
 

 

NYILATKOZAT 

 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul 

veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához 

szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy 

hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok 

körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi 

Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem. 

 

versenyző neve 
 

 Tanulói azonosító  

 

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 

13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek 

jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. Az Oktatási Hivatal személyes adatait az Ön hozzájárulása 

alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag az országos versenyt szervező intézmény és az 

Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, 

hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait 

mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól 

(tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke jogorvoslati 

lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik. 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

kép- és hangfelvételek készítéséhez, kezeléséhez, továbbításához 

Tájékoztatom, hogy a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola (a 

továbbiakban: Intézmény) által megrendezett Sistrum Zenei Versenyeken résztvevő gyermekekről kép- 

és hangfelvételek készülhetnek.  

A rendezvényen a kép- és hangfelvételek készítésére abból a célból kerül sor, hogy a szervezők 

dokumentálják és népszerűsítsék a rendezvényt, illetve az Intézményt. A felvételek elektronikus 

adathordozókon is rögzítésre kerülhetnek, melyeket a szervezők igény esetén a résztvevők 

rendelkezésére bocsájthatnak. Az elkészült felvételek közzétételre kerülhetnek az interneten, az 

Intézmény faliújságján, weblapján, vagy egyéb online felületeken, ahol az Intézmény megjelenik. Az 

adatok kezelője az Intézmény. 

Amennyiben a későbbiekben a tanuló vagy törvényes képviselője úgy dönt, hogy a kép- és 

hangfelvételek készítésére, harmadik személynek történő továbbításához adott hozzájárulását vissza 

kívánja vonni, bármikor megteheti az intézmény elektronikus címén vagy székhelyén. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

Tájékoztatom továbbá, hogy a rendezvényen a sajtó munkatársai, más szülők és egyéb résztvevők is 

készíthetnek kép- és hangfelvételeket, melyek felhasználására és elkészítésére vonatkozóan az 

Intézménynek ráhatása nincs, ezekért felelősséget nem vállal. 

Az érintett az adatok kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá gyakorolhatja 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által 

meghatározott érintetti jogokat. Az érintett jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

segítségét is (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

Telefon: +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu). 
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