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MÁV-csoport 

Színezd újra! Alkotói napok 

2018. 

Törvényes képviselői (szülői)  

adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozat 

(18 év alatti pályázó esetén) 
 

 

Kérjük a jelölőnégyzetben válaszát jelölje X-el! 

Alulírott, …………………………….. (név) törvényes képviselő hozzájárulok, hogy 

…………………………………………… nevű, ………. életkorú gyermekem egyénileg 

/……………………………………………………… elnevezésű csapatban tagként részt vegyen a 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) által szervezett 

„Színezd újra! Alkotói napok 2018.” elnevezésű aluljárófestő pályázatának nyilvános eseményein.  

 □ Igen □ Nem 

A szerzői és felhasználói jogokról szóló felhasználói szerződés jogi feltételeit és a pályázaton 

történő részvételi feltételeket, a pályázati kiírást és annak jogi feltételeit megismertem és 

elfogadom.  

 □ Igen □ Nem 

 

Az adatok megadásával és a jelentkezés benyújtásával hozzájárulok gyermekem és saját 

adataimnak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint a részvételi 

feltételekhez.    

 □ Igen □ Nem 

 

A pályázati kiírás szerves részét képező adatvédelmi tájékoztatást megismertem, azokat 

elfogadom, a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan gyermekem adatainak és saját adataimnak 

adatkezeléshez hozzájárulok.   

 □ Igen □ Nem 

 

Aláírásommal hozzájárulok a gyermekem és saját (törvényes képviselő) személyes adatainak a 

jelentkezése elbírálása céljából, a tájékoztatóban megjelölt feltételekkel való kezeléséhez.  

 □ Igen □ Nem 

 

Hozzájárulok gyermekem jelentkezése esetén ahhoz, hogy az általa beadott alkotás és gyermekem 

neve a szerzői és felhasználói jogokról szóló felhasználói szerződés jogi feltételeiben foglaltak 

szerint a MÁV-csoport pályázati kiírásban szereplő kommunikációs csatornáin megjelentetésre 

kerüljön. 

 □ Igen □ Nem 

Kifejezetten hozzájárulok pályázat kapcsán rólam vagy gyermekemről történő kép- és 

hangfelvétel készítéséhez és közzétételéhez, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a nyertesek 

névsorát ismertessék, amelyeket a pályázat kiírói nyilvánosságra hozhatnak.   

 □ Igen □ Nem 
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Aláírásommal igazolom, hogy tudomásom van arról, hogy a meghirdetett aluljárófestő pályázaton 

részt vevőknek kötelességük a MÁV Zrt. helyszíni szakfelügyeletet ellátó munkatársainak 

utasításait betartani. Tudomásom van arról, hogy az e kötelezettség be nem tartásából származó 

károkért a MÁV Zrt. nem tartozik felelősséggel.  

 □ Igen □ Nem 

Dátum:…………………………… 

     

 ……………………………….…….  

 törvényes képviselő aláírása 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 1. tanú neve  2. tanú neve  

 

  

 ……………………………………… ……………………………………… 

 1. tanú címe 2. tanú címe 

 

  

 ……………………………………… ……………………………………… 

 1. tanú aláírása 2. tanú aláírása 


