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„JOG STORY” 
RAJZPÁLYÁZAT 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

A pályázati adatlapot kérjük olvashatóan, hiánytalanul kitölteni és (a harmadik oldalon) 
aláírni. A pályázat csak ebben az esetben kerülhet elbírálásra. 

 

A mű címe:  ..................................................................................................................................  

A pályázó (gyermek) neve:  .........................................................................................................  

A pályázó iskolájának  

• neve:  ................................................................................................................................  

• címe: .................................................................................................................................  

A pályázó osztálya:  .....................................................................................................................  

A pályázat kategóriája:  

 ¨ alsó tagozat, 1 – 4. osztályosok ¨ felső tagozat, 5 – 8. osztályosok  

 ¨ gyógypedagógiai vagy speciális iskola, 1-8. osztályosok 

A pályázó szülőjének, törvényes képviselőjének, vagy pedagógusának 

• neve:  ................................................................................................................................  

• mobiltelefonszáma:  .........................................................................................................  

• e-mail címe: ......................................................................................................................  
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1. Szerzői nyilatkozat 
A törvényes képviselő kijelenti, hogy a benyújtott pályázati anyag az általa képviselt 
gyermek – mint szerző – alkotása, s mint olyan, összhangban a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjtv.) rendelkezéseivel, az a gyermek saját szellemi 
tevékenységéből fakadó egyéni és eredeti alkotása. 
A pályázó és törvényes képviselője kijelenti, hogy a benyújtott pályázati anyag (alkotás) más 
pályázaton (rajzpályázaton) nem került benyújtásra. 

2. Az alkotás felhasználása 
A pályázó és törvényes képviselője nyilatkozik, hogy a pályázaton való részvétellel a 
beküldött pályázati anyag (mű) határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogát ruházza át a Pro Veritate Egyesületre (2243 Kóka, Felsőhegy 2369.; 
info@proveritate.hu; a továbbiakban: Egyesület). A felhasználási jog magában foglalja az 
Szjtv. 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság és a harmadik személynek adható 
felhasználás engedélyezésének jogát, az Szjtv. 47. § szerinti átdolgozáshoz és a mű 
többszörözéséhez való jogot, amely utóbbi kiterjed a műről történő kép- vagy hangfelvétel 
rögzítésére, a számítógéppel vagy az elektronikus adathordozóra történő másolására, illetve 
az itt nevesített többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére is. A 
felhasználási jog átruházására térítésmentesen kerül sor. 
A pályázó és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az alkotást 
weblapján, közösségi média felületein, kiadványaiban, továbbá rendezvényein 
térítésmentesen megjelentesse, szerepeltesse, illetve felhasználja. 
A pályázó és törvényes képviselője nyilatkozik, hogy a kizárólagos felhasználási jog Szjtv. 
51. § szerinti felmondásának jogát a pályázat benyújtásának napjától számított 5 éven belül 
nem gyakorolja. 

3. Adatvédelem 
Adatkezelő: Pro Veritate Egyesület (2243 Kóka, Felsőhegy 2369.; info@proveritate.hu) 
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás 
Adatkezelés célja: az Egyesület által szervezett „Jog Story Rajzpályázaton” való részvétel 
Adatkezelés időtartama: legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig 
Adatkezelő adatkezelési nyilatkozatai: 
Adatkezelő a pályázó és törvényes képviselője Pályázati adatlapon önkéntesen megadott 
személyes adatait az adatkezelés céljával összhangban és annak időtartama alatt kezeli. A 
pályázó vagy törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől adatai 
kezeléséről, illetve kérheti azok módosítását, korlátozását vagy törlését. 
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás kérelmezése esetén Adatkezelő a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban ad 
tájékoztatást. 
Amennyiben a kérelem az adatok módosítására irányul, úgy Adatkezelő haladéktalanul 
módosítja és helyesbíti az adatokat a kérelemben foglaltaknak megfelelően. 
Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a kezelt adatok törléséről, ha az adatkezelés 
jogellenes, ha az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, ha az érintett 
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az adatainak törlését kérelmezi, illetve ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelte el. 
A törlésről a pályázót vagy törvényes képviselőjét Adatkezelő értesíti, kivéve, ha az 
adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekeit az értesítés mellőzése nem sérti. 
Az adatkezelő az adatokat maga kezeli, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
A pályázó vagy törvényes képviselője az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, 
továbbá az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos panasza esetén a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat kérelmével postai úton 
a 1363 Budapest, Pf. 9. levelezési címen, személyesen a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-
11. cím alatt található ügyfélszolgálaton, valamint a +36 (1) 391 1400 telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@naih.hu elektronikus levelezési címen. 

4. Adatkezelési nyilatkozat 
A pályázó és törvényes képviselője kifejezetten hozzájárul önkéntesen megadott adatainak 
a 3. Adatvédelem cím alatt meghatározott és az Egyesület általi kezeléséhez, tudomásul 
veszi, hogy hozzájárulása visszavonásig érvényes, továbbá tudomása van arról, hogy a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelést. 

5. Zsűri 
A pályázó és törvényes képviselője kijelenti, hogy az Egyesület által a pályázat elbírálására 
felállított bizottságot (zsűrit) és személyi összetételét elfogadja, a zsűri pártatlanságában 
megbízik és döntését szintén elfogadja. 

6. Pályázat szabályai 
A pályázó és törvényes képviselője kijelenti, hogy az Egyesület honlapján és közösségi 
média felületein is elérhető „Jog Story Rajzpályázat” szabályait megismerte és elfogadja. 

7. Pedagógusi nyilatkozat (amennyiben a pályázat benyújtója a gyermek pedagógusa) 
Amennyiben a pedagógus részéről kerül beküldésre az alkotás, akkor annak beküldésével a 
pedagógus nyilatkozik arról, hogy a gyermek törvényes képviselője az iskola részére 
felhatalmazást és hozzájárulást adott a pályázat benyújtására. Ilyen esetben ahol jelen 
pályázati adatlap „törvényes képviselő”-t említ, ott a pedagógus is értendő alatta. 
 

A fenti tájékoztatásokat megértettem és elfogadom, valamint a nyilatkozatokat, mint 
akaratommal mindenben megegyezőt ezúton jóváhagyólag aláírásommal megerősítem. 

 
Kelt: .................................................., 202.... . év ............................................ hó ......... . nap 

 
 

 
 

 .................................................... 
 – pályázó törvényes képviselője/pedagógusa –   


