köztársaság,

ingyenes.

Litván Köztársaság

Az elbírálás szempontjai

A korábbi évekhez hasonlóan a Design Hét Budapest
keretében lehetőség nyílik a Díszvendég országhoz

A jelentkezések közül a Kurátor a műfaji változatosság

kapcsolódó programmal történő részvételre is. 2019-ben

és az újszerűség elsődleges szempontjait figyelembe

a Design Hét Budapest Díszvendége a Balti Országok.

véve választja ki a 2019 Nyitott Stúdióit. Határidő
után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban

Részvételi feltételek

figyelembe venni. A kiválasztásra nem került
jelentkezőknek legkésőbb június 14-ig értesítést

Partner valamely, vagy mindhárom Díszvendég

küldünk. Amennyiben a jelentkező nem került

ország designtermékeinek, alkotóinak forgalmazásával,

a programban kiválasztásra, számára továbbra

népszerűsítésével foglalkozik, és Magyarországon

is van lehetőség a programban való részvételre,

bejegyzett, adószámmal rendelkező, természetes

Önálló programmal. Ebben az esetben a jelentkezési

vagy jogi személy.

határidő: 2019. június 21.
Partner vállalja: a program kitalálását,

Jelentkezés

megszervezését, lebonyolítását és költségei
vállalását (program lehet: designkiállítás, előadás,

A jelentkezéseket „Nyitott Stúdió jelentkezés”

kerekasztal-beszélgetés, workshop, gasztrodesign

tárgyú emailben 2019. június 7-ig várjuk

esemény vagy más, a Szervezővel egyeztetett program).

a programok@designhet.hu címre, a Stúdió nevének,
tevékenységének és web- vagy Facebook oldal

Részvételi díj

címének megjelölésével (ezek hiányában 2 MB
alatti méretű portfóliót kérünk csatolni).

A Díszvendég programban való részvétel ingyenes.

Az elbírálás szempontjai

Részvételi feltételek

A Kurátor az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség

– a program az alábbi szakterületek valamelyikével

és a kreativitás szempontjait figyelembe véve

kapcsolatos: bútortervezés, formatervezés,

választja ki azokat a Partnereket, akiknek

textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés,

programja 2019-ben a Design Hét Budapest

belsőépítészet, 3D nyomtatás, UI/UX tervezés,

hivatalos programjában szerepelhet.

ékszertervezés, gasztrodesign, tipográfiai tervezés,
service design, design management.

Jelentkezés
– a program műfaji tekintetben az alábbi kategóriák
A jelentkezéseket „Design Hét jelentkezés”

valamelyikéhez tartozik: kiállítás, előadás,

tárgyú emailben 2019. június 14-ig várjuk

kerekasztal-beszélgetés, workshop, könyvbemutató,

a designhet@designhet.hu címre, a tervezett

tárlatvezetés, design túra, gasztrodesign program,

program vázlatos leírásával, a jelentkező web-

vásár, divatbemutató, konferencia, meetup, pop-up

és/vagy Facebook-oldalának feltüntetésével,

store, designtárgy-aukció.

illetve maximum 2 MB méretű csatolmánnyal.
Kérjük, amennyiben jelentkezésére június 21-ig

– a program a Design Hét Budapest időtartama

nem kap választ, lépjen velünk kapcsolatba

alatt kerül megrendezésre (kiállítás vagy más,

Facebook-oldalunkon keresztül. A nagyszámú

hosszabb rendezvény esetén a megnyitó

jelentkezés miatt előfordulhat, hogy postaládánk

időpontjának kell a megadott időszakra esnie).

megtelik, levelét spamként érzékeli a rendszer,
vagy a túl nagy csatolmány miatt nem ér célhoz.

