„175 ÉVES A BALATONI HAJÓZÁS - TRADÍCIÓ ÉS MODERNIZÁCIÓ”
(1846-2021)

Felhasználási és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A beérkezett pályaművek felhasználására és a pályázók személyes adatainak kezeléséhez,
felhasználásához

Alulírott …………..…………………... (név), [születési hely: ………………………….., születési idő:
………………………….., lakcím: …………………………………………....……., telefonszám: ……………….…………., e-mail
cím: ……………..............................................]
kijelentem, hogy a Balatoni hajózási Zrt. által 2021. április 30-án „175 éves a balatoni hajózás - Tradíció
és Modernizáció” címmel kiírt pályázati felhívásban foglaltakat elolvastam, értelmeztem, és azokat
elfogadom.
Ezek ismeretében, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározottak értelmében önkéntesen, azzal kapcsolatos díj- vagy költségtérítési igény nélkül
hozzájárulok az általam benyújtott pályázati anyag Balatoni Hajózási Zrt. által történő
felhasználásához. Ennek keretében a Balatoni Hajózási Zrt. – korlátlan ideig – jogosult különösen, de
nem kizárólagosan a pályaműről készült reprodukciót többszörözni, valamint azt megjelentetni és
terjeszteni.
Kijelentem, hogy a benyújtott és általam elkészített pályamű felhasználásáért ellenszolgáltatásra, így
különösen jogdíjra, semmilyen formában és címen nem tartok igényt, az ilyen igény érvényesítésének
jogáról ezennel feltétel nélkül lemondok.
Amennyiben rólam a pályázattal kapcsolatban megrendezésre kerülő díjátadó rendezvényen fényképvagy egyéb felvétel készül, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1)
bekezdése alapján hozzájárulok annak felhasználásához.
A megadott adatokat a Balatoni Hajózási Zrt. az 1992./LXIII. sz. törvénynek megfelelően kizárólag jelen
nyereményjátékához, illetve saját promóciójához használja fel, adatait bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személynek nem adja át.
Alulírott
Kelt, ………………, 2021. ……………….
Aláírás: …………………………………………….
Pályázó / Pedagógus

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja a beérkezett pályaművek feldolgozásához, a pályázati feltételeknek való
megfelelés ellenőrzéséhez, a pályázatok elbírálásához, az eredményről való értesítéshez,
valamint a beérkezett pályaművek későbbi felhasználáshoz szükséges információk
megismerése, ezen okokból történő felhasználása.
Az adatok kezelését, feldolgozását a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy stny. 2.) végzi.
A pályázók adatait a pályázat időszakában kizárólag a Balatoni Hajózási Zrt. részéről eljáró
személyek ismerhetik meg. A későbbi időszakban, a pályaművek felhasználása keretében a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Balatoni Hajózási
Zrt. feltünteti a szerző nevét.
Az adatkezelés várható időtartama: a pályázat benyújtásától számított 365 nap.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelő Balatoni Hajózási Zrt-nél
a) tájékoztatás adását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az adatkezelő a fentiek szerinti kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül, írásban
tájékoztatást ad. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét elutasítja, az érintett jogorvoslattal élhet az illetékes bíróságnál, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

