Tableau Public Iron Viz globális kvalifikációs verseny – Hivatalos szabályzat
AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT VERSENY A TABLEAU PUBLIC AZON REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI
SZÁMÁRA ÉRHETŐ EL, AKIK JOGSZERŰEN TARTÓZKODNAK A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOK
VALAMELYIKÉBEN: ARGENTÍNA, AUSZTRÁLIA, AUSZTRIA, BELGIUM , CSEHORSZÁG , DÁNIA, DÉLAFRIKA, DÉL-KOREA, EGYESÜLT ÁLLAMOK, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG,
FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, HOLLANDIA, HONGKONG, INDIA, ÍRORSZÁG, JAPÁN, KANADA
(QUÉBEC KIVÉTELÉVEL), KÍNA, LENGYELORSZÁG, LUXEMBURG, MAGYARORSZÁG, NÉMETORSZÁG,
NORVÉGIA, ROMÁNIA, SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SVÉDORSZÁG, SZINGAPÚR VAGY ÚJ-ZÉLAND, ÉS
EMELLETT MEGFELELNEK AZ ALÁBB RÉSZLETEZETT, TOVÁBBI JOGOSULTSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK. NE
JELENTKEZZEN A VERSENYBE, HA NEM EZEKNEK A JOGHATÓSÁGOKNAK A TERÜLETÉN ÉL, VAGY HA A
HELYI JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN BÁRMILYEN OKBÓL NEM VEHET RÉSZT A VERSENYBEN.
A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL ELFOGADJA EZEKET A HIVATALOS SZABÁLYOKAT.
1. A verseny leírása: A Tableau Public Iron Viz globális kvalifikációs verseny (a továbbiakban „Verseny”)
a Tableau Public felhasználóinak készségét hivatott felmérni: a verseny keretében a felhasználók egy
munkafüzetet küldhetnek be a Tableau Public szoftver segítségével, az alábbiakban leírtak szerint. A
Verseny érvénytelennek tekintendő azokon a helyeken, ahol törvények tiltják a megrendezését.
2. Időtartam: A Verseny 2021. június 1-jén 12:01-kor kezdődik (csendes-óceáni idő, a továbbiakban „PT” szerint)
és 2021. június 1-jén 23:59-kor (PT) ér véget (a továbbiakban: a Verseny „Időtartama”).
3. Jogosultság: Ahhoz, hogy részt vehessen a Versenyben, a nevezés pillanatában teljesülnie kell az alábbi
feltételeknek: (i) Ön a Tableau Public érvényesen regisztrált felhasználója (a regisztrációval kapcsolatos
információkért lásd: www.public.tableau.com/s/ ); (ii) Érvényesen regisztrált a Versenyre a következő oldalon:
www.tableau.com/iron-viz; (iii) a következő országok valamelyikének jogszerű lakosa: Argentína, Ausztrália,
Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Hongkong, India, Írország, Japán, Kanada (Québec
kivételével), Kína, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Románia, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szingapúr, Új-Zéland; (iv) a lakóhelyének megfelelő joghatóságban nagykorúnak számít; és
(v) beszél olyan szinten angolul, hogy képes előadást tartani a Versenyre beküldött pályázatáról. A Tableau
Software, LLC (a továbbiakban: „Tableau” vagy „Szponzor”), a Salesforce.com, Inc., valamint azok
anyavállalatainak, ügynökeinek, leányvállalatainak, illetve reklám- és promóciós ügynökségeinek alkalmazottai
és képviselői, a díjakat szolgáltatók, valamint az állami alkalmazottak, és a Verseny kidolgozásában,
előkészítésében, lebonyolításában, adminisztrálásában vagy teljesítésében részt vevő bármely szervezet tagjai
és e személyek közvetlen családtagjai (azaz szülei, gyermekei, testvérei, házas- vagy élettársai), valamint a
velük egy háztartásban élő személyek és a Verseny Zsűrijének tagjai (a definíciót lásd alább) (a továbbiakban
együttesen: a „Versenyben érintett felek”) nem jogosultak a Versenyben való részvételre. A Szponzor
fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a jogosultságot, és hogy döntést hozzon a felmerülő vitás kérdésekben.
4. A nevezés módja: Ha szeretne benevezni a Versenybe, a Verseny tartama alatt (i) nyissa meg a
www.tableau.com/iron-viz oldalt (a továbbiakban: „Webhely”); (ii) a Webhelyen kapott utasításokat követve
regisztráljon versenyzőként a Versenybe; (iii) töltse le megfelelően a Tableau szoftvert, és csatlakozzon (a) egy
díjmentesen és nyilvánosan elérhető állami vagy nyilvános adatkészlethez, vagy (b) egy olyan adatkészlethez,
amelyet Ön szándékoltan, nyilvánosan, díjmentesen és korlátozások nélkül elérhetővé tesz (a továbbiakban
egyenként: „Adatkészlet”) (azzal, ha a jelen 4. bekezdés (iii) rész (b) pontja feltételeinek megfelelően beküld
egy Adatkészletet, Ön megerősíti, hogy a kapcsolódó adatokat nyilvánosan, korlátozások és feltételek nélkül
teszi közzé); (iv) hozzon létre és tegyen közzé egy, a Verseny témájának megfelelő Tableau-munkafüzetet a
Tableau Public rendszerben. A Verseny témája: Adatok + Öröm (Vizualizálja, amit szeret); és (v) adja meg a
munkafüzet URL-címét a Szponzornak a www.tableau.com/iron-viz címen (a továbbiakban: „Pályázat”). A
Pályázat kizárólag azon az Adatkészleten alapulhat. Amelyet Ön szándékoltan rendelkezésre bocsát, és
amelynek közzétételére, valamint a Verseny Időtartama alatt bármely időpontban történő nyilvános, ingyenes
hozzáférhetőségére és elrérhetőségére Ön engedélyt ad. A Pályázatot kérésre letölthetővé kell tenni. A
Pályázatnak meg kell felelnie a Tableau összes használati feltételének, amelyeket megtalál a
www.tableausoftware.com/tos oldalon.
A Verseny Időtartama alatt egy Versenyző csak egy Pályázatot nyújthat be. A Pályázatnak a Verseny Időtartama
alatt kell beérkeznie a Szponzorhoz.

