
NYILATKOZAT
Benned a létra pályázat 2021.

Pályázó neve:

Pályázó születési helye és ideje:

Pályázó cserkészcsapata:

Pályázó korosztálya: □Kiscserkész □Cserkész □Kósza/Vándor/Felnőtt cserkész

Pályázó telefonszáma:

Pályázó email címe:

18 év alatti pályázó esetén:

Szülő/gondviselő neve:

Szülő/gondviselő telefonszáma:

Szülő/gondviselő emailcíme:

Alulírott, ezúton
● szavatolom, hogy a beadott pályamunka saját szellemi termék. Sem annak egésze, sem

egyes elemei harmadik személy jogát nem sértik.
E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat,
vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a
díj értékét visszaszolgáltatni, továbbá a Lebonyolítóval szemben harmadik személy
által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű
követelésért helytállni.

● tudomásul veszem, hogy a pályaművekben szereplő szellemi alkotások vonatkozásában
a Lebonyolító teljes körű területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási és
átdolgozási jogot szerez.

● kifejezetten hozzájárulok, hogy a pályázat során megadott általam személyes
gyermekem és/vagy saját adataim a pályázat Lebonyolítói, a 32. sz. Dévai Bíró Mátyás
cserkészcsapat Cseresznye őrse, illetve Kéry Bálint Bence, mint adatkezelő a pályázat
lebonyolítása és kapcsolattartás céljából, a pályázat időtartama alatt, a pályázati kiírás
szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a
Tanács 2016/669 Rendeletének (GDPR-rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvénynek
(Infotv.)  rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

A Pályázó által megadott személyes adatok: név, telefonszám, emailcím, cserkészcsapat
neve és a pályázó korosztálya, szülő/gondviselő neve, telefonszáma, emailcíme.
A Pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Pályázat lebonyolítása,
ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes
megállapítása, kihirdetése és értesítése, a pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció,
valamint a pályaművek közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az
adatokat saját rendszerében tárolja. A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a
fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes



a (GDPR 6. cikk (1)bek. a) pontja szerint.
A Lebonyolító gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról, és mindent
megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra
hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és
felderítése érdekében. A Lebonyolító biztosítja a Pályázót, hogy adatai semmilyen más
célra nem kerülnek felhasználásra. A Lebonyolító lehetőséget biztosít arra a Pályázónak
vagy törvényes képviselőjének arra, hogy a Pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről
bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá a Pályázó jogai közé tartozik még a hozzáféréshez
való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való
jog, és az adatkezelés korlátozásához való jog. A pályázó a tájékoztatás, hozzáférés,
adathordozhatóság, helyesbítés, korlátozás, illetve törlés iránti kérelmét a
bennedaletrapalyazat@gmail.com címre küldheti meg. Lebonyolító a pályázók
személyes adatait – törlés iránti kérelem hiányában – a jelen nyilatkozat adásától
számított 3 évig tárolja, ezt követően megsemmisíti azokat.

………………………………………..

Résztvevő aláírása
(16 év feletti pályázó esetén)

………………………………………..

Szülő/gondviselő aláírása
(18 év alatti pályázó esetén)

Kelt: …………………………………………………..

A kitöltött nyilatkozatot a pályaművel együtt aláírt, olvashatóan befotózott, vagy bescannelt
változatban a bennedaletrapalyazat@gmail.com-r ra kell megküldeni a beadási határidőnek
megfelelően.

mailto:bennedaletrapalyazat@gmail.com

