
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 PÁLYAMUNKA NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉHEZ 
 
 

Alulírott: 

szülő / törvényes képviselő neve: .........................................................................  

email elérhetőség: ........................................................................................ , mint 

 ................................................................................................................  nevű gyermekem 

(továbbiakban pályázó) törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy 

 

a Hírös Agóra Kultúrális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Agóra) által, a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett, „S merre zúgnak habjai / Tiszának, 

Dunának,…” Himnusz 200 alkotópályázatra benevezett 

1. Esszé pályamunka címe: ______________________________________ 

2. Videómontázs pályamunka címe:________________________________________ 

 

alkotásokat nyilvánosságra hozzák, valamint az alkotópályázat kommunikációja, marketingje 

során felhasználják, továbbá tudásul veszem, hogy Hírös Agóra Nonprofit Kft. a beküldött 

pályamunkákban (esszé és/vagy videómontázs) felhasznált hangfelvételekért, álló- és 

mozgóképekért, továbbá idézetekért jogi felelősséget nem vállal. 

-      az Agóra az adatkezelő szervezet. 

- a kezelt adatok köre: az alkotópályázatra benyújtott, gyermekem által készített 

pályamunka, a pályázó neve, elérhetősége 

-      az adatkezelés célja: a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett, „S merre 

zúgnak habjai / Tiszának, Dunának,…” Himnusz 200 alkotópályázatra benevezett 

alkotások zsűrizése és eredmények közzététele céljából az Agóra hivatalos honlapján és 

FB oldalán. 

-  az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott 

céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az adatkezelés az adat 

megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 

- minden olyan esetben, ha a pályamunkát az Agóra az eredeti adatfelvétel céljától 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet, vagy törvényes képviselőjét 

tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg 

lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 



A pályázó által készített pályamunkával kapcsolatos adatkezelés 

Jelen nyilatkozat aláírásával ezúton nyilatkozom:  

Gyermekem által készített pályamunka zsűrizéséhez  

□ hozzájárulok 

□ nem járulok hozzá. 

Hozzájárulás esetén: 

Gyermekem neve és az által készített pályamunka az Agóra nyilvánosan elérhető 

honlapjára és Facebook oldalára történő feltöltéséhez kifejezetten 

□ hozzájárulok. 

□ nem járulok hozzá. 

Kijelentem, hogy az alkotópályázatra gyermekem önként jelentkezett, és tudomásul veszem, 

hogy a fentiekhez való hozzájárulásom fejében tiszteletdíj nem illet meg.  

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok, illetve általam 

tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek azokat önként, befolyástól mentesen tettem, s 

ezen nyilatkozatokra jogosult vagyok. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a Hírös Agóra Kulturális és 

Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. weboldalán (www.hirosagora.hu) 

 

Kelt: Kecskemét, 2023. január hó ………………….. nap. 

 

 

 

aláírás 

(szülő, törvényes képviselő) 

 

A nyilatkozat csak aláírt formában érvényes. 

http://www.hirosagora.hu/

