
NYILATKOZAT
Alulírott __________________________ ezennel kijelentem, hogy a Pannónia Női Borrend 
(székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 120., bírósági végzés száma: 52.Pk. 60.401/2004, email: 
pannonianoiborrend@gmail.com, továbbiakban: pályázat kiírója) által kiírt Pannónia Aranygyűrű 
Pályázatra beküldött videó anyag valamennyi szerzői jogával korlátlanul rendelkezem, így az abban 
megjelenő képi- és hanganyagok felhasználása és nyilvánosságra hozatala  harmadik személy 
jogát nem sérti. Vállalom, hogy amennyiben harmadik személy mégis bármilyen jogcímen kártérítési 
igénnyel lépne fel, ezen igényekre vonatkozóan kizárólagosan helytállok.

Kijelentem továbbá, hogy az általam beküldött video anyagnak a Pannónia Aranygyűrű Pályázattal 
kapcsolatos (pl. bírálók általi megtekintés, eredményhirdetésen történő nyilvános vetítés, online 
publikálás stb.) egészben, illetve részbeni nyilvánosságra hozatalához ezennel hozzájárulok. 
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntes és határozott hozzájárulásomat  adom 
ahhoz, hogy a Pannónia Aranygyűrű Pályázat elbírálása és annak eredményének nyilvánosságra 
hozatala céljából az általam megadott személyes és különleges adataimat (így különösen nevemet, 
az általam megadott információkat, valamint a rólam készült kép- és hangfelvételeket), a pályázat 
kiírója - az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban– a jelen nyilatkozat keretei között – kezelje. 

Kijelentem, hogy az általam leadott video anyagban esetlegesen szereplő más személyek is 
hozzájárultak a fenti tartalmú adatkezeléshez. 
A felvételeket a pályázat kiírója a fenti cél megszűntéig, illetve maximálisan három évig kezeli.

Kijelentem, hogy a fentiekben megadott hozzájárulásom önkéntes, mely megfelelő, egyértelmű és 
részletes tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bírok arról, hogy hozzájárulásom a pályázat 
kiírójának elérhetőségei felé intézett nyilatkozatommal bármikor visszavonható. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájárulás birtokában, korábban végzett adatkezelési műveletek 
jogszerűségét. 

Az adatkezelésről felvilágosítást kérhetek, valamint bármikor kezdeményezhetem - korlátozás és 
indokolás nélkül - adataim helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, az adataim hordozását, 
illetőleg tiltakozhatok az adatkezelés ellen a pályázat kiírója elérhetőségeinek bármelyikén.
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérelmekkel, kifogásokkal, panasszal a pályázat kiírójához, 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok.

Kelt: ____________________

___________________________
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. aláírás:       2. aláírás:   
név:        név:
lakcím:       lakcím:


