
N Y I L A T K O Z A T 

2022. évi Víz Világnapja alkalmából kiírt  

Rajzpályázaton, szlogenpályázaton, fotópályázaton 

történő részvételről 

 

Alulírott ………………………………………………………..…………..………….………….………  

(továbbiakban: mint pályázaton résztvevő Gyermek szülői gondviselője) jelen nyilatkozat aláírásával 

tudomásul veszi, hogy jelen Pályázatban a Fejérvíz ZRt. és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 

rendezett pályázatokon történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.  

 

Gyermek neve: ………………………….……………………………………….…….…………………  

 

Iskolája, osztálya: ………………………………………………………………………………………… 
 

A Pályázó résztvevő szülői gondviselője nyilatkozik arról, hogy az általa, vagy a gyermek iskolája által 

beküldött pályamű (rajz, kisplasztika, montázs, szlogen, fotó) őt illeti, afelett korlátlan felhasználási 

joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik fél jogait.  
 

Adatvédelmi rendelkezések: 
 

Kérjük, jelölje X-el amennyiben hozzájárul a következő pontokban foglaltakhoz! 

 

A pályázaton résztvevő Gyermek szülői gondviselője a pályázat elküldésével, valamint a 

pályázatban, illetve a gyermek pályázaton történő részvételével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a 

pályázó résztvevő gyermek személyes adatai a Kiíró Szervezetek (a továbbiakban: Szervezők), mint 

adatkezelők adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának 

időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás céljából, továbbá a nyereményekkel 

kapcsolatos adminisztrációs célból feldolgozza és kezelje.  

Az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb 

marketing tevékenységre) nem kerülnek felhasználásra.  

 

A pályázaton résztvevő Gyermek szülői gondviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó alkotását 

a Szervezők illusztrációs célokra, a Szervezők honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott 

anyagaik készítése során, határozatlan időre a verseny lezárulta után is felhasználja, továbbá tudomásul 

veszi, hogy a beküldött pályaművek a kiírók tulajdonába kerülnek, jelen adatkezelési nyilatkozatban 

leírtak szerinti feltételekkel történő felhasználásra. 

 

A pályázaton résztvevő Gyermek szülői gondviselője a Pályázaton való részvétellel és jelen 

nyilatkozat aláírásával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy a pályázaton részt vevő Gyermek 

nyertessége esetén nevét, pályaművét és iskoláját, osztályát a Szervezők nyilvánosságra hozhatják. 

 

Továbbá felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint a róla készített hang- 

illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatják 

promóciós célokra.  
 

A Fejérvíz ZRt. adatvédelmi tájékoztatója a : www.fejerviz.hu/adatvedelem oldalon érhetők el 
 

A nyeremények átadása, az azzal kapcsolatos adminisztráció, valamint a nyertes képmásának és adatainak 

felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény rendelkezései alapján történik.  
 

Kelt, …………………………………………..…  2022. ………………………………..……….  

 

 ……………………………………………….. 

pályázó/vetélkedőn részt vevő gyermek 

gondviselőjének aláírása 
 

http://www.fejerviz.hu/adatvedelem