A Pályázat figyelembevételéhez nem elég, hogy a Pályázatot beküldje a Versenyre. A beküldés bizonyítéka nem
jelent bizonyítékot arra, hogy a Pályázatot a Szponzor is megkapta. Csak olyan, a feltételeknek megfelelő
Pályázatok nyerhetik el a Díjat, amelyek a Verseny Időtartama alatt ténylegesen beérkeztek a Szponzorhoz. A
Versenyben érintett felek és az internetet/vezeték nélküli hozzáférést biztosító szolgáltatók nem vállalnak
felelősséget az alábbiakért: (i) a nem hozzáférhető, elveszett, késedelmes, rossz helyre küldött, megrongálódott,
sérült, szabálytalan, módosított, hamis, csalárd, hiányos vagy olvashatatlan Pályázatokért, és (ii) a számítógépes
rendszerekkel, az internettel, a telefonhálózattal kapcsolatos vagy bármilyen más jellegű műszaki probléma
előfordulásáért. Az olvashatatlan, értelmezhetetlen, hozzáférhetetlen, nem nyilvános, hiányos, zavaros,
késedelmes, rossz helyre küldött, sérült, szabálytalan, hamis, csalárd és megrongálódott Pályázatokat nem
fogadjuk be. A Szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja a Versenyből a jelen hivatalos
szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat.
A Pályázat fentiek szerinti beküldésével Ön elfogadja, kijelenti és szavatolja, hogy a Pályázata megfelel az alábbi
Beküldési szabályok és korlátozások részben leírtaknak. A Szponzor jogosult eltávolítani bármely Pályázatot
vagy kizárni Önt a Versenyből, ha úgy véli, hogy az Ön Pályázata nem felel meg a szabályoknak és a
korlátozásoknak. A jelentkezéshez szükséges lépések elvégzése után, valamint a szabályok és
korlátozások betartása esetén Ön (a továbbiakban: „Versenyző”) egy Pályázattal vesz részt a Versenyben.
Beküldési szabályok és korlátozások
a.

Ön elfogadja a www.tableausoftware.com webhely általános használati feltételeit (a feltételeket
lásd a www.tableausoftware.com/tos címen), és ezennel visszavonhatatlan, jogdíjmentes, globális,
allicencbe adható engedélyt ad a Tableau vállalatnak arra, hogy reklám-, marketing-, promóciós és
bármilyen más célból (az alábbi 11. részben ismertetett eseteket is ideértve) felhasználja az Ön
Pályázatát.

b.

A Pályázatot angol nyelven kell beküldeni.

c.

A Pályázat nem tartalmazhat hamis, hiányos, pontatlan vagy félrevezető információkat.

d.

A Pályázatnak az Ön eredeti alkotásának és 100%-ban saját tulajdonának kell lennie, vagy ha nem,
akkor jogosultnak kell lennie arra, hogy átruházza a 11. részben ismertetett jogokat.

e.

