
HOZZÁJÁRULÁS SZERZŐI MŰ, VALAMINT 
KÉPMÁS ÉS HANGFELVÉTEL FELHASZNÁLÁSÁHOZ 

 
Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyújtsák be a 
palyazat@xxszazadintezet.hu e-mail-címre. Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot a pályázat kiírója 
10 évig megőrizheti.  
 
Pályázat kiírója:                 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért  

                                           Közalapítvány, XX. Század Intézet 

Pályázat címe:                   30 ÉVE SZABADON 

Pályázó gyermek neve:     ……………………………………. 

Születési helye, ideje:        ……………………………………. 

Anyja neve:                        ……………………………………. 

Lakcíme:                            …………………………………….. 

E-mail-címe:      …………………………………….. 

Telefonszáma:                 …………………………………….. 

 

Nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő: 

Neve:               …………………………………. 

Lakcíme:          ………………………………….  

Telefonszáma: …………………………………. 

E-mail-címe:    …………………………………. 

 

Alulírott törvényes képviselő hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekem által a „30 éve szabadon” 
elnevezésű pályázatra írt, és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) részére beküldött, „30 éve szabadon” című 
esszét (a továbbiakban: Esszé) a Közalapítvány határozatlan ideig, ingyenesen felhasználja. A 
hozzájárulásom alapján a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány jogosult az Esszé rögzítésére, tárolására, nyilvánossághoz közvetítésére, 
közzétételére – különösen a Közalapítvány és a XX. Század Intézet honlapján: 
www.tortenelem.info.hu és www.xxszazadintezet.hu, a Közalapítvány és a XX. Század Intézet 
közösségi felületein, Facebook-oldalain történő nyilvánossághoz közvetítésre, közzétételre –, 
valamint a benyújtott Esszé gyűjteményes kötetbe rendezésére és kiadására. A felhasználási jog 
nem terjed ki az Esszé átdolgozására. 
 
Hozzájárulok, hogy a Közalapítvány a pályázók és a beküldött Esszék népszerűsítése érdekében, de 
nem kereskedelmi célból, a gyermekemről kép- és hangfelvételt készítsen vagy készíttessen, és azokat 
a személyiségi jogok betartásával a nyilvánosság elé tárja. E tekintetben szerzői jogi, illetve szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos igénnyel nem lépek fel. 
 
Hozzájárulok ahhoz is, hogy a gyermekemről készített kép- és hangfelvételt a Közalapítvány korlátlanul, 
kizárólagosan, határozatlan ideig felhasználja. A hozzájárulásom alapján a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány jogosult a gyermekemről készített kép- és 
hangfelvétel rögzítésére, tárolására, nyilvánossághoz közvetítésére sugárzással vagy másként 
(különösen a Közalapítvány és a XX. Század Intézet honlapján: www.tortenelem.info.hu és 
www.xxszazadintezet.hu, a Közalapítvány és a XX. Század Intézet közösségi felületein, 
Facebook-oldalain történő nyilvánossághoz közvetítésre). 
 
Tudomásul veszem, hogy a Közalapítvány mint adatkezelő a részére átadott személyes adataimat 
(nevem, lakcímem, telefonszámom, e-mail-címem), továbbá a gyermekem megadott személyes adatait 
(neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe, telefonszáma), továbbá a gyermekemről 
készített kép- és hangfelvételt 10 évig tárolhatja. 
 
Az adatkezelő/szervező elérhetőségei:  
Neve: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
E-mail-címe: xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu 
Levelezési címe: 1122 Budapest, Határőr út 36.  
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Tudomásul veszem, hogy a fent megadott személyes adatok kezelésének, tárolásának célja a későbbi 
beazonosíthatóság biztosítása, a gyermekemről készített kép- és hangfelvétel felhasználása pedig a 
pályázók és a beküldött Esszék népszerűsítése, valamint a Közalapítvány közfeladatainak teljesítése 
céljából és keretében történik. Tudomásul veszem, hogy a Közalapítvány jelen nyilatkozatot 10 évig 
megőrizheti. 
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül 
visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. Döntése előtt azonban vegye figyelembe, hogy az itt megjelölt adatkezelés hiányában a 
gyermek pályázaton részvétele nem lehetséges. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megadott e-mail-címemet és gyermekem e-mail-címét 
a Közalapítvány határozatlan ideig tárolja, és arra promóciós anyagokat küldjön. 
  
Tudomással bírok arról, hogy a megadott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom (levélcím: 1122 
Budapest, Határőr út 36., e-mail-cím: xxszazadintezet@xxszazadintezet.hu), és jogosult vagyok 
jogorvoslatot kezdeményezni, ha a Közalapítvány adatkezelését sérelmesnek tartom.  
 
A Közalapítvány általános adatkezelési tájékoztatója a https://tortenelem.info.hu/adatkezelesi-
tajekoztato linken érhető el. 
 
A hozzájárulás szövegét elolvastam, megértettem és a felhasználáshoz és adatkezeléshez a 
hozzájárulásomat megadom. 
 
Kelt: Budapest, 2021. „………………………………” 
 
 

………………………………………………. 
szülő / törvényes képviselő aláírása 
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