Deelnemersvoorwaarden Sensor data
challenge 2019
Partijen:
1. De Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden, statutair gevestigd te
(2521 EN.) Den Haag, aan het Johanna Westerdijkplein 75, hierna te
noemen ‘HHS’
en
2. Deelnemer

Overwegende dat:
□

□
□
□

De HHS op 24 en 25 januari 2019 op het High Tech Centre (te Delft)
een Data challenge wil organiseren onder de naam “Sensor data
challenge”;
Partner(s) een belangrijke bijdrage leveren aan dit event;
Partner(s) daarvoor vraagstukken kunnen inbrengen;
Deelnemer(s) tijdens het event oplossingen (of suggesties
daarvoor) bedenken voor door een Partner(s) ingebrachte
vraagstuk(ken);

Artikel 1 - Definities
1. De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de
volgende betekenis.
□

□

□

Sensor data challenge: een event waar 25 - 50 deelnemers ICT
oplossingen/ apps ontwikkelen voor data gerelateerde uitdagingen
(challenges) van Partners met behulp van datasets, die door de Partners
beschikbaar worden gesteld voor de duur van het event (hierna te noemen:
Data challenge).
Vraagstuk: ICT probleem dat door een Partner voor het event wordt
ingebracht en waarvoor Deelnemers tijdens het event een oplossing (of
suggestie daarvoor) ontwikkelen.
Deelnemer: ICT-er, bedrijven en natuurlijke personen die zich hebben
geregistreerd voor deelname aan Sensor data challenge.

□

□

Partner: één of meerdere bedrijven, (publiekrechtelijke) organisaties die
ten behoeve van de data challenge één of meer vraagstukken hebben
ingebracht.
Huishoudelijk reglement: bevat het programma en nadere omschrijving
van doel en werkwijze van Sensor data challenge en is opgenomen als
bijlage bij deze overeenkomst.

Artikel 2 - Onderwerp
1. De HHS organiseert op 24 en 25 januari 2019 een Data challenge
waaraan Deelnemers kunnen deelnemen door oplossingen te bedenken
voor door Partners ingebrachte vraagstukken met behulp van eigen
hardware en software en door Partners aanvullende beschikbaar gestelde
hardware en software.
2. De door de Deelnemers aangedragen oplossingen worden door een
onafhankelijke jury beoordeeld en voor elke categorie wordt een winnaar
aangewezen.
Artikel 3 - Deelname
1. Een team bestaat uit drie tot vier mensen. Deelnemer kan zich individueel
of als een team inschrijven. Indien een team zich inschrijft, verklaart het
gehele team door ondertekening van deze deelnemersvoorwaarden zich
akkoord met deze voorwaarden.
2. De HHS is niet verantwoordelijk voor de teamsamenstelling maar
ondersteunt wel om mensen bij een team te plaatsen.
3. De HHS kan Deelnemer(s) uitsluiten van (verdere) deelname als
Deelnemer(s) naar het oordeel van de HHS niet handelen volgens
deze overeenkomst en/of het event nadelig beïnvloeden.
4. Deelname is slechts mogelijk na ondertekening van de
deelnemersvoorwaarden.
Artikel 4 - Oplossingen
1. De Deelnemer dient zijn/haar oplossing (of suggestie daarvoor) op 23
januari 2019 bekend te maken.
2. Een oplossing dient conceptueel nieuw te zijn (niet bestaan voor aanvang
voor het event) en moet volgens gangbare maatstaven geïmplementeerd
kunnen worden. Bestaande oplossingen mogen uitsluitend gebruikt
worden als integratie van een nieuwe oplossing. De oplossing moet
functioneel zijn zodat zij beoordeeld kan worden door de jury.
3. Oplossingen in strijd met de goede zeden of anderszins aanstootgevend
kunnen worden geweigerd de jury.

Art 5 - Eisen aan de oplossing
1. Deelnemer verklaart dat hij/zij zich houdt aan alle toepasselijke wetten en
regels.
2. Deelnemer staat ervoor in dat hij/zij de bedenker is van de oplossing en
dat deze oplossing geen inbreuk maakt op enig intellectueel
eigendomsrecht van derden en dat de Deelnemer voor zover vereist,
beschikt over de toestemming of licentie die nodig is om zijn oplossing
in te dienen.
Art 6 – Personalia (persoonsgegevens)
1. De HHS verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van Deelnemer indien en
voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft De deelnemer
toestemming aan De Haagse Hogeschool voor het gebruik van zijn
persoonsgegevens voor eventuele voorwervingscampagne,
informatiemateriaal en latere benadering
Art 7 - Gebruik hardware en software door deelnemers
1. De Deelnemer krijgt de beschikking over hardware en software van de
Partners. De Partners geven Deelnemer(s) het recht om de hardware en
software gedurende het event te gebruiken voor de oplossing zoals
omschreven in art. 4 van deze overeenkomst
2. De hardware en software mogen uitsluitend door de Deelnemer worden
gebruikt voor het ontwikkelen van een oplossing en mogen niet gedeeld
en/of verstrekt worden aan derden.
3. Na afloop van het event dienen Deelnemers de hardware in te leveren.
Software code en data die zij zelf hebben ontwikkeld mogen zij wel
behouden.
Art 8 - Juryreglement
1. De onafhankelijke jury bestaande uit personen vanuit de partners
aangevuld met experts op de thema’s.
2. De HHS verzorgt het secretariaat van de jury.
3. Criteria die de juryleden hanteren voor de prijs:
□
□
□
□