A Pályázat: (i) nem sértheti harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő vagy más jogait, ideértve a
szerzői jogokat, a védjegyjogokat, a szabadalmi jogokat, a titoktartási kötelezettségeket, valamint
a magánélethez és a képmáshoz való jogot; (ii) nem tartalmazhat becsmérlő vagy becsületsértő
tartalmakat; (iii) nem tartalmazhat más személyekkel, helyszínekkel, vállalkozásokkal vagy
csoportokkal kapcsolatos fenyegetéseket; (iv) nem lehet obszcén, sértő vagy szemérmetlen; (v)
nem mutathat be kockázatos viselkedésformákat; (vi) nem tartalmazhat fanatizmust, rasszizmust,
más csoportok vagy személyek elleni gyűlöletet vagy ezen csoportok vagy személyek
bántalmazását, valamint faji, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékosságon, szexuális orientáción
vagy életkoron alapuló diszkriminációt népszerűsítő tartalmakat; és/vagy (vii) nem tartalmazhatja
harmadik felek védjegyeit vagy logóit, ha ezek használatára nem kapott engedélyt. A feltételek
teljesüléséről a Szponzor saját belátása szerint dönt.

f.

Ön kijelenti és szavatolja az alábbiakat: (i) a Pályázat nem sért alkalmazandó törvényt, jogszabályt
vagy rendelkezést; (ii) ha a Pályázatban bármilyen személy szerepel vagy bármilyen személy hangja
vagy más jellemzője megtalálható, Ön az a személy, aki a képeken, hanganyagokon vagy más
módon szerepel a Pályázatban, vagy ha nem, írásos engedélyt kapott a Pályázatban szereplő
minden személytől, és ez alapján a Szponzorra ruházza a jelen hivatalos szabályzatban ismertetett
jogokat, és kérésre átadja ezeknek az engedélyeknek az írásos másolatát a Szponzornak; és (ii) a
Pályázat a jelen hivatalos szabályzat összes feltételének megfelel.

g.

A Pályázat egy olyan adatkészletet tartalmaz, amely már nyilvánosan elérhető, vagy amelyet Ön a
jelentkezéssel nyilvánosan és díjmentesen elérhetővé tesz, és amely nem tartalmaz sem bizalmasan
kezelendő, sem magánjellegű adatokat.

h.

A Pályázat beküldésével és a Versenyben való részvétellel Ön kijelenti és szavatolja, hogy kizárólag
saját, nem pedig egy több személyből álló csapat nevében, valamint nem munkáltatója vagy
bármilyen más szervezet képviseletében vesz részt a Versenyben.

Ha mobileszközről vesz részt a Versenyben (ami csak bizonyos eszközökön és a pályázatot támogató
szolgáltatóknál érhető el; a részvételhez nincs szükség mobileszközre), a mobileszközön felhasznált
adatmennyiségért a szolgáltatónál meglévő adatcsomagja szerinti normál díjszabásnak megfelelően kell

fizetnie. A mobiladat-használat után a szolgáltató szokásos használati, szolgáltatási vagy egyéb díjat számíthat
fel. A díj szerepelni fog a mobilszolgáltatótól kapott számlán, vagy levonják az előre feltöltött egyenlegéből. Az
egyes mobilszolgáltatók díjai különbözőek lehetnek. Kérjen tájékoztatást saját szolgáltatójától az Ön
adatcsomagjában érvényes díjakról.
5. Hogyan lehet megnyerni a Versenyt? 2021. július 6-tól 2021. július 30-ig a Szponzor által saját belátása
szerint kiválasztott bírákból álló zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elbírálja a verseny Időtartama alatt
beküldött és a feltételeknek megfelelő Pályázatokat. A Zsűri az alábbi szempontok (a továbbiakban:
„Szempontok”) szerint értékeli a Pályázatokat, Szempontonként 5 pontot, összesen 15 pontot lehet
szerezni:
1.
2.
3.

Az Adatkészlet elemzése a Pályázatban
A Pályázat kialakítása, és
A Pályázat által elmesélt történet (storytelling) (megjegyzés: a StoryPoints Tableau funkció használata
nem kötelező)

