Tájékoztató a Sparklab innovációs program részvételi feltételeiről
Hatályos: 2019. január 8-ától visszavonásig.

Köszönjük érdeklődésedet az NN Biztosító Zrt. Sparklab innovációs programja iránt.
Jelen tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan jelentkezhetsz innovatív ötleteddel a
https://nn.hu/sparklab internetes oldalon meghirdetett Sparklab innovációs programra.
A jelentkezés során megadott személyes adataid kezelésére vonatkozó adatvédelmi tudnivalókat külön
Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A jelentkezés és a részvétel önkéntes, ezért az adatok megadása előtt
kérjük, mérlegeld a jelen Részvételi feltételekben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat!

A jelentkezés során megadott adatok kezelését és a beküldött ötletek elbírálását az NN Biztosító Zrt. (székhely:
1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574, a továbbiakban NN vagy Adatkezelő) végzi.
A Sparklab innovációs programba történő jelentkezés és az ötlet beküldése regisztrációhoz kötött.

1.

Jelentkezés a Sparklab innovációs programra

A Sparklab innovációs program:
Az innovációs program keretében kiválasztott ötletek megvalósítását mentor csapatunk kompetenciáival
kiegészítve elsődlegesen Lean Startup módszertan mentén az ötlet befektetési/üzleti érettségi szintjének
növelése (IRL) érdekében támogatja. Lehet szó korai fázisú ötletről, mely az innovációs labor fejlesztési ciklusait
sikeresen végigjárva a Sparklab program támogatásával az üzleti modell kialakításától egészen a piaci
validálásig (product/market fit validation – IRL5) juthat.
Az ötletgazda döntése, hogy milyen mértékben kíván aktív szerepet vállalni ebben a folyamatban.
A Sparklab innovációs programra kizárólag azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, illetve azon
azon jogi személyek jelentkezhetnek, aki/vagy amely képviselője megadja a szükséges adatokat és elfogadja a
jelen részvételi feltételekről szóló szabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban Résztvevő).
A Sparklab programba történő jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező a https://nn.hu/sparklab internetes
oldalon elküldje jelentkezését, melyben az ott meghatározottak szerint bemutatja az ötletét.
A jelentkezés során a Résztvevő következő személyes adatainak megadására van szükség: név, születési dátum,
e-mail cím, cégnév (jogi személy esetén), telefonszám, ötlet megnevezése és bemutatása.
Egy Résztvevő akár több innovatív ötlettel is pályázhat, melyhez valamennyi ötlet esetén ki kell tölteni a
https://nn.hu/sparklab internetes oldalon található jelentkezési űrlapot.
2.

Ötletek

Az NN olyan ötletet keres, amelyek modern technológiák segítségével segítenek javítani az az emberek
életminőségét.
Az NN valamennyi Résztvevőt e-mailben tájékoztat arról, hogy ötlete kiválasztásra került-e vagy sem. A
mentorálás, illetve a kiválasztásra került ötlet piaci validálása, fejlesztése minden esetben kizárólag a Résztvevő
előzetes és egyértelmű hozzájárulását követően kezdődhet el.
3.

Díjazás

Azok az ötletek, amik a Sparklab innovációs programjába kiválasztásra kerülnek, díjazásban részesülnek.
A kiválasztásra kerülő ötleteket beküldő Résztvevők, legfeljebb 100 000 Ft értékű ajándékban részesülnek. Ha
egy Résztvevőnek több ötlete is kiválasztásra kerülne, akkor minden esetben jogosult az ajándékra.
A választható ajándékok körét az NN a kiválasztásról szóló tájékoztató e-mailben küldi meg a kiválasztott
Résztvevőknek 2019. március 29-ig.

Az ajándék adóterheit az NN viseli.

A felek az innovációs program keretében történő együttműködés részleteit minden esetben egyéni
megállapodás keretében rendezik.
A szerzői jogokról a kiválasztott Résztvevővel egyéni megállapodás keretében rendelkezünk.
A kiválasztásra nem került ötleteket az NN a jelentkezési időszak lezárultát (2019. február 18.) követő 3 évig
megőrzi, mely időtartam alatt az Adatkezelő jogosult felvenni a kapcsolatot az ötletgazdával, az ötlet
megvalósítása vonatkozásában. NN az ötleteket a Résztvevő kifejezett beleegyezése nélkül nem használja fel.

4. Jelentkezés visszavonása
A jelentkezés visszavonása a sparklab@nn.hu címre küldött e-mailben jelezhető, a következő adatok
megadásával: a jelentkezés során megadott név, e-mail cím és az ötlet megnevezése.
5.

Jelen tájékoztató módosítása

Az NN fenntartja a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa. A tájékoztató
módosítása esetén az NN a regisztráció során megadott e-mail címre küldött levélben, vagy a
https://nn.hu/sparklab oldalon tájékoztatja Résztvevőket.

