10 poin utama Aturan Kontes
Maret 2014,
Dokumen ini merupakan ringkasan Aturan Kontes yang diselenggarakan oleh eYeka di situs eYeka
(www.eyeka.com). Aturan ini menyatakan hak dan kewajiban para peserta.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat angka di dalam kurung, angka tersebut merujuk pada pasal Aturan di
setiap kontes.
Dokumen ini disediakan hanya sebagai informasi dan tidak mengikat secara hukum.
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I. Perincian kontes dari Penyelenggara
eYeka menyelenggarakan lomba pengumpulan karya atas nama perusahaan (pasal 1). Informasi tentang
perusahaan dinyatakan dalam Aturan kecuali kontes tersebut diselenggarakan secara rahasia di situs eYeka.
II. Kepatuhan dengan Aturan kontes
Aturan ini mengikat secara hukum (pasal 12). Sebelum mengikuti kontes, peserta harus menyetujui Aturannya dan
berjanji mematuhi ketentuan Aturan.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi penipuan atau pelanggaran Aturan, partisipasi peserta di dalam
kontes dan/atau pemberian hadiah akan dianggap batal (pasal 2.9, 3.4, 10).
III. Partisipasi di dalam kontes
Kecuali dinyatakan sebaliknya, kontes ini terbuka untuk siapa saja tanpa batasan usia atau tempat
tinggal. Sekalipun demikian, partisipasi anak di bawah umur tergantung pada persetujuan orang tua
(pasal 2.3).
Partisipasi di dalam kontes mewajibkan peserta membuat akun pengguna di situs eYeka dan menyetujui
Perjanjian Penggunaan Situs (pasal 2.4 , 7.3). Hanya karya yang diupload selama Jangka Waktu Upload
dapat mengikuti kontes (pasal 2.2).

IV. Kewajiban untuk mengumpulkan karya seni
Kontes ini melibatkan pengumpulan karya kreatif (pasal 1, 2.1). Peserta tidak boleh mengirimkan konten yang
melanggar hukum (pasal 3.1).
Pengiriman karya ini harus mematuhi:
Undang-undang dan peraturan (pasal 3.1) dan,
Brief dan panduan kontes (pasal 2.1, 3.2).
Situs eYeka merupakan satu-satunya saluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan karya untuk kontes. Karya
yang dikirim dengan cara lainnya akan dianggap tidak sah (pasal 2.4).
Peserta harus menyebutkan sumber elemen seni yang dimasukkan ke dalam karya yang dikumpulkan di bagian
keterangan untuk karya mereka (pasal 3.3).
V. Penggunaan materi perusahaan - Kerahasiaan
Penggunaan materi perusahaan (pasal 2.7): Apabila elemen yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual
disediakan oleh perusahaan, hak penggunaan elemen ini dibatasi pada karya yang dikirim untuk tujuan
partisipasi di dalam kontes di situs eYeka.
Tidak boleh ada modifikasi kecuali untuk pemotongan dan penyesuaian yang masih wajar agar sesuai dengan
karya yang dikirim.
KONTES DISELENGGARAKAN SECARA RAHASIA DI SITUS EYEKA (pasal 2.6):
- Karya yang diupload oleh Peserta tidak diposting di situs eYeka selama masa Kontes.
- Selain mengupload karya mereka di situs eYeka untuk dilihat oleh perusahaan atau eYeka, setiap peserta harus
menjaga kerahasiaan karya mereka. Oleh karena itu, peserta harus berjanji tidak mengungkapkan atau
memberikan informasi tentang salah satu atau semua karya mereka kepada pihak ketiga tanpa terkecuali.
- Peserta hanya boleh mengungkapkan karya yang dikirim kepada orang-orang yang terlibat secara langsung
dalam pembuatan karya yang dikirimkan.