A Zsűri a Pályázat kiértékelése után meghatározza a végleges pontszámot, amely a fenti feltételekre adott
pontszámokból áll össze. Mindhárom feltétel azonos súllyal számít bele a végső pontszámba. A három
legmagasabb összpontszámot elérő Pályázat lesz a nyertes. Azonos pontszám esetén az a Pályázat lesz a
nyertes, amely magasabb pontszámot kapott a Zsűritől „Az Adatkészlet elemzése a Pályázatban”
kategóriában.
2021. augusztus 13-án vagy egye naphoz közeli napon kiválasztjuk és e-mailben értesítjük a három potenciális
döntőst és a hét potenciális második helyezettet, majd a Szponzor által meghatározott, kiválasztott és képviselt
módon, nyilvános fórumokon, rendezvényeken vagy a médiában bejelentjük őket. Ha egy potenciális nyertes
az első értesítési kísérlettől számított három napon belül nem reagál az értesítési kísérletre, akkor elveszíti a
lehetőséget, és a Szempontok alapján kiválasztunk egy másik nyertest a feltételeknek megfelelő, fennmaradó
Pályázatok közül.
A Zsűri döntése a Verseny eredményének meghatározását illetően minden szempontból véglegesnek
tekintendő. A Szponzor és anyavállalata, kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai, alkalmazottai, képviselői,
tisztviselői és igazgatói, a reklám- és a Verseny lebonyolításában részt vevő ügynökségek, valamint ezeknek az
ügynökségeknek a tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai és azoknak képviselői nem vállalnak felelősséget azért,
ha bármely nyertest nem sikerül értesíteni az eredményről. A Szponzor az alkalmazandó jogszabályok által
megengedett legnagyobb mértékben kötelezheti a potenciális nyerteseket, hogy a nyereményük átvételének
feltételeként az értesítéstől számított három napon írjanak alá és küldjenek vissza egy hivatalos nyilatkozatot a
jogosultságukról, valamint egy felelősséggel/nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos nyilatkozatot. Ha (i) egy
potenciális nyertessel nem sikerül három napon belül felvenni a kapcsolatot; (ii) a potenciális nyertes hét
napon belül nem küldi vissza valamelyik kért dokumentumot, például a jogosultsággal kapcsolatos hivatalos
nyilatkozatot vagy a felelősséggel/nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos nyilatkozatot; (iii) egy potenciális
nyertes nem tud részt venni a döntőben; vagy (iv) egy potenciális nyertes nem tartja be a hivatalos
szabályzatot, vagy úgy találjuk, hogy nem felel meg a feltételeknek, illetve bármilyen más okból nem tudja
átvenni a díjat, elveszíti a díjat, és a Szempontoknak és a jelen hivatalos szabályzatnak megfelelően
kiválasztunk egy másik nyertest. Ha nyomdai vagy más hiba miatt a résztvevők a hivatalos szabályzatban
meghatározottnál több díjra tartanak igényt, az elérhető díjakat azok kapják a jogosult, díjakra vélhetően jogos
igényt tartó pályázók közül, akik a fenti Szempontok szerint legmagasabb pontszámot elérő Pályázatokat
nyújtották be.
A potenciális nyertesek ellenőrzése: A SZPONZOR MINDEN POTENCIÁLIS NYERTEST ELLENŐRIZ. A
SZPONZOR DÖNTÉSE A VERSENNYEL KAPCSOLATOS MINDEN KÉRDÉSBEN VÉGLEGES ÉS KÖTELEZŐ
ÉRVÉNYŰ. A VERSENYZŐ CSAK AKKOR TEKINTHETŐ NYERTESNEK, HA MEGERŐSÍTÉST NYERT, HOGY
MEGFELEL A FELTÉTELEKNEK, ÉS HA ÉRTESÍTÉST KAPOTT, HOGY AZ ELLENŐRZÉS LEZÁRULT, ÉS NINCS
SZÜKSÉG TOVÁBBI LÉPÉSEKRE.
6. Díjak: A három döntős az alábbi díjakat kapja: (i) egy digitális regisztrációt a 2021-es Tableau Conference
rendezvényre (amelyet a jelenlegi tervek szerint 2021 novemberében rendezünk meg, a dátum azonban még
változhat) (hozzávetőleges kiskereskedelmi érték,a továbbiakban: „HKÉ”: 0 USD), (ii) egy 200 USD értékű
ajándékutalványt a Tableau Store-ba (HKÉ: 200 USD) és (iii) lehetőséget a döntőben való részvételre; a döntő
nyertese(i) további díjakban részesül(nek); a döntőre az Iron Viz Global Championship hivatalos szabályai
vonatkoznak (a továbbiakban: „Döntősök díja”).

