Nevezési lap "Szelfi verseny"-re Dány 750. éves jubileuma alkalmából
Név:
Lakcím:
Születési idő (év, hó, nap):
Telefon:
e-mail cím:
Szülő/törvényes képviselő
neve (16 éven aluliak esetén)
Szülő/törvényes képviselő
lakcíme (amennyiben eltér a
gyermekétől):
Kép címe:
A fotó file neve:
(pl. kovacs_juli_szelfi01)

Kelt: ..................................................... hely, ...............év, ........................................hó, ...............nap
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Verseny neve: Szelfi verseny Dány 750. éves jubileuma alkalmából
Fent nevezett szülő (anyja leánykori neve: __________________________________________________________)
kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom, egyúttal fent nevezett
gyermekem személyes adatainak (képmásról készült felvétel), versenyeredményeinek – az Adatkezelési Tájékoztatóban
foglaltaknak megfelelő – kezeléséhez hozzájárulok. A versenykiírás előírásait elfogadom, a zsüri szakmai döntéseit
tudomásul veszem. Tudomással bírok arról továbbá, hogy a saját vagy képviseltem személyes adatai kezeléséről
bármikor kérhetek tájékoztatást az arra illetékes szervek elérhetőségein, kérhetem továbbá saját vagy képviseltem
személyes adatainak törlését és helyesbítését, illetve tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14-19. §,
valamint 21. § alapján. Érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok az Infotv. 22. § alapján, illetve
kezdeményezhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Infotv. 52. § szerinti vizsgálatát. Különélő
szülők esetében elegendő, ha a gyermek felügyeletét ellátó szülő írja alá. Ha a felügyeleti jogot a különélő szülők
közösen gyakorolják, abban az esetben mindkét szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot. (Polgári Törvénykönyv 4:164166. §, 4:173-177.§)
Az ezen versenykiírás szerint létrehozott szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékek esetében ingyenes, területi és
időbeli korlátozás nélküli teljes körű felhasználási jogot biztosítok a verseny kiírója részére, amely kiterjed a fotó(k),
elektronikus anyagok egészének, vagy azok tartalmának felhasználására és harmadik személynek további felhasználás
céljából történő átadására, azok kép- és hangfelvételen történő rögzítésére, továbbá, azok számítógéppel vagy
elektronikus adathordozóra történő másolására, azok korlátlan terjesztésére, kiállítására, nyilvános előadására,
nyilvánosság számára történő korlátlan hozzáférhetővé tételére, valamint azok átdolgozására.

.............................................................................. ...............................................................................
gyermek
szülő(k)