- Kewajiban ini berlaku hingga pemenang yang terpilih diumumkan. Untuk karya pemenang, kewajiban
kerahasiaan ini terus berlaku dan tindakan pengungkapan atas karya yang terkait tunduk pada ketentuan
Perjanjian Pengalihan Hak.
VI. Pemilihan karya pemenang
Karya pemenang dipilih oleh panel pegawai perusahaan dan/atau eYeka (pasal 4.1) yang sesuai dengan kriteria
berikut ini: kualitas pembuatan, cerita, kesesuaian dengan brief, dan orisinalitas karya yang dikirim (pasal 4.2).
Pemenang akan diberi tahu oleh eYeka yang bertindak mewakili perusahaan dan atas nama perusahaan melalui
email yang dikirim ke alamat email yang diberikan pada saat pendaftaran di situs eYeka (pasal 4.4).
Pemenang setuju bahwa eYeka boleh memposting nama pengguna di media komunikasi eYeka (yang meliputi blog
eYeka, Twitter eYeka dan Facebook eYeka) (pasal 4.4) dan menyebarkan nama mereka, nama julukan, dan
informasi hadiah yang terkait dengan kontes, untuk tujuan promosi dan relasi pers, termasuk di situs eYeka tanpa
memerlukan pembayaran lebih lanjut (pasal 11).
eYeka akan menyembunyikan data pribadi pemenang (yang meliputi nama depan, nama belakang, alamat pos,
nomor ID atau paspor dan tanggal lahir) dari perusahaan (pasal 13).
VII. Hadiah
Pemenang akan menerima hadiah yang ditentukan dalam Aturan (pasal 5.1).

Hadiah merupakan jumlah keseluruhan yang dapat dibayarkan atas pengalihan hak kekayaan intelektual dalam
pengiriman karya mereka ke klien (pasal 5.2).
Hadiah dibayar oleh eYeka yang bertindak mewakili perusahaan dan namanya, ke akun Paypal pemenang dan
melalui akun eYeka yang digunakan untuk mengupload karya mereka dalam waktu kurang dari delapan minggu
setelah berakhirnya jangka waktu upload (pasal 5.4).
Dana hadiah berdasarkan pada:
Membuat dan memiliki akun Paypal yang valid untuk mengikuti kontes (pasal 2.4).
Memberi eYeka salinan Perjanjian Pengalihan Hak yang sudah diberi nama dan ditandatangani dan
mengembalikan master karya yang dikirim kepada eYeka dalam format dan media seperti yang diminta
oleh eYeka (pasal 6.5).
Apabila sistem Paypal tidak tersedia di negara pemenang, hadiah akan dibayarkan oleh eYeka melalui transfer
antar bank ke akun bank pemenang.
Pemenang bertanggung jawab atas pengurusan pernyataan pembayaran kepada otoritas pajak dan untuk
pembayaran semua pajak dan biaya keamanan sosial sesuai dengan nilai yang berlaku, yang mungkin menjadi
wajib karena menerima hadiah ini, ketika dan apabila berlaku (pasal 5.3).
VII. Penggunaan karya terkirim
a. Penggunaan karya pemenang (pasal 6)
Pemenang mengalihkan hak kekayaan intelektual kepada perusahaan bersama karya yang mereka kirim. Nantinya,
eYeka akan mengirimkan Perjanjian Pengalihan Hak kepada pemenang melalui email (pasal 6.1).
Templat Perjanjian Pengalihan Hak tersedia di lampiran di Aturan Kontes. Syarat dan ketentuan Perjanjian
Pengalihan Hak tidak dapat diganggu gugat (pasal 6.4).
Perjanjian Pengalihan Hak ditandatangani antara setiap pemenang dan eYeka yang bertindak atas nama dan
mewakili perusahaan (pasal 6.1).
Hak yang diberikan oleh pemenang kontes dialihkan untuk masa perlindungan hukum hak yang dialihkan seperti
yang ditetapkan di Perjanjian Pengalihan Hak (pasal 6.2).