A hét (7) második helyezett 200 USD értékű ajándékutalványt kap a Tableau Store-ba (HKÉ: 200 USD) (a
továbbiakban: „Második helyezettek díja”, és a Döntősök díjával együttesen a továbbiakban: a „Díj”).
A díjak összesített hozzávetőleges kereskedelmi értéke: 2000 USD.
A pénzösszegeket amerikai dollárban adtuk meg.
A díjakkal kapcsolatos korlátozások: A DÍJAK ÁTVÉTELE VAGY FELHASZNÁLÁSA UTÁN FIZETENDŐ
SZÖVETSÉGI, ÁLLAMI ÉS HELYI ADÓK KIZÁRÓLAG A NYERTEST TERHELIK. A díjakat nem lehet átruházni. A díjak
nem helyettesíthetők és másra nem válthatók (ideértve a készpénzt is), azzal a kivétellel, hogy a Szponzor
fenntartja a jogot, hogy más, hasonló vagy nagyobb értékű díjat biztosítson az eredeti díj helyett. A Szponzor
nem biztosít új díjat az elveszett vagy ellopott díjak vagy díjösszetevők helyett. A Versenyben csak a jelen
hivatalos szabályzatban meghatározott számú díj nyerhető el. A díj azokból az elemekből áll, amelyeket
kifejezetten felsoroltunk a díj részeként. EGY SZEMÉLY CSAK EGY DÍJAT NYERHET EL. A díj elnyerésének esélye a
beérkezett, érvényes Pályázatok számától és minőségétől függ.
A díjakat a vonatkozó, szokásos gyártói jótállásokon kívül „ADOTT ÁLLAPOTBAN” és BÁRMILYEN, kifejezett vagy
vélelmezett JÓTÁLLÁS NÉLKÜL biztosítjuk (a kereskedelmi megfelelőségre és az adott célra való alkalmasságra
vonatkozó vélelmezett garanciákat is ideértve).
7. Jogi nyilatkozat: A Szponzor, a Salesforce.com, Inc. és azoknak bármely, kapcsolódó anyavállalata,
leányvállalata, kapcsolt vállalkozása, igazgatói, tisztviselői, szakmai tanácsadói, konzultánsai, alvállalkozói,
jogtanácsosai, PR-cégei, alkalmazottai, valamint reklám-, teljesítési és marketingügynökségei (együttesen: a
„Felmentett felek”) nem vonhatók felelősségre az alábbiakért: (a) késedelmes, elveszett, rossz helyre küldött,
értelmezhetetlen, torz vagy sérült továbbított adatokért, nyilvános szavazatokért vagy Pályázatokért; (b) olyan
telefonokkal, elektronikai eszközökkel, hardverekkel, szoftverekkel, hálózatokkal vagy az internettel kapcsolatos,
valamint más, számítógépes vagy kommunikációs problémákért és működési hibákért, amelyekre a Szponzornak és
a Felmentett feleknek nincs érdemi ráhatása; (c) a Szponzor és a Felmentett felek érdemi befolyásán kívüli
események által okozott, verseny érintő zavarokért, sérülésekért, veszteségekért és károkért; és (d) a Versenyhez
kapcsolódó anyagokban előforduló nyomdai vagy tipográfiai hibákért.
8. Közösségimédia-platformokkal való kapcsolat kizárása: A Versenyt semmilyen módon nem szponzorálják,
támogatják vagy bonyolítják közösségimédia-platformok (amilyen például a Facebook, a Twitter vagy a LinkedIn),
és a Verseny egyetlen ilyen platformhoz sem kapcsolódik. Ön a Versenyben érintett feleknek, és nem a
közösségimédia-platformoknak adja át a Versennyel kapcsolatban beküldött információkat. Ön tudomásul veszi,
hogy a közösségimédia-platformok használata és az azokkal való interakciók esetén az adott webhelyek általános
szerződési feltételei és szabályzatai vonatkoznak Önre. Ezért javasoljuk, hogy az ilyen webhelyek használata és
azokkal való interakció megkezdése előtt olvassa el a vonatkozó feltételeket és szabályzatokat, köztük az
adatvédelmi és -gyűjtési gyakorlatokat bemutató dokumentumokat.
9. Név, képmás stb. használata: A díj elfogadásával a nyertes hozzájárul, hogy a Szponzor a nevét,
képmását, címét (csak a város és az állam említésével), nyilatkozatait, fényképét, hangját és/vagy
Pályázatát a Versenyhez kapcsolódó hirdetési, marketing- és promóciós célokra, valamint bármilyen más
üzleti célra, minden jelenleg elérhető és jövőben bevezetésre kerülő médiacsatornán, világszerte, további
értesítés, javadalmazás, mérlegelés, ellenőrzés és hozzájárulás nélkül, a személyhez fűződő jogok
figyelembevétele nélkül felhasználja (kivéve, ahol az ilyen felhasználást a törvény tiltja). A nyertesnek
bizonyos esetekben nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben megerősíti ezt a hozzájárulást.
10. Felelősségkorlátozás: A Versenyben való részvétellel a Versenyzők vállalják, hogy a hatályos jogszabályok
által megengedett legnagyobb mértékben felmentik és mentesítik a Szponzort, annak anyavállalatát,
kapcsolódó vállalkozásait, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait és
képviselőit bármely felelősség alól, és lemondanak az olyan keresetek indításának lehetőségéről, amely a
Verseny vagy a díjak kézbesítése, helytelen kézbesítése, elfogadása, birtoklása, felhasználása vagy
felhasználásának lehetetlensége miatt vagy annak kapcsán felmerülő követeléshez, költséghez, sérüléshez,
veszteséghez vagy kárhoz kapcsolódik (ideértve a képmáshoz vagy a magánélethez való jogokhoz, a
személyhez fűződő jogokhoz, a rágalmazáshoz vagy hamis színben való feltüntetéshez kapcsolódó
követeléseket, költségeket, sérüléseket, veszteségeket és károkat is, akár szándékosan, akár véletlenül
merültek fel), akár szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson (a gondatlanságot is ideértve), garancián
vagy más jogelméleten alapulnak.

A SZPONZOR ÉS A FELMENTETT FELEK Az ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT
LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG MENTESÜLNEK AZ ÖSSZES OLYAN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS ÉS
KÖVETKEZMÉNYES KÁR FELELŐSSÉGE ALÓL, IDEÉRTVE A HASZNÁLAT VAGY A NYERESÉG KIESÉSÉT ÉS AZ
ADATVESZTÉST, AKÁR SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (A GONDATLANSÁGOT IS
IDEÉRTVE) VAGY MÁS JOGELMÉLETEN ALAPUL A KÖVETELÉS, AMELY ABBÓL ERED VAGY BÁRMILYEN MÓDON
AHHOZ KAPCSOLÓDIK, HOGY ÖN RÉSZT VETT A VERSENYBEN, A VERSENY SORÁN HASZNÁLATRA BOCSÁTOTT
BERENDEZÉST VAGY BÁRMELY DÍJAT HASZNÁLTA VAGY NEM TUDTA HASZNÁLNI, MÉG AKKOR IS, HA AZ
ADOTT FELMENTETT FELET TÁJÉKOZTATTÁK A KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK KOCKÁZATÁRÓL.
AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG, A FELMENTETT FELEK
ÁLTAL AZ ÖN VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTELE VAGY A VERSENY SORÁN HASZNÁLATRA BOCSÁTOTT
BERENDEZÉSEK VAGY BÁRMELY DÍJ HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE MIATT VAGY
AZZAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLT, EGYÜTTESEN VISELT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE NEM HALADHATJA MEG A
10 USD-T. A JELEN SZAKASZBAN ISMERTETETT KORLÁTOZÁSOK NEM ZÁRJÁK KI ÉS NEM KORLÁTOZZÁK
A SZPONZORTÓL BÉRELT TERMÉKEK ÁLTAL, VALAMINT A SZPONZOR VAGY A FELMENTETT FELEK SÚLYOS
GONDATLANSÁGA, SZÁNDÉKOS KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSE VAGY CSALÁRD ELJÁRÁSA MIATT BEKÖVETKEZŐ
SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY ANYAGI KÁROK MIATT VISELT FELELŐSSÉGET.
11. A megszüntetés és a módosítás joga: Ha a Versenyt bármilyen okból nem lehet a tervezettnek
megfelelően lebonyolítani, például illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan beavatkozás, csalás, technikai
problémák vagy kiesések, vis maior helyzetek, egészségügyi karanténok, a közrenddel kapcsolatos zavarok
vagy bármely más, a Szponzor hatáskörén kívül eső olyan ok miatt, amely negatívan befolyásolhatja a
Verseny szervezését, biztonságát, tisztességességét, biztonságosságát, integritását vagy szabályszerűségét, a
Szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint lemondja, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze
a Versenyt. A Szponzor fenntartja a jogot, hogy a jobb érthetőség érdekében bármikor módosítsa a jelen
hivatalos szabályzatot. Az ilyen módosítások nem képviselnek lényegi változást a Verseny feltételeiben. A
Verseny tartalmának vagy működésének megzavarását vagy károsítását célzó szándékos cselekmények
törvényellenesek, és ilyen esetekben a Szponzor vagy képviselője megteszi a szükséges jogi lépéseket.
12. A Pályázathoz kapcsolódó engedély: Ha benevez a Versenybe, azzal kijelenti és garantálja, hogy a
Pályázat teljes mértékben az Ön tulajdonában van (a Pályázat létrehozásához használt Adatkészletet is
ideértve), vagy hogy joga van a Pályázatot (a Pályázat létrehozásához használt Adatkészletet is ideértve)
beküldeni, és a Szponzorra ruházni a jelen hivatalos szabályzatban ismertetett jogokat. Ha Ön nem
rendelkezik ezekkel a jogokkal, vagy nem szeretné átruházni a jogokat, ne nevezzen be a Versenyre. Azzal,
hogy benevez a Versenyre, nem ruházza ránk a Pályázathoz kapcsolódó tulajdonjogokat. Ezennel azonban az
egész világra szóló, vissza nem vonható, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes mértékben kifizetettnek
tekintendő, allicencbe adható (akár több szinten is) és átruházható engedélyt ad a Szponzornak és az általa
megjelölt feleknek, hogy üzleti tevékenységük keretében bármilyen formátumban, illetve fizikai formában, és
minden jelenleg létező és jövőben kifejlesztett médiacsatornán keresztül felhasználják, reprodukálják,
módosítsák, terjesszék, nyilvánosan és más módon közzétegyék és előadják a Pályázatot, valamint
származékos műveket készítsenek belőle. A Szponzor nem köteles közzétenni, felhasználni, megőrizni vagy
Önnek visszaküldeni az Ön által beküldött Pályázatot. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön kizárólagos felelőssége,
hogy beszerezze a jelen bekezdésben ismertetett jogok átruházásához szükséges engedélyeket és
hozzájárulásokat. Ön vállalja, hogy a Szponzor költségén, észszerű keretek között elvégez bármilyen további
olyan tevékenységet (például kiállítja a kért nyilatkozatokat, adóügyi dokumentumokat és más okmányokat),
amely ahhoz szükséges, hogy a Szponzor érvényesítse, tökéletesítse vagy megerősítse a jelen bekezdésben
fentebb ismertetett jogokat. Önt a beküldött Pályázat Szponzor, Szponzor képviselői, engedményesei vagy
meghatalmazottjai által felhasználásért semmilyen ellentételezés nem illeti meg.
13. Adatvédelem: A Versenyben való részvétellel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a Szponzor
adatvédelmi szabályzatát, amely a www.tableau.com/privacy címen érhető el. Ez a szabályzat határozza meg,
hogy a Verseny keretében hogyan gyűjtjük, használjuk és tesszük közzé az Ön személyes adatait. Ezenfelül
hozzájárul, hogy a Szponzor és megbízott képviselői a Verseny lebonyolítása és a díjak kiosztása érdekében
begyűjtsék, felhasználják és közzétegyék az Ön személyes adatait. Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos
kérdéseit a következő címre küldheti el: info@tableau.com.
14. Irányadó jog: A RÉSZTVEVŐK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY A VERSENYHEZ VAGY A VERSENY KERETÉBEN
KIOSZTOTT DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ, ILLETVE AZOKBÓL EREDŐ JOGVITÁK, KÖVETELÉSEK ÉS PEREK
MEGOLDÁSÁRA KIZÁRÓLAG ÖNÁLLÓAN VAN LEHETŐSÉG, CSOPORTOS KERESETTEL NEM, ÉS AZOKNAK

