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székhely: 2243 Kóka, Felsőhegy 2369. 
telefonszám: +36 30 887 5095 

e-mail: jogstory@proveritate.hu  
weboldal: www.jogstory.proveritate.hu/  

 

 
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket kérjük, hogy a jogstory@proveritate.hu email címre küldött 
üzenetben írják meg. A kitöltött és aláírt adatlapot az eredeti pályaművel együtt kérjük, hogy ajánlott postai 
küldeményként küldjék el: Pro Veritate Egyesület „Jog Story Rajzpályázat” 2243 Kóka, Felsőhegy 2369. 
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„JOG STORY 2” 
RAJZPÁLYÁZAT 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
A pályázati adatlapot kérjük olvashatóan, hiánytalanul kitölteni és (a negyedik 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:1  

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

 ¨ gyógypedagógiai vagy speciális iskola, 1– 8. osztályosok 

A pályázatot törvényes képviselő (szülő) / pedagógus (iskola) nyújtja be.2 

A pályázó törvényes képviselőjének (szülő) vagy pedagógusának3 

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

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

• e-mail címe: ......................................................................................................................  

  

 
1 Kérjük, hogy a megfelelő kategóriánál tegyen „x”-et a jelölőnégyzetbe. 
2 Kérjük, hogy aláhúzással jelölje meg a pályázatot benyújtó meghatározását. 
3 A pályázatot benyújtó személy kapcsolattartási adatai. 
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1. Szerzői nyilatkozat 
Törvényes képviselő (szülő) által benyújtott pályázat esetében 
a törvényes képviselő (szülő) 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 (a továbbiakban Szjtv.) rendelkezéseivel, az a gyermek saját szellemi 
tevékenységéből fakadó egyéni és eredeti alkotása. 
A törvényes képviselő kijelenti, hogy a benyújtott pályázati anyag (alkotás) más pályázaton 
(rajzpályázaton) nem került benyújtásra. 
Pedagógus (iskola) által benyújtott pályázat esetében 
a pedagógus kijelenti, hogy a törvényes képviselő (szülő) fenti tartalmú szerzői nyilatkozatát 
beszerezte. 

2. Az alkotás felhasználására vonatkozó nyilatkozat 
Törvényes képviselő (szülő) által benyújtott pályázat esetében 
a törvényes képviselő kijelenti, hogy a pályázaton való részvétellel a beküldött pályázati 
anyag (mű) határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogát ruházza át a Pro 
Veritate Egyesületre (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 törvényes képviselő hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az alkotást weblapján, közösségi 
média felületein, kiadványaiban, továbbá rendezvényein térítésmentesen megjelentesse, 
szerepeltesse, illetve felhasználja. 
A törvényes képviselő kijelenti, hogy a kizárólagos felhasználási jog Szjtv. 51. § szerinti 
felmondásának jogát a pályázat benyújtásának napjától számított 5 éven belül nem 
gyakorolja. 
Pedagógus (iskola) által benyújtott pályázat esetében 
a pedagógus kijelenti, hogy a törvényes képviselő (szülő) fenti tartalmú, alkotás 
felhasználására vonatkozó nyilatkozatát beszerezte. 
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3. Adatvédelem 
Adatkezelő: Pro Veritate Egyesület (2243 Kóka, Felsőhegy 2369.; 
adatvedelem@proveritate.hu). 
Adatkezelő a pályázattal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről az alábbi tájékoztatást 
nyújtja az adatkezeléssel érintett természetes személyek számára. 

Személyes adatok Adatkezelés célja Jogalapja Az adatkezelés 
időtartama 

a pályázatot benyújtó 
személy kapcsolattartási 
adatai (név, e-mail cím, 
mobiltelefonszám) 

az Egyesület által 
szervezett „Jog Story” 
Rajzpályázatra történő 

jelentkezés 

GDPR4 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján 

Önkéntes, Érintett 
hozzájárulása 

Hozzájárulás 
visszavonásáig,* 
de legkésőbb a 

pályázat 
benyújtását követő 

1 évig 

a mű, a mű címe; a 
pályázó neve; 
iskolájának neve és 
címe; a pályázó osztálya; 
a pályázat kategóriája 

a benyújtott pályázat 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján 

Önkéntes, Érintett 
hozzájárulása 

Hozzájárulás 
visszavonásáig,* 
de legkésőbb a 

pályázat 
benyújtását követő 

1 évig 

a pályázó neve, a mű, a 
mű címe, pályázó 
iskolájának neve vagy az 
egyéni pályázat ténye, 
helységnév 

a pályaművek 
közzététele  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján 

Önkéntes, Érintett 
hozzájárulása 

Hozzájárulás 
visszavonásáig,* 
de legkésőbb a 

pályaművek 
közzétételének 
biztosításáig 

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja 
mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja. Adatkezelésünkről részletesen is 
tájékozódhat a  https://pro-ve.com/index.php/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon. 
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése, problémája merül fel, 
keressen minket bizalommal fenti elérhetőségeinken, illetve az adatvedelem@proveritate.hu 
email címen. 
Az adatkezeléssel kapcsolatban is megilleti Önt a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) és a 
bírósághoz (http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulás joga. 
 

 
4 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
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4. Adatkezelési nyilatkozat 
Törvényes képviselő (szülő) által benyújtott pályázat esetében5 
¨ Törvényes képviselőként kijelentem, hogy elolvastam és megértettem Adatkezelő fenti 
tájékoztatását, amely alapján hozzájárulásomat adom a személyes adatok kezeléséhez. 
¨ Törvényes képviselőként hozzájárulásomat adom, hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevő személyek a személyes adatokat megismerjék. 
¨ Törvényes képviselőként hozzájárulásomat adom, hogy az Egyesület a pályaműveket, a 
pályamű címével, a pályázó nevével, iskolájának nevével, helységnévvel közzétegye. 
Pedagógus (iskola) által benyújtott pályázat esetében6 
¨ Pedagógusként kijelentem, hogy elolvastam és megértettem Adatkezelő fenti 
tájékoztatását, amely alapján hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez. 
Pedagógusként kijelentem, hogy a törvényes képviselő (szülő) adatkezelésre és az alkotás 
felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatait beszereztem. 

5. Zsűri 
A törvényes képviselő/pedagógus 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 törvényes képviselő/pedagógus kijelenti, hogy az Egyesület honlapján és közösségi média 
felületein is elérhető „Jog Story 2 Rajzpályázat” szabályait megismerte és elfogadja. 

 

 

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

 
 

 
 

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

 
5 Hozzájárulása esetén kérjük, hogy tegyen „x”-et a jelölőnégyzetbe. 
6 Hozzájárulása esetén kérjük, hogy tegyen „x”-et a jelölőnégyzetbe. 


