3. számú melléklet
ADATLAP ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
EGYÉNI PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE
Nyertes jelentkezés azonosítószáma1:
Pályamunka címe2:
Egyéni pályázó neve:
Egyéni pályázó osztálya:
Egyéni pályázó intézményének neve:
Egyéni pályázó intézményének értesítési címe:
Pályázatért felelős kapcsolattartó neve:
Pályázatért felelős kapcsolattartó telefonszáma:
Pályázatért felelős kapcsolattartó e-mail címe:
Megjegyzés:

Kapcsolattartó adatvédelmi nyilatkozata3
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a #KREATÍV pályázati
eljárás során a fent megadott személyes adatokat a benyújtott pályázat elbírásával összefüggésben kezelje. Jelen
adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet4 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.
Tudomással bírok arról, hogy a fent megadott személyes adatok kezeléséről az adatvedelem@erzsebettaborok.hu
e-mail címen tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem a személyes adatok helyesbítését, valamint törlését vagy az
adatkezelés korlátozását, illetőleg, hogy adatkezeléssel összefüggő jog megsértése esetén a lakóhelyem vagy
tartózkodási helyem szerinti illetékes bírósághoz fordulhatok, valamint bejelentéssel élhetek a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
postacím: 1125 Budapest, Pf. 5., telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

………………………………………..
(név nyomtatott betűvel )
Kapcsolattartó

………………………………………..
Aláírás
Kapcsolattartó

2019. évi Ottalvós (Tavaszi Osztálykirándulás; Nyári Élménytáborok; Erdélyi Erzsébet-tábor) és Napközi Erzsébettáborokban való részvételre jogosító nyertes jelentkezés azonosítószáma.
2 Kérjük olvashatóan töltsék ki!
3 Amennyiben a kapcsolattartó személye megegyezik a szülővel/törvényes képviselővel, abban az esetben is szükséges
aláírnia.
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről
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3. számú melléklet
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT5
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) a #KREATÍV pályázati eljárás során a fent megadott személyes adatokat a benyújtott pályázat
elbírásával összefüggésben kezelje. Jelen adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet6 6. cikk (1) bek. a) pontja
szerinti hozzájáruláson alapul.
Tudomással bírok arról, hogy a fent megadott személyes adatok kezeléséről az adatvedelem@erzsebettaborok.hu
e-mail címen tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem a személyes adatok helyesbítését, valamint törlését vagy az
adatkezelés korlátozását, illetőleg, hogy adatkezeléssel összefüggő jog megsértése esetén a lakóhelyem vagy
tartózkodási helyem szerinti illetékes bírósághoz fordulhatok, valamint bejelentéssel élhetek a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
postacím: 1125 Budapest, Pf. 5., telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Kifejezetten hozzájárulok és beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az Alapítvány a beadott pályamunkát az
Erzsébet Táborok népszerűsítése céljából tájékoztató, ismertető, marketing-és promóciós anyagokban,
arculathordozókon (pl. plakát, naptár, kiadvány, roll-up) a pályamunka szerzőjének (nevének, adott esetben
életkorának) feltüntetésével felhasználja, a médiában, a saját felületein és egyéb - az Erzsébet Táborokat
népszerűsítő – felületeken nyilvánosságra hozza (különösen, de nem kizárólagosan a Facebook, YouTube,
Instagram felületeken és honlapokon).
Kijelentem és szavatolom, hogy a beadott pályamunka elkészítéséhez felhasznált, harmadik
személyeket ábrázoló fényképek, videók, egyéb ábrázolási módok felhasználására az irányadó
jogszabályoknak megfelelően jogosult vagyok, az azokon szereplő harmadik személyek tudomással
bírnak és hozzájárultak a pályamunka részét képező fotók, videók, egyéb ábrázolási módok Erzsébet
Alapítvány által történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a pályamunka felhasználásával összefüggésben semmilyen követelésem nincs, és ilyen igénnyel
a pályázat lezárultát követően sem lépek fel.
Kelt.: ……………………………., 2019. ……………………..hó………..napján

………………………………………………
Aláírás

………………………………………………
Aláírás

………………………………………………
(név nyomtatott betűvel)
14-18 korú gyermek7

………………………………………………
(név nyomtatott betűvel)
Szülő/törvényes képviselő

A pályázó vonatkozásában kérjük megküldeni!
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről
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Kizárólag a 14-18 korú gyermek aláírása szükséges
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