HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
a „Mit adott nekem az EFOP” rajzpályázat résztvevője,
illetve 18 éven aluli gyermek törvényes képviselője részére
személyes adatok kezeléséhez
Alulírott
…………………………………………………………………………………….…….….,
pályázó, illetve ……………………………………………………………………….. nevű gyermek
törvényes képviselője* jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a következő adatokat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma az adatkezelési tájékoztatóban (az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://efop.kormany.hu/efop-rajzpalyazat-2021) foglaltak szerint kezelje.
Pályázó neve:..........................................................................................................................................................................
Életkora:..................................................................................................................................................................................
Alkotás címe:..........................................................................................................................................................................
Alkalmazott technika:...........................................................................................................................................................
Az alkotásban bemutatott EFOP projekt címe és azonosítószáma:…………………………………………....
…………................................................................................................................................................................................
Tanintézménye neve, címe:..................................................................................................................................................
Törvényes képviselő*
neve:.......................................................................................................................................................................................
Pályázó/Törvényes képviselő*
telefonszáma:........................................................................................................................................................................
Pályázó/Törvényes képviselő* e-mail
címe:.......................................................................................................................................................................................
Pályázó/Törvényes képviselő* postai
címe:......................................................................................................................................................................................
Az adatkezeléssel kapcsolatban részletes információk az adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely az
alábbi oldalon érhető el: https://efop.kormany.hu/efop-rajzpalyazat-2021
Alulírott az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára
figyelemmel a jelen adatlap kitöltésével és aláírásával, a fenti adatkezelési tájékoztató megismerését és az
abban foglaltak tudomásul vételét követően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma mint Adatkezelő a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat a fenti adatkezelési
tájékoztatóban megjelölt célokból kezelje.
Önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a „Mit adott nekem az EFOP” rajzpályázatra benyújtott
alkotást az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiállításon, kiadványban, az efop.kormany.hu weboldalon,
elektronikus vagy nyomtatott formában – a megjelenési felülettől függően az alkotó nevének, életkorának
feltüntetése mellett – megjelentesse.
Továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ”EFOP” rajzpályázatra benyújtott alkotás az
„EFOP - Középpontban az ember” Facebook oldalon szavazás lebonyolítása céljából a további személyes
adataim feltüntetése nélkül megjelenítésre kerüljön. Tudomásul veszem, hogy az alkotásom önmagában is
személyes adatnak minősül és ennek megfelelően a Facebook közösségi oldalon a személyes adatok
kezelésére és az érintetti jogok gyakorlására a Facebook felhasználási feltételei vonatkoznak, és elfogadom a
Facebook felhasználási feltételeit.
Pályázóként (a pályázó törvényes képviselőjeként) a pályázatok elbírását követő 5 évre harmadik személynek
átengedhető – a pályázathoz kapcsolódó esetleges nyereményeken kívüli, egyéb külön díjazás nélküli –
korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosítok az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a „Mit adott
nekem az EFOP” rajzpályázattal kapcsolatban a pályamű vonatkozásában. A pályaművek ettől eltérő célokra
való felhasználására az Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiíró) kizárólag csak a pályázó erre irányuló
hozzájárulásával, külön szerződés alapján jogosult.
Kelt, ______________________, 20 ____ év _____________ hó _____ nap

(pályázó/18 éven aluli pályázó törvényes képviselője)
* 18. életévét be nem töltött pályázó esetén kitöltendő!

____________________________
aláírás

