Kérjük, hogy a formanyomtatványt hiánytalanul szíveskedjenek kitölteni és aláírni, majd szkennelést követően
szíveskedjenek a pályázatra történő jelentkezéssel, bemutatkozó anyaggal és fotókkal együtt mellékletként
megküldeni a Szervező által megadott e-mail címre. A gyermekekről készült felvételek személyes adatnak
minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása. 14 év
alatti gyermek esetében kizárólag a szülő jogosult a hozzájárulás megadására. Különélő vagy elvált szülők
esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására
jogosult. Egyébként mindkét szülő hozzájárulása szükséges.

Hozzájáruló nyilatkozat
Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre” pályázaton történő
részvételhez, adatkezeléshez
Alulírott
Név …………………….………………………………………………………………. (szülő vagy gondviselő)
Születési hely és idő: ……………………………………………………………., anyja neve ……………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..
Név …………………….…………………………………………… ………………….( szülő vagy gondviselő)
Születési hely és idő: ……………………………………………………………., anyja neve …………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………….
hozzájárulok, hogy
Név …………………….………………………………………………………………………………………. gyermekem
Születési hely és idő: ……………………………………………………., anyja neve:……………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
a Felföldi Édességgyártó Kft. által meghirdetett „Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as
esztendőre” pályázaton részt vegyen, fényképével pályázzon a márkanagykövet cím elnyerése
céljából. Hozzájárulok, hogy a márkanagyköveti cím elnyerése esetén a gyermekem portfólió fotózáson vegyen
részt.
Hozzájárulok, hogy gyermekemről fénykép, hang-, vagy képfelvétel, videofelvétel (továbbiakban együttesen:
felvétel) készüljön a pályázattal összefüggésben, a pályázati események, rendezvények és programok során és
hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem a márkanagyköveti cím elnyerése esetén részt vegyen a Felföldi
Édességgyártó Kft. által a pályázattal összefüggésben megrendezésre kerülő eseményeken. Hozzájárulok, hogy
gyermekemről a pályázatra beküldött fényképeket és a pályázathoz kapcsolódó eseményeken készült képeket,
video-és hangfelvételeket, egy rövid bemutatkozó szöveg kíséretében közzétegyék a pályázati felhívásban
megjelölt felületeken ( facebook oldalon, honlapon, a kft kiadványaiban. Hozzájárulok ahhoz, hogy a FELFÖLDI
Édességgyártó Kft. (Szervező) a kiskorú gyermekem illetve az én, mint törvényes képviselő személyes adatait
(név, születési idő, lakcím, tartózkodási hely, oktatási intézmény neve, címe , e-mail cím, telefonszám, fotó) a
pályázati kiírásban és a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezelje.
Tudomásul veszem, hogy Pályázatáért (fotó) semmilyen díjazás nem illet meg, azokat önként és ingyenesen a
pályázaton való részvétel során bocsátottam a Szervező rendelkezésére. Szavatosságot vállalok azért, hogy az
általam beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy
jogos érdekét nem sértik.
Tudomásul veszem, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon
pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és
szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a pályázatban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.
Kifejezetten hozzájárulok a gyermekemről készült felvételeknek a pályázatot kiíró Felföldi Édességgyártó Kft.
nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez, továbbá a pályázati termék vagy a Felföldi
Édességgyártó Kft. egyéb termékei népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató
anyagokban – promóciós célokra történő felhasználásához, valamint ennek során a felvételek, mint személyes

adatok kezeléséhez és tárolásához. Hozzájárulok, hogy a pályázattal összefüggésben a helyi vagy országos
médiumok rendelkezésére bocsássák a felvételeket.
Tudomásul veszem, hogy a gyermekem képmása, a róla készült video- és hangfelvételek
hozásához a további hozzájárulásom nem szükséges.

nyilvánosságra

Aláírásommal engedélyezem a gyermekemről készült felvételek utólagos szerkesztését, módosítását, azzal, hogy
ezek eredményei bizonyíthatóan nem lehetnek rosszindulatúak, és a gyermekem számára nyilvánvaló anyagi vagy
erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételhez képest.
Tudomásul veszem, hogy a fénykép, video- és hangfelvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra gyermekem – a
pályázatban megjelölteken túl - nem jogosult.
A Felföldi Édességgyártó Kft.-t nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan
harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan a Kft. harmadik személy részére nem adott
engedélyt.
Kijelentem, hogy már most hozzájárulok, gyermekem nevének nyilvános közléséhez a felvételek közlése és
alkalmazása során. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a beküldött fotókat a pályázat lezárása után
is használhatja a Kft. a fenti célból.
Tudomásul veszem, hogy a digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek a Felföldi
Édességgyártó Kft. tulajdonát képezik, a szerzői jogok a Kft-t illetik, azokat díjazás nélkül és a korlátozástól
mentesen felhasználhatja.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes
technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét
követő időszakra köti a jogosultat.
Kijelentem, hogy a fenti hozzájárulásomat a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1)
bekezdés alapján tettem meg, mert a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett
személy – jelen esetben cselekvőképtelen (14 év alatti) kiskorú gyermekem törvényes képviselője – hozzájárulása
szükséges.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy pályázati eredmény kihirdetését követően nem vonom vissza hozzájárulásomat
- a gyermekemről a pályázat céljából készült felvételeknek a pályázati célra történő felhasználására vonatkozóan,
- amennyiben az nem sérti a gyermekem egyéb jogait.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez – a meghirdetett fotópályázatra benyújtott pályázati anyagommal
kapcsolatban – önkéntes hozzájárulásomat adom a FELFÖLDI Édességgyártó Kft. adatkezelőnek a pályázati
eljárás során a pályázati elbírálás céljából.
Tudomásul vettem, hogy az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam
megadott a gyermekem és saját személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataink kezelése ellen és élhetek az adathordozási
jogommal.
Dátum: Debrecen, 2019. ………………………………..
...……………………………………….
szülő/gondviselő
..……………………………………….
szülő/ gondviselő
Előttünk, mint tanúk előtt:
Debrecen, 2019. ……………………………….
1./ ………………………………………………..

2./ …………………………………………………..
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aláírás

név

név

cím

cím

