N Y I L A T K O Z A T

A Jelentkező teljes neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Anyja neve:
Telefonszám, email cím:
Törvényes képviselő adatai:1
Teljes név:
Lakcím:
Anyja neve:
Telefonszám, email cím:

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 20. § (1)
bekezdése alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037
Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Adatkezelő; adatkezelési azonosító: NAIH93729/2016) részemre megfelelő tájékoztatást nyújtott az általa szervezett „AranyCORE –
zenebajnokság Arany János versei nyomán” nyereményjátékkal kapcsolatosan végzett
adatkezelésről, az Adatkezelési tájékoztatót, valamint a Hivatalos Játékszabályzatot megismertem,
és elfogadom.
Jelen nyilatkozat aláírásával úgyszintén nyilatkozom, hogy – a tájékoztatás alapján és annak teljes
körű tudomásulvételével – önkéntes és kifejezett hozzájárulást adok ahhoz, hogy az Adatkezelő a
személyes adataimat a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezelje, és mindenkori
döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely
adatfeldolgozó részére az általam megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa.
Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az általam/a
törvényes képviseletem alatt álló kiskorú2 által, Adatkezelő „AranyCORE - zenebajnokság”
elnevezésű nyereményjátékára készült zeneművet (a továbbiakban: Mű) Adatkezelő vagy az általa
megjelölt más médiaszolgáltató térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a
nyilvánossághoz

közvetítésre

alkalmas

bármely

technológia

útján

korlátlan

számban

nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben
1
2

Amennyiben a Jelentkező kiskorú az adatok kitöltése kötelező!
A megfelelő rész aláhúzandó!

rögzített valamennyi ismert felhasználási módon[így különösen földi és/vagy műholdas
sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára
egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással,
bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy
elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok
terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is)
útján] felhasználja.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti nyereményjátékkal kapcsolatos nyereményutazásról,
vagy az egyéb ezzel összefüggő, Adatkezelő által meghatározott műsorokban történő részvétel
esetén kép, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet Adatkezelő, vagy az általa meghatározott más
médiaszolgáltató nyereményjátékkal kapcsolatos – akár utólagos – kommunikáció során
bemutathat, és az Interneten közzétehet. Egyben hozzájárulásomat adom ezen felvételek
rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az Adatkezelő vagy az általa meghatározott
személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely
technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és
alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.
Hozzájárulásomat adom továbbá, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatosan feltöltött Műveket
Adatkezelő a művek meghallgatása, és a nyertes kiválasztása érdekében harmadik fél részére
továbbítsa, részére a megtekintést engedélyezze, valamint nyertesség esetén adatait a
www.aranycore.hu oldalon és az Adatkezelő egyéb felületein megjelenítse.
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