RENDEZÉSE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, WASHINGTON NYUGATI KÖRZETÉBEN MŰKÖDŐ KÖRZETI
BÍRÓSÁGA,VAGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, WASHINGTONBAN, KING MEGYÉBEN MŰKÖDŐ MÁS
MEGFELELŐ, ÁLLAMI BÍRÓSÁG KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉGÉBE TARTOZIK. A JELEN HIVATALOS SZABÁLYZAT
VONATKOZÁSÁBAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK WASHINGTON ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEI AZ IRÁNYADÓK, A
KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELE NÉLKÜL. ÖN LEMOND EZEN BÍRÓSÁGOK JOGHATÓSÁGA ÉS
ILLETÉKÉSÉGE KIFOGÁSOLÁSÁNAK JOGÁRÓL, ÉS ALÁVETI MAGÁT A FENT MEGNEVEZETT BÍRÓSÁGOK
ILLETÉKESSÉGÉNEK.
15. Nyertesek listája/Hivatalos szabályzat: A Versenyhez tartozó hivatalos szabályzat
letöltéséhez keresse fel a következő oldalt: www.tableau.com/iron-viz. Ha szeretné, hogy
elküldjük Önnek a nyertesek nevét, városát és államát, írjon a public@tableau.com címre,
tárgyként pedig adja meg a következőt: „Tableau Public Iron Viz Global Qualifier
Contest”. Az ilyen jellegű kéréseket a jelentkezési időszak végétől számított négy (4)
héten belül tudjuk teljesíteni.
16. Szponzor: A Verseny szponzora a Tableau Software, LLC, székhely: 1621 N. 34th St., Seattle, WA
98103.
17. Jogi nyilatkozat: A Verseny keretében elnyerhető Díjhoz kapcsolódó védjegyek a releváns tulajdonosok
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, akik nem kapcsolódnak a Versenyhez, illetve nem támogatják azt. A
Verseny keretében elnyerhető Díjakra korlátozások vonatkozhatnak, a gyártó licencet követelhet meg
hozzájuk, és elképzelhető, hogy további hardverekre, szoftverekre, szolgáltatásokra vagy karbantartásra
lesz szükség a használatukhoz. A díj nyertesének felelőssége, hogy a gyártó által meghatározott előírásokat
betartva használja a díjat, valamint a díj használatával, szervizelésével és karbantartásával kapcsolatos
további költségeket is a nyertes viseli. A TABLEAU a Tableau Software, LLC. bejegyzett védjegye. A Verseny
és a kapcsolódó anyagok © 2021, Tableau Software, LLC. Minden jog fenntartva.
18. Elválaszthatóság: Ha a jelen hivatalos szabályzat bármely része törvénytelenné, érvénytelenné vagy
bármilyen okból betartathatatlanná válik, akkor úgy tekintendő, hogy ez a rendelkezés többé nem része a
hivatalos szabályzatnak, de a többi rendelkezés változatlanul hatályos és érvényes marad. A jelen hivatalos
szabályzatban szereplő címek célja kizárólag a dokumentum kezelésének megkönnyítése, és azok
semmilyen módon nem befolyásolják a jelen hivatalos szabályzat vagy a benne szereplő rendelkezések
jelentését vagy szándékát.

