MÁSKÉP(P) 2022.
HELYTÖRTÉNETI FOTÓ- ÉS FILMPÁLYÁZAT
NEVEZÉSI LAP
A pályamű készítőjének
neve:
születési ideje:
lakcíme:
e-mail címe:
iskolája:

Fotós pályamunkánál
a kép(ek), képsorozat címe

a kép(ek) készítésének helye(i):

1.
2.
3.

Filmes pályamunkánál
a film címe:
időtartama:
A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók vagy filmek felett teljes mértékű szerzői és személyiségi
jogokkal rendelkezik. Felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is képes. Ebből eredő esetleges vitákban a kiírók
és szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a pályázó viseli.
A pályázó hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a szervezők térítés nélkül
felhasználhassák a beküldött pályamunkákat a szerző nevének feltüntetésével (katalógus, sajtó, plakát,
meghívó, vándorkiállítás- és vetítés). Továbbá a pályázatra beküldött fotók, filmek bekerülnek a könyvtár
Savariensia gyűjteményébe.
A postai szállítás közben történt károkért nem vállalunk felelősséget!
Az aláírt nevezési lapot a maskepszombathely@gmail.com e-mail címre vagy a Berzsenyi Dániel Könyvtár
(9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.) postacímére várjuk.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Szalainé Bodor Edittől vagy Boros Ferenctől a
maskepszombathely@gmail.com
e-mail
címen
vagy
az
06/94-513-530-as
telefonszámon.
A nevezéssel a kiírás 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: Máskép(p) helytörténeti fotó- és filmpályázat
Az adattárolás időtartama: a pályázat lezárultáig
Hozzájárulok, hogy a személyes adatok kezelése az alábbiakra terjedjen ki (a megfelelőt X-szel jelölje):
1. a pályázathoz kapcsolódó tevékenységek: □
2. a kiállítás népszerűsítése: □
3. kapcsolattartás: □ postai úton
□ e-mail-ben
Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett 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: Máskép(p) helytörténeti fotó- és filmpályázat
Az adattárolás időtartama: a pályázat lezárultáig
Hozzájárulok, hogy a személyes adataim kezelése az alábbiakra terjedjen ki (a megfelelőt X-szel 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

