Jelentkezési lap
elKÉPzelés - Könyvhódító 2019
(gépelve, vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltve)
A pályamű készítőjének
neve:
születési ideje:
lakcíme:
e-mail-címe:
iskolája és évfolyama:
Alkotásának címe:
A választott könyv címe:
A felkészítőtanár(ok) neve:

Hozzájárulok, hogy a könyvtár megőrizze a pályamunkámat. □
Nem járulok hozzá, hogy a könyvtár megőrizze a pályamunkámat - visszakérem. □

A pályázó garantálja, hogy a beküldött alkotás felett teljes mértékű szerzői és személyiségi
jogokkal rendelkezik. Ebből eredő esetleges vitákban a kiíró (Berzsenyi Dániel Könyvtár) és a
szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a pályázó
viseli.
A nevezéssel a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit.
A pályázó hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a szervezők
térítés nélkül felhasználhassák a beküldött pályamunkákat a szerző nevének feltüntetésével
(honlap, közösségi média, sajtó, plakát, meghívó, vándorkiállítás, stb.).
A postai szállítás közben történt károkért nem vállalunk felelősséget.
A nevezési lapot, valamint a névvel ellátott alkotásokat a Berzsenyi Dániel Könyvtár 9700
Szombathely, Dr. Antall József tér 1. címre kérjük eljuttatni személyes átadással vagy postai
úton. A pályamunkákat 300 dpi felbontásban, pdf formátumban is kérjük elküldeni a
konyvhoditobdk@gmail.com e-mail-címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet, Waldinger Dórától (+36-94-513-540) és Boros
Ferenctől (+36-94-513-547), illetve a konyvhoditobdk@gmail.com e-mail-címen.
A pályázat feltételeit elfogadom:
……………………………………….
Aláírás

HOZZÁJÁRULÁS 16 ÉV ALATTI ÉRINTETT
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR rendelet 6. cikk (1) a), illetve 8. cikk (1)
Az adatkezelés célja: elKÉPzelés - Könyvhódító 2019 elnevezésű pályázat
Az adattárolás időtartama: a pályázat lezárultáig
Hozzájárulok, hogy a személyes adatok kezelése az alábbiakra terjedjen ki (a megfelelőt Xszel jelölje):
1. a pályázathoz kapcsolódó tevékenységek: □
2. a kiállítás népszerűsítése: □
3. kapcsolattartás:
□ postai úton
□ e-mail-ben
Kijelentem, hogy a fent nevezett gyermekre vonatkozó, általam megadott személyes adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, élhetek a
természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel. A jelen
dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen hozzájárulok. Jelen
nyilatkozatom visszavonásig, illetve gyermekem 16 éves koráig érvényes.
Dátum:
……………………………………………….……………....
Törvényes felügyeletet gyakorló személy aláírása
………….………………………….……
Érintett aláírása
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOZZÁJÁRULÁS 16 ÉV FELETTI ÉRINTETT
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR rendelet 6. cikk (1) a)
Az adatkezelés célja: elKÉPzelés - Könyvhódító 2019 elnevezésű pályázat
Az adattárolás időtartama: a pályázat lezárultáig
Hozzájárulok, hogy a személyes adataim kezelése az alábbiakra terjedjen ki (a megfelelőt Xszel jelölje):
1. a pályázathoz kapcsolódó tevékenységek: □
2. a kiállítás népszerűsítése: □
3. kapcsolattartás:
□ postai úton
□ e-mail-ben
Kijelentem, hogy az általam megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, élhetek a
természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel. A jelen
dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen hozzájárulok. Jelen
nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Dátum:
…………………………………….
Érintett aláírása