19. Általános feltételek: A Versenyre benevező Résztvevők vállalják, hogy betartják a jelen hivatalos
szabályzatot, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a rendelkezéseit. A hivatalos szabályzat megszegése
a Versenyből való kizárást vonhatja maga után. A Résztvevők ezenfelül vállalják, hogy tiszteletben tartják
és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szponzor döntéseit, amelyek minden tekintetben véglegesnek
és kötelező érvényűnek tekintendők. A Szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja a
Versenyből azokat a személyeket, akik: (i) illetéktelenül befolyásolják a Verseny vagy a Szponzor
webhelyének/webhelyeinek működését, vagy ezzel próbálkoznak; (ii) megszegik a jelen hivatalos
szabályzatot; (iii) megszegik a szolgáltatási feltételeket, a használati feltételeket és/vagy a Szponzor
bármely tulajdonának vagy szolgáltatásának általános szabályzatát vagy irányelveit; vagy (iv)
sportszerűtlen vagy zavaró viselkedést tanúsítanak, illetve zavarkeltő, sértő, fenyegető vagy zaklató
módon viselkednek egy másik személlyel. Ha a Szponzor nem érvényesíti a jelen hivatalos szabályzat
valamely feltételét, az nem tekintendő úgy, hogy a jövőben mentességet biztosít az adott rendelkezés
betartása alól. A jelen hivatalos szabályzat érvényesíthetetlennek bizonyuló rendelkezéseit a lehető
legnagyobb mértékben érvényesíteni kell, a hivatalos szabályzat többi pedig része változatlanul érvényben
marad. A hivatalos szabályzatban használt „ideértve” és „többek között” kifejezések célja, hogy példákkal
támasszák alá az adott rendelkezést, és nem tekintendők korlátozó jellegűnek.
Habár a Szponzor célja, hogy garantálja a Verseny integritását, a Versenyben érintett felek nem felelősek
a Résztvevők és a Versenyhez kapcsolódó további személyek tetteiért; ideértve azt is, ha a Résztvevők vagy
más személyek megkísérelnék megkerülni a hivatalos szabályzatot, vagy más módon megpróbálnák
megzavarni a verseny szervezését, biztonságát, tisztességességét, integritását vagy szabályszerűségét. A
Versenyben érintett felek nem felelősek azért, ha a Résztvevők vagy bármely más személy számítógépe(i),
vezeték nélküli eszközei vagy más berendezései a Versenyben való részvétel vagy bármely webhely
használata, illetve az azokról letöltött anyagok miatt vagy azokkal kapcsolatosan megsérülnek vagy kárt
szenvednek. A jelen hivatalos szabályzat és a Versenyhez készült hirdetési anyagok közötti ellentmondás

esetén a jelen hivatalos szabályzat rendelkezései az irányadók. A képernyőképek és a beküldést
alátámasztó más dokumentumok nem tekinthetők a Pályázat beérkezésének bizonyítékaként.
Kérdése van? Küldje el nekünk kérdéseit a public@tableau.com címre.