Is de oplossing vernieuwend? Bestaat het nog niet?
Is de oplossing maakbaar binnen kaders van regelgeving, financiën,
complexiteit?
Is de oplossing schaalbaar, van toepassing op andere plekken?
Is de oplossing van voldoende toegevoegde waarde?

4. In het totaal wordt een bedrag van € 1.500,- aan prijzengeld uitgekeerd. De
kansspelbelasting komt voor rekening van het CBS. Bij een gelijke stand in
de jury beslist de voorzitter.

5. De uitslag van de jury is onherroepelijk en niet voor bezwaar of beroep
vatbaar.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom
1. Partners en HHS blijven eigenaar van de door hen beschikbaar gestelde
hardware en software voor het event.
2. Het auteursrecht en andere IT-rechten op de ICT oplossing, (de tijdens het
event gegenereerde software code en data bij de oplossing van een
vraagstuk) die de Deelnemer zelf heeft ontwikkeld gedurende de Data
challenge, blijft rusten deze Deelnemer(s).
3. Partners en HHS hebben een kosteloos gebruiksrecht op de gekozen
aanpak van de ingebrachte oplossing die ontwikkeld is door een
Deelnemer gedurende de Data challenge. Dit gebruiksrecht blijft ook
geldig na afloop van de Data challenge. Zij verplichten zich daarbij altijd
te refereren aan de Deelnemer(s) die de oplossing hebben ontwikkeld.
Artikel 12 - Portretrecht
1. Iedere Deelnemer doet nu voor alsdan onherroepelijk afstand van een
eventueel beroep op diens portretrecht en geeft de HHS en Partners
belangeloos toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van
beeldmateriaal, waarop zijn /haar portret voorkomt en door de HHS of in
opdracht van de HHS zijn gemaakt tijdens de Data challenge, e.e.a. voor
gebruik als communicatie-uiting van de HHS en/of Partners.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. De HHS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal,
schade aan bezittingen, ziekte, lichamelijk letsel of dood van een
deelnemer, partner, bezoeker, niet functioneren van ICT toepassingen,
schade aan datasets van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld.
2. Indien de HHS aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid
gelimiteerd tot het bedrag dat maximaal door de verzekeraar wordt
uitgekeerd.
3. De HHS is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het oneigenlijk
gebruik of misbruik van de door de Partners ter beschikking gestelde
hardware en software voor het event.
Artikel 14 - Duur en inwerkingtreding
1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 24 januari en eindigt
op 26 januari 2019. De artikelen 11 en 12 blijven ook na afloop van de
overeenkomst van kracht. .

Artikel 15 - Einde overeenkomst
1. Na afloop van deze overeenkomst eindigt het gebruiksrecht van de HHS en
de Deelnemer op de door de Partner(s) beschikbaar gestelde hardware en
software.
Artikel 16 - Geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van de
overeenkomst, zal door partijen worden getracht in onderling overleg tot
een oplossing te komen.
3. Geschillen waarover partijen in onderling overleg geen oplossing weten te
bereiken, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Artikel 17 – Slotbepalingen/huishoudelijk reglement
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de HHS.
2. De Data challenge is een besloten bijeenkomst.
3. Toegang is er voor de deelnemers die zich hebben opgegeven,
medewerkers/genodigden van de partners, HHS en ondersteunend
personeel.
4. Elke bezoeker registreert zich bij binnenkomst (ook
medewerkers/genodigden van partners) en HHS-medewerkers.
5. Aanwezigen houden zich aan de huisregels van het gebouw.
6. De Data challenge vindt plaats op het High Tech Centre Delft; waarbij
rekening gehouden dient te worden met de nachtrust van de bewoners.
7. De HHS behoudt zich het recht voor een Deelnemer te diskwalificeren
indien deze zich onbehoorlijk gedraagt of storend verdrag toont.
Aldus overeengekomen en ondertekend door Deelnemer te Den Haag op 24
november 2019.
Deelnemers (elk teamlid):

Voor HHS:

Bij binnenkomst zullen deze voorwaarden klaarliggen om ondertekend te worden

