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Hozzájáruló nyilatkozata 

a fotópályázaton történő részvétel miatti adatkezeléséhez 
 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lábatlan és 

Nyergesújfalú térségében - KEHOP-1.2.1-18-2018-00045. 
 

Alulírott: 

Név:   ………………………………………………………………………………… 

Születési éve:  ………………………………………………………………………………… 

Lakcím:   ………………………………………………………………………………… 

E-mail cím:  ………………………………………………………………………………… 

Intézmény, osztály: ………………………………………………………………………………… 

 

Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy a KEHOP-1.2.1-18-2018-00045, „Helyi klímastratégiák 

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lábatlan és Nyergesújfalu 

térségében” című projekt keretében megrendezésre kerülő, a Lábatlan Város Önkormányzata, 

Nyergesújfalu Város Önkormányzata, valamint a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért 

Alapítvány, mint Adatkezelők által a középfokú nevelési-oktatási intézmények diákjai részére szervezett 

fotópályázaton részt veszek, a pályázati felhívást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.  

Hozzájárulok a személyes adataim és a pályaművem/pályaműveim a fentiekben meghatározott célú 

kezeléséhez. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN   NEM 

Hozzájárulok, az Adatkezelők által szervezett rendezvényen, díjátadáson történő fénykép- és 

videófelvétel készítéséhez, annak megjelentetéséhez szakmai kiadványokban, egyéb 

sajtótermékekben, a projektben érintett online felületeken, weboldalakon (http://labatlan.hu, 

http://nyergesujfalu.hu) melyek az adatvédelmi tájékoztatójában megadott feltételek szerint mások 

számára megtekinthetővé válnak. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN               NEM 

Hozzájárulok, hogy a pályaművemet/pályaműveimet díjátadón, kiállításon, kiadványban, közösségi 

oldalon, egyéb online felületen, sajtótermékeken elektronikus vagy nyomtatott formában – a 

megjelenési felülettől függően a nevem, születési évem, oktatási intézményem, osztályom feltüntetése 

mellett – a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány megjelentesse a projekt adatvédelmi 

tájékoztatójában megadott feltételekkel. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN   NEM 

 

 

http://labatlan.hu/
http://nyergesujfalu.hu/
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Hozzájárulok ahhoz, hogy díjazásom esetén a nevem, 

pályaművem, születési évem, oktatási intézményem, 

osztályom az Adatkezelők nyilvánosságra hozzák. (A 

megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN            NEM 

Hozzájárulok ahhoz, hogy felkérés esetén rendelkezésre 

állok média interjú céljából, valamint a rólam készített hang-

, videofelvételt és fényképeket az Adatkezelők díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatják 

promóciós célokra. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN            NEM 

Térítésmentesen átruházom az általam készített pályamű/pályaművek határozatlan idejű, korlátlan 

felhasználási jogát, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 46. § szerinti harmadik 

személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű/művek átdolgozhatóságához és a mű 

/művek többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot a Komárom-Esztergom Megye 

Fejlesztéséért Alapítvány részére. (A megfelelő aláhúzandó.) 

IGEN             NEM 

Adatkezelés jogalapja:  

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése a) pont 

• 2013. évi V. tv. („Ptk.”) 2:48. §. (1) bekezdése. 

A hozzájáruló nyilatkozatot a pályaművel/pályaművekkel együtt kitöltve kell beküldenie a pályázónak, 

mert az Adatkezelők csak így tudják fogadni a pályaművet/pályaműveket. 

Hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelők online felületeikről törlik a képet, képmásokat, 

videófelvételeket, de a közösségi és a weboldal általi publikálás természetéből adódóan nem tudják 

garantálni, hogy arról nem készülnek másolatok, megosztások. Személyes adat adatkezelésével 

kapcsolatos hozzájárulás visszavonását követően az adatok törlésre kerülnek, amennyiben jogi 

kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.  

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőktől: 

• személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  

• törlését, kezelésének korlátozását. 

 

Joga van hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Tájékoztatásért az Adatkezelőhöz fordulhat, az jadi.kemfa@gmail.com e-mail címen. 

 

Jogorvoslati lehetőség miatti panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

érvényesítheti az alábbi elérhetőségeken: 

• Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

• Postacím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

• Telefonszám:  + 36 1 391-1400 

• E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

  

mailto:jadi.kemfa@gmail.com
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Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információt az Adatkezelők adatvédelmi tájékoztatója 

tartalmazza, mely megtekinthető a http://labatlan.hu, http://nyergesujfalu.hu weboldalakon. 

 
 
A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, a megadott személyes adataim, a fentiekben megjelölt 

célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, beleegyezésemet és egyben 

hozzájárulásomat adom.  

 

Kelt, ………………………………….20…….. év ……………………..…….…hó………….nap 

 

................................................................................... 
        Nyilatkozatot tevő aláírása 

 

http://labatlan.hu/
http://nyergesujfalu.hu/

