3. sz. függelék

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT PÁLYÁZÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE
RÉSZÉRŐL
Alulírott, ................................................. [név] (cím: ...................................... ; e-mail cím:
.............................. ) mint a Pályázóként Pályaművet benyújtó .................................................
[név] kiskorú gyermek törvényes képviselője
•
•

•

•

•
•

•

•

kijelentem, hogy kiskorú gyermekem a Magyarország 365 fotópályázaton (a
továbbiakban: Pályázat) részt vehet;
nyilatkozom, hogy a regisztráció során megadott személyes adataink megfelelnek a
valóságnak,továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy személyes adataink változása
esetén a Miniszterelnöki Kabinetirodát (a továbbiakban: Szervező) ezen változásokról
haladéktalanul értesítem;
hozzájárulok kiskorú gyermekem és saját személyes adataimnak (név, cím, e-mail-cím,
telefonszám) az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti, Szervező mint
adatkezelő általi kezeléséhez a Pályázat lebonyolítása (úgy mint Pályázatra történő
regisztráció, a Pályázó azonosítása, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése),
valamint kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, továbbá az Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott időtartamra;
hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem Pályaművét a Szervező versenyeztetés és
elbírálás céljából megtekintse, tárolja, egyéb Pályaművekkel összevetve értékelje,
továbbá hogy az internetes közönségszavazás és a Pályázat népszerűsítése érdekében
megjelenítse a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető
nyilvános pályázati galériában;
feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy kiskorú gyermekem nevét a
Pályaműve mellett, a Pályázat teljes időtartama alatt, illetve eredményhirdetéskor
kommunikálják;
kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Pályázat lebonyolítása során, azzal
összefüggésben kiskorú gyermekemről kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben
kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ezen felvételek akár teljes egésze, akár egyes
részletei később a Szervező által idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, a
Pályázattal kapcsolatos társadalmi célú reklám vagy tájékoztatás céljából felhasználásra
kerülhessenek;
tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom, hogy amennyiben a Pályázóval a
Pályamű felhasználására a Szervező felhasználási szerződést köt, a Szervező területileg
korlátlan, 5 éves időtartamra szóló, teljes körű, ingyenes, nem kizárólagos felhasználási
jogot szerez a Pályaműben szereplő szellemi alkotásra vonatkozóan, ideértve a Szervező
jogát arra vonatkozóan, hogy a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervek
részére ingyenesen, területileg korlátlan, a fenti 5 éves időtartam lejártáig tartó teljes
körű, ingyenes, nem kizárólagos felhasználási jogot továbbadhassa;
nyilatkozom arról, hogy a Pályázatra kiskorú gyermekem saját Pályaművével pályázik,
és szavatolom, hogy a Pályaművén másnak szerzői joga vagy egyéb, a felhasználást
akadályozó, korlátozó joga nem áll fenn, személyhez fűződő jogokat nem sért, illetve
korlátoz.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
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helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó, illetve 18. életévét be
nem töltött pályázó törvényes képviselője hozzájárulásán, illetőleg felhasználási szerződés
megkötése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.
A törvényes képviselő a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatást kérhet az
adatkezelésről, valamint megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés
korlátozásához, és az adathordozhatósághoz, valamint a jelen szabályzat szerint a hozzájárulás
visszavonásához való jog.
Személyes adatai kezeléséről a törvényes képviselő a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást
kérhet (hozzáféréshez való jog). A Szervező köteles az érintett kérelmének beérkezését
követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb egy hónapon belül írásban megadni a
tájékoztatást. Hozzáféréshez való jog alapján a törvényes képviselő jogosult arra, hogy a
Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást
kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről,
akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának
időtartamáról; a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül
a Szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a törvényes képviselő
rendelkezésére bocsátja. A törvényes képviselő bármikor jogosult a pontatlanul, tévesen kezelt
adatai helyesbítését kérni. A törvényes képviselő jogosult arra, hogy kérésére a Szervező
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig
köteles arra, hogy a törvényes képviselőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték; ha a törvényes képviselő visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha a törvényes képviselő tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes
adatokat jogellenesen kezelték; ha a személyes adatokat a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kel vagy a személyes adatok
gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján a törvényes képviselő jogosult arra,
hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést. Ha a törvényes képviselő vitatja a
személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben ha az
adatkezelés jogellenes, és törvényes képviselő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben a Szervezőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra az adatkezelés céljából. de a törvényes képviselő igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben ha a
törvényes képviselő tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e a törvényes képviselő jogos indokaival szemben. A törvényes képviselő
hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében élhet az adathordozhatósághoz való jogával,
ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – a törvényes
képviselő által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.
A törvényes képviselő, valamint – adott esetben – a Pályaműben megjelenő más természetes
személy a regisztrációkor megadott adatok és a Pályamű adattartalma, valamint a készített képés hangfelvétel tekintetében az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A
visszavonás nem érinti ugyanakkor a visszavonást megelőző, és az eltérő jogalapon kezelt –
adott esetben azonos – adatok kezelésének jogszerűségét.
A törvényes képviselő a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá
jogainak érvényesítése érdekében a Szervezőhöz mint Adatkezelőhöz (Miniszterelnöki
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Kabinetiroda, 1014 Budapest, Színház utca 1.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter,
postai levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1; elektronikus levélcíme:
adatvedelem@mk.gov.hu) fordulhat. A törvényes képviselő az adatkezelővel, illetve az
adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal
élhet, illetve bírósághoz fordulhat. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím:
1363 Budapest, Pf.: 95.). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az Adatkezelő székhelye
szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest,
Markó utca 27.) jár el. A per – az érintett törvényes képviselő választása szerint – a törvényes
képviselő lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: ................................ , 20... év ........................... hó .......... nap

………………………………..
olvasható név és aláírás
törvényes képviselő
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