– Partner vállalja, hogy a rendezvény részleteit
a Szervező által meghatározott határidőig,
de legkésőbb 2019. július 16-ig a Szervező
rendelkezésére bocsájtja (esemény címe, helyszín

3/3. ÖNÁLLÓ PROGRAM

címe, nyitva tartás, megnyitó pontos időpontja,
regisztrációs emailcím stb.), a későbbiekben
egyeztetett módon. Partner vállalja, hogy a

A korábbi évekhez hasonlóan a Design Hét Budapest

programhoz képanyagot biztosít, melyet

keretén belül idén is lehetőség nyílik önálló

a Design Hét Budapest saját kommunikációs

programmal történő részvételre. E programok

felületein (weboldal, social media, sajtóközlemények)

tekintetében a Szervező nem szab tematikai

felhasználhat, és melyek közléséhez ezen

feltételeket, a fő témához (Flow: A design élménye)

felületeken a fotók szerzői jogának birtokosa

való csatlakozás opcionális lehetőség.

hozzájárul.

Részvételi díj

programja 2019-ben a Design Hét Budapest
hivatalos programjában szerepelhet.

Önálló program esetén a részvételi díj

Jelentkezés
– magyar tervezők, designerek, designstúdiók
számára 35.000 Ft + áfa,

A jelentkezéseket „Design Hét jelentkezés”
tárgyú emailben 2019. június 14-ig várjuk

– kereskedelmi, gyártói, forgalmazói tevékenységet

a designhet@designhet.hu címre, a tervezett

folytató vállalkozások számára 70.000 Ft + áfa.

program vázlatos leírásával, a jelentkező webés/vagy Facebook-oldalának feltüntetésével,

A részvételi díjat az együttműködési megállapodás

illetve maximum 2 MB méretű csatolmánnyal.

megkötése után, számla ellenében, átutalással

Kérjük, amennyiben jelentkezésére június 21-ig

kell megfizetni a Szervező részére, legkésőbb

nem kap választ, lépjen velünk kapcsolatba

2019. július 16-ig. A díjfizetés alól a központi

Facebook-oldalunkon keresztül. A nagyszámú

költségvetési intézmények (állami fenntartású

jelentkezés miatt előfordulhat, hogy postaládánk

egyetemek, középiskolák, múzeumok, más

megtelik, levelét spamként érzékeli a rendszer,

országok kulturális intézetei, stb.), valamint

vagy a túl nagy csatolmány miatt nem ér célhoz.

azok az együttműködő partnerek mentesülnek,
akik a Szervezővel közös szervezésű programot
valósítanak meg (pl. sztárdesigner meghívása).
A részvételi díj magában foglalja a 20.000
példányos, kétnyelvű programfüzetben és a
szintén kétnyelvű www.designhet.hu honlapon

Amennyiben az Ön által tervezett program nem

történő megjelenést. A részvételi díj határidőre

illeszthető be egyértelműen a kategóriákba, vagy

történő be nem fizetése a Partner programból

olyan kérdése van, amelyre az alábbi oldalakon

történő kizárását vonja maga után. A részvételi díj

nem talál választ, kérjük, keressen bennünket

készpénzben történő befizetésére nincs lehetőség.

a designhet@designhet.hu emailcímen!

Az elbírálás szempontjai

További információ:

A Szervező a beérkezett jelentkezések közül

Design Hét Budapest

az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség és

e-mail: designhet@designhet.hu

a kreativitás szempontjait figyelembe véve

www.designhet.hu,

választja ki azokat a Partnereket, akiknek

www.facebook.com/budapestdesignweek

Embassy
of the Republic of Lithuania
to Hungary

Adatkezelési tájékoztató 2019
A Design Hét Budapest 2019 rendezvénysorozat (DBH 2019 vagy rendezvénysorozat) kapcsán a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nevében eljáró
Magyar Formatervezési Tanács Irodája (MFTI) kezeli a jelentkezők alábbi személyes adatait: név, elérhetőségi adatok, valamint a jelentkező által megadott
további személyes adatok.
Az adatkezelés célja a részvételi feltételeknek való megfelelés megállapításához, valamint a velük való kapcsolatfelvételhez szükséges adatok biztosítása.
Az elutasított jelentkezők adatait az MFTI a döntést követő 1 hónapon belül törli.
A rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők esetében az SZTNH kezeli továbbá az együttműködési megállapodáson vagy másképp megadott
kapcsolattartói adatokat és aláírást, magánszemély jelentkező esetében továbbá a bankszámlaszámot is.
A rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők nevét és elérhetőségi adatait az SZTNH átadja a DHB 2019 projektstábjának (kurátor, projektvezető
és projektmanager), továbbá a lebonyolításban részt vevő további személyeknek (pl. fotós, grafikus, nyomda, fordító, korrektor), akik/amelyek kiválasztása
még folyamatban van. Az adatfeldolgozókra vonatkozó részletes tájékoztatást az SZTNH honlapjának adatvédelem oldalán (http://www.sztnh.gov.hu/hu/
adatvedelem) nyilvánosságra hozott adatkezelési tájékoztató nyújt. Az MFTI a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem továbbítja, valamint azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
A rendezvénysorozaton részt vevők személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek átadásra, de a nevüket és
az elérhetőségi adataikat az MFTI megjelenteti a kétnyelvű programfüzetben és a DHB 2019 honlapján.
Az adatkezelés célja a rendezvénysorozat iránt érdeklődők tájékoztatása, a résztvevők és munkáik megismerhetőségének biztosítása, a befizetés igazolása,
az esetleges ellenőrzésekhez az adatok rendelkezésre állása.
A rendezvénysorozathoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat az MFTI maradandó értékű iratként, pénzügyi dokumentumokat az ellenőrzések
lefolytathatóságának idejéig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a jelentkezők hozzájárulása, a rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők esetében a hozzájárulásra tekintettel
az SZTNH-ra és az MFTI-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 4. cikk 11 pontja, 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai, (2)-(3) bek., 7. cikk].
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik: az MFTI legkésőbb a visszavonó nyilatkozat hozzá érkezését követő munkanapon törli e célra szolgáló
nyilvántartásából az érintett személyes adatokat. A hozzájárulás visszavonása esetén – amennyiben a személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs –
az MFTI az adatot törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonása bármely, az Ön döntésének megfelelő időpontban történhet az mfti@hipo.gov.hu címre történő e-mail vagy az 1438 Budapest,
pf. 415 postai címre levél küldésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatszolgáltatás nem kötelező, de annak elmaradása esetén a jelentkezőnek a rendezvénysorozaton való részvételre való kiválasztása nem lehetséges.
Az SZTNH és az MFTI automatizált döntéshozatalt eljárása során nem alkalmaz.
A külön dokumentumban foglalt tájékoztató megismerését követően adott hozzájárulás esetén az MFTI további kapcsolattartásra (hírek, tájékoztatások
küldése, figyelemfelhívás további rendezvényekre, stb.) kezeli, a külön tájékoztatóban foglalt módon.
A személyes adatok adatkezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (elérhetőségei: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415,
központi telefonszám: 06-1/312-4400, központi fax szám: 06-1/474-5534, központi e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu) és a nevében eljáró Magyar Formatervezési
Tanács Irodája (elérhetőségei: 1054 Budapest, Akadémia utca 21, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400, központi e-mail:
mfti@hipo.gov.hu); az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Hegedüs Krisztina (elérhetősége: adatvedelem@hipo.gov.hu).
Mindenki kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása
esetén élhet az adathordozhatóság jogával, illetve tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai MFTI általi kezelése miatt
sérültek a jogai, tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében az MFTI-hez vagy az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjéhez, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben jogorvoslati kérelmével bírósághoz fordulhat.
Az egyes jogokról és jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás az SZTNH honlapjának adatvédelem oldalán (http://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem)
nyilvánosságra hozott adatkezelési tájékoztatóban érhető el.
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