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SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 
az Ugrás a jövőbe! online pályázaton résztvevő 18 éven aluli gyermek részvételéhez, 
személyes adatainak kezeléséhez, képmás- és videó készítéséhez, illetve a beadott 
pályamű felhasználási jogaira vonatkozóan 
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hozzájárulok, hogy 18 éven alatti gyermekem, mint Pályázó 
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a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)  által szervezett  az ’Ugrás a Jövőbe!’ 
elnevezésű online pályázaton részt vegyen, a MOME a pályázó  18 éven aluli 
gyermekem  személyes  adatait, valamint e nyilatkozaton rögzített személyes 
adataimat a regisztrációs eljárással és a pályázat lebonyolításával kapcsolatban 
elektronikus formátumban kezelje, azokat a pályázat megvalósulásában és 
végrehajtásában közreműködő munkatársak részére továbbítsa.   
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Emellett nyilatkozom, hogy az ’Ugrás a Jövőbe!’ elnevezésű online pályázat 
elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Tájékoztatóját jelen nyilatkozatom 
aláírása előtt elolvastam és az abban foglaltakat megértettem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a 18 éven aluli gyermekem részvételéhez 
szükséges feltételeket a Pályázati kiírásban megismertem és elfogadom, így tudomásul 
veszem, hogy gyermekem által/közreműködésével létrehozott és a Pályázati kiírás 
szerint a MOME felé benyújtott pályaművet és az arról készült fotót, videót, illetve a 
munkafolyamatról készítendő werkfilmet és fotókat a MOME jogosult külön díjazás 
nélkül, határozatlan ideig, területi korlátozás nélkül, oktatási, kutatási, kommunikációs 
és dokumentációs céljaira felhasználni.   

Hozzájárulok, hogy a MOME a személyes adataimat, illetve pályaműről készült és 
feltöltött fotókat a pályázat elbírálása céljából a Zsűri tagjaival megoszthassa. 

Továbbá jelen nyilatkozat aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja 
és a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján kifejezetten  

 

hozzájárulok / nem járulok hozzá1, 

 

hogy az ’Ugrás a jövőben! elnevezésű online pályázathoz kapcsolódó online 
eseményeken egyedileg beazonosítható képmás, videó és hangfelvétel készüljön a 
pályázó 18 éven aluli gyermekemről, és azokat a MOME és az együttműködő partnerei, 
azaz a Varinex Informatikai Kft (https://www.varinex.hu/), a Freedee Nyomdai 
Szolgáltató Művek Kft. (https://www.freedee.hu/) és a Pozsonyi Pagony kft 
(https://www.pagony.hu/impresszum) a saját marketing tevékenységének céljaira 
további korlátozás nélkül felhasználja, így különösen, de nem kizárólagosan 
nyilvánosságra hozza, közzétegye. 

Hozzájárulok továbbá, hogy a pályázó 18 éven aluli gyermekem nevét, iskoláját, 
osztályát, valamint a pályáművét, az arról készült fotókat, videókat, illetve a 
munkafolyamatokat megörökítő werkfilmet és fotókat a pályázat 2. fordulójába való 
továbbjutása esetén a MOME és az együttműködő partnerei, Varinex Informatikai Kft 
(https://www.varinex.hu/), a Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. 
(https://www.freedee.hu/) és a Pozsonyi Pagony kft 
(https://www.pagony.hu/impresszum) kommunikálhassa. 
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