MIT TEHETEK ÉN? – FOTÓ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI ADATLAP
Kérjük, hogy az adatlapot szövegszerkesztővel vagy olvashatóan kézzel töltse ki!
Kérjük jelölje be, hogy melyik
pályázaton indul.
(Egy pályázónak lehetősége
van
mindkét
pályázaton
indulnia.)

Fotó

Pályázó adatai:
Neve:
Lakcíme:
Születési helye és ideje:
Iskola adatai:
Neve:
Címe:
Osztály:
Pályázó törvényes képviselőjének adatai:
Neve:
Lakcíme:
Születési helye és ideje:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Aláírása:

Dátum: ……………………………………………………..

Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása
KEHOP-1.2.1-18-2018-00137 projekt

Videó

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 18 ÉVEN ALULI GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE RÉSZÉRE
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, SOKSZOROSÍTÁSHOZ, TOVÁBBÍTÁSHOZ
Alulírott, mint ……………………………………………………….. nevű pályázó törvényes képviselője a pályázat
benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A pályázó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a pályázatra benyújtott pályamű saját készítésű és egyéb
pályázaton nem került benyújtásra. A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan
idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázat kiírói részére átruházza, amely magában foglalja a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre
átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való
felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését,
illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését.
A pályázó törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása a projekt kiírói által
közzétett szakmai kiadványokban, honlapokon vagy közösségi média felületein szerepeljen vagy felhasználásra
kerülhessen, kiállításra, közzétételre kerüljön. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik.
Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:

Adatkezelők:
Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.)
Ipolyszög Község Önkormányzata (2660, Ipolyszög Fő utca 36.)
Patvarc Község Önkormányzata (2668 Patvarc, Gyarmati utca 48.) és az
Atrois Training & Consulting Kft. (1025 Budapest, Csatárka köz 8.), mint szervező.

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Adatkezelés célja: Mit tehetek én? – fotó és videópályázaton való részvétel.

Adatkezelés időtartama: projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezéséig.

Adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon.

Kezelt adatok köre: a pályázó neve, lakcíme, születési helye és ideje, iskolájának neve, címe, osztálya, a
pályázó törvényes képviselőjének neve, lakcíme, születési helye és ideje, telefonszáma, e-mailcíme.
A pályázó törvényes képviselője tájékoztatást kérhet a pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti azok módosítását, törlését az adatkezelőtől. A pályázó törvényes képviselőjének
kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg személyes adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatokat törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett
törvényes képviselője kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt. A törlésről a pályázót, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban a személyes adatokat adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A pályázó az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban
felmerült panasza esetén. A hatósági eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az adatkezelőnek
megküldeni vitarendezés céljából.
Mint a pályázó törvényes képviselője kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályázati
adatlapon szereplő adatokat kezelje. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés és adattovábbítás a hozzájárulásom
visszavonásáig érvényes. A hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A kijelölt zsűri pártatlanságában megbízom és döntését elfogadom.
Dátum: ……………………………………………………..

………………………………………………....
Pályázó törvényes képviselőjének aláírása

