PÁLYÁZATI ADATLAP
„Mi leszek, ha nagy leszek?” című rajzpályázathoz
Kérjük olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL szíveskedjen kitölteni!
Egy pályázó csak egy pályaművel indulhat a versenyen.
A rajzpályázaton résztvevők Eszterházy Károly Egyetem általi adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, mely hozzájárulást
a rajzpályázatra jelentkező gyermekek szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselője ad meg.
Pályázó gyermek neve: ……………………….…………………………………………….………......……………………………………… Életkora: ………………………......
*A pályázó gondviselőjének neve: ………………………………….……………........................………………………….……………………………………………………
*Telefonszám (pályázó gondviselője): …………………………….……………........................………..……………….……………………………………………………
*Értesítési e-mail cím (pályázó gondviselő): ………………………….…….........................…………..……………………….………………..…………………………
*Értesítési postacím: ………………….………………………………...…………........................…………....……………….……………………………………………………
Nevezési kategória (a megfelelő rész aláhúzandó):

1.) Óvoda (3-5 év)
2.) Általános iskola alsó tagozat (7-10 év)
3.) Általános iskola felső tagozat (11-15 év)

A pályamű készítésének technikája: …………………………………........................…..………….…………………………………………………………………………..
A pályaművön szereplő foglalkozás/szakma megnevezése: .....…..........................………............................................................……………...
A pályázó csoportjának/osztályának neve/száma/megjelölése: …….……………........................………..………………..…….………………………………
A pályázó óvodájának/iskolájának neve: …………........................………………….……………………….……..……..…………………………………………………
*A pályázó óvodájának/iskolájának címe: ………............................…………………………………………….……..……………………………………………………
* A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, kizárólag a
rajzpályázatot érintő kapcsolattartásra használjuk fel.
A jelöletlen adatok felolvasásra kerülnek a díjátadáskor.
A pályázat propagálása céljából a rajzokat a pályázatot kiíró szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (sajtó,
TV, Facebook, az Egyetem honlapja).
A pályázati adatlap beküldésével a pályázó és gondviselője hozzájárul, hogy a pályázat kiíró az Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campus honlapján, Facebook oldalán és az esemény Facebook oldalán a pályamunkákat közzé tegye.
A pályázati adatlap kizárólag a szülői hozzájáruló nyilatkozattal együtt érvényes!
A rajzpályázaton résztvevőket és törvényes képviselőjüket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik
meg: Az adatkezelési időszak során, bármikor kérhető az adatokhoz való hozzáférés, az adatok módosítása, a személyes adatok
törlése, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatkezelési nyilatkozat a pályázat elbírálásáig
visszavonható, visszavont adatkezelési nyilatkozat hiányában a beküldött pályamű nem kerül rangsorolásra, nem hozható
nyilvánosságra.
Adatkezelési nyilatkozat elérhető az esemény Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/events/348334912784972/
Kijelentem, hogy az adatkezelési nyilatkozat tartalmát megismertem, jelentkezésemmel hozzájárulok, hogy a regisztrációs íven
szereplő személyes adataimat az Eszterházy Károly Egyetem a pályázat lebonyolítása céljából - az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1). bek
a) pontja alapján – megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásommal kezelje.
Dátum: Gyöngyös, 2019. ………........................…….. (hónap) (nap)

……………..........................………………………
szülő, gondviselő aláírása