Pemenang harus menulis nama dan menandatangani serta mengembalikan salinan Perjanjian Pengalihan Hak dan
master karya yang dikirim kepada eYeka dalam format dan media seperti yang diminta oleh eYeka (pasal 6.5).
Jika pemenang gagal mengembalikan Perjanjian Pengalihan Hak yang sudah diberi nama dan ditandatangani serta
masternya sebelum waktu yang ditentukan, ini mungkin berakibat pada diskualifikasi dan pemenang lain mungkin
dipilih berdasarkan kebijakan perusahaan sendiri (pasal 6.6).
Perusahaan dan/atau eYeka boleh meminta pemenang untuk melakukan modifikasi atas karya yang dikirim jika hal
tersebut diperlukan untuk penggunaan karya tersebut (pasal 3.6).
b. Penggunaan semua karya yang diterima
Kecuali untuk karya pemenang, semua peserta tetap memegang hak kekayaan intelektual mereka dalam karya
yang mereka kirim (pasal 2.8, 7.4).
Hal yang sama juga berlaku jika perusahaan memutuskan untuk tidak meminta hak kekayaan intelektual dalam
karya pemenang (pasal 6.7).

Dengan berpartisipasi di dalam kontes, peserta dengan terang mengizinkan perusahaan untuk memperbanyak dan
membuat karya yang terkirim dapat dinikmati publik untuk komunikasi eksternal, hubungan masyarakat, dan
komunikasi & analisis perusahaan pada jangka waktu tertentu (pasal 7.1).
Setiap peserta mengizinkan perusahaan untuk memproduksi dan memasarkan barang yang berasal dari ide, tema,
dan/atau konsep yang dikembangkan dalam karya yang mereka kirim (pasal 7.2).
Peserta setuju bahwa perusahaan memiliki akses permanen ke beberapa sumber karya, konsep, ide, inovasi, dan
yang lebih umum materi kreatif apa saja yang dikembangkan secara internal atau oleh mitra eksternal perusahaan
(pasal 8) dan bahwa perusahaan boleh mengembangkan karya yang kebetulan mirip dengan karya yang dikirim
tanpa ada pelanggaran dengan kemiripan tersebut.

IX. Jaminan dan penggantian kerugian (pasal 9)
Semua peserta menjamin bahwa karya yang mereka kirim orisinal (pasal 9.3) dan bahwa mereka merupakan
pemilik tunggal atas hak kekayaan intelektual dalam karya mereka (pasal 9.6).
Jika tidak, semua peserta menjamin bahwa mereka telah mendapatkan izin tertulis dari setiap pencipta yang telah
berkontribusi untuk karya mereka (pasal 9.4, 9.5).
Peserta yang mengalihkan hak dalam karya mereka menjamin bahwa perusahaan menggunakan dan
memanfaatkan secara bebas semua hak yang berhubungan dengan karya mereka (pasal 9.2).
Semua peserta menjamin bahwa karya mereka tidak melanggar hak pihak ketiga (pasal 9.3).
Semua peserta menanggung kerugian dan membebaskan eYeka dan perusahaan dari segala klaim yang terkait
dengan pelanggaran Aturan ini oleh peserta, dan dari klaim pihak ketiga bahwa karya peserta melanggar atau
mungkin melanggar (pasal 9.1).
X. Penafian dan batasan tanggung-jawab (pasal 14)
Perusahaan dan eYeka tidak bertanggung jawab terutama apabila ada masalah sambungan internet,
kehilangan atau kerusakan yang berkaitan dengan hilangnya karya, kemungkinan kontaminasi virus atau
penyusupan oleh pihak ketiga dalam modem atau perlengkapan lain peserta.
Batasan tanggung jawab eYeka ini tidak berlaku terutama dalam hal luka badan atau kematian yang
disebabkan oleh tindakan lalai atau kealpaan oleh eYeka.

