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 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 az Adatkezelési
Szabályzatban foglaltak szerinti, Szervező mint adatkezelő általi kezeléséhez a
Pályázat lebonyolítása 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;
tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom, hogy amennyiben a Pályázóval a
Pályamű felhasználására a Szervező felhasználási szerződést köt, a Szervező és a
Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervek a Pályaművet kizárólagos joggal,
további feltétel és korlátozás nélkül, ellenérték fizetése nélkül (ingyenesen) minden
ismert felhasználási módon felhasználhassák, nyilvánosan közzétehessék, illetve
szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználhassák a szerződés megkötésétől
számított 5 évig;
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 rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó
hozzájárulásán, illetőleg felhasználási szerződés megkötése esetén a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontján alapszik.
A Szervező a Pályázó személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás
bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A törvényes képviselő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatást kérhet az
adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését.

A törvényes képviselő ez irányú kérelmét a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest,
Színház u. 1.) részére címezve, postai úton, írásban jelezheti a Szervezőnek.
Kelt: …………………….., 20… év. ………………. hó ……. nap
………………………………..
olvasható név és aláírás
törvényes képviselő

