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-

/2020.
PÁLYÁZATI ADATLAP
és a pályázati anyag(ok) átadás-átvétele

A pályázat megnevezése: „Zrínyi Miklós költő-hadvezér élő öröksége” professzionális
képzőművészeti pályázat
Az alkotó személyes adatai:
Név:
Anyja neve:
Születési idő, hely:
Postacím és e-mail cím:
Az előírt pályázati követelménnyel rendelkezem: oklevelet szereztem / tagsággal
rendelkezem.
Az alkotás(ok) adatai:
1. sz. alkotás
Címe:
Képzőművészeti ág:
Az alkotás születésének éve:
Méretei (cm):
Megj.: A beadandó alkotás egyik mérete sem haladhatja meg a 110 centimétert (keret nélkül)!
Anyaga:
Technika:
Becsült érték:
2. sz. alkotás
Címe:
Képzőművészeti ág:
Az alkotás születésének éve:
Méretei (cm):
Megj.: A beadandó alkotás egyik mérete sem haladhatja meg a 110 centimétert (keret nélkül)!
Anyaga:
Technika:
Becsült érték:

Nyilatkozatok:
A pályázati feltételeket megismertem, azokat elfogadom. Az előírt pályázati követelménnyel
rendelkezem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a zsűri az alkotásomat (alkotásaimat) beválogatja a
kiállításra, a Honvéd Kulturális Egyesület a 2021. év folyamán országos kiállítás-sorozaton
vándoroltassa. A vándorkiállítás ideje alatt az alkotásokat a szervezetnek nem áll módjában
kiadni.
Kijelentem, hogy a Honvéd Kulturális Egyesület által szervezett rendezvényeken az általam
készített pályamű felhasználásáért (kiállításáért) díjazásra, vagy egyéb pénzbeli ellentételezésre
nem tartok igényt. Ez a hozzájárulásom nem érinti a szellemi alkotásokhoz fűződő és szerzői
jogból fakadó személyhez fűződő jogaim gyakorlását.

…………….., 2020………... hó ….

- n
……………………….
pályázó aláírása

A II. fordulóba történt beválasztás esetén töltendő ki
A pályázatra beadott alkotásokat, … db-ot, átvettem a MH BHD Kulturális és Rekreációs
Igazgatóság hivatalos helyiségében.
Budapest, 2020.

- n

A kiállításra be nem válogatott alkotásokat a leadás helyszínéről ……………. között lehet
elszállítani. Az el nem szállított művek tárolását nem vállaljuk.

Farkas Kinga főelőadó
MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár
átvevő

átadó
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Adatkezelési tájékoztató
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet
(a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a
„Zrínyi Miklós költő-hadvezér élő öröksége” professzionális képzőművészeti pályázattal
összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (1118 Budapest,
Budaörsi út 49-53., telefonszám: 06/1 477-1111, honlap: www.mhbhd.hu,
cím:
mh.bhd@hm.gov.hu),
b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Mudra József ezredes, mb.
dandárparancsnok, telefonszáma: 06-1-398-4635,
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Jakabné Dr. Hirsch Ildikó sz. százados (06/1
474 11-11).
II. Az adatkezelés
a) Az adatkezelés céljai:
1. A Zrínyi Miklós költő-hadvezérélő öröksége” professzionális képzőművészeti
pályázatra jelentkezés, annak lebonyolítása, és a kapcsolódó kiállítás megszervezése,
azon a nyertes alkotások bemutatása.
2. Képmás és /vagy kép-és hangfelvétel készül a díjazott alkotásokról és alkotóikról az
érdeklődők és a közvélemény tájékoztatása céljából, melyet a kommunikációs felületeken
közlünk (a www.honvedelem.hu, bphkk.hu, és bhd.honvedseg.hu oldalak).
b) Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bek. b)
pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
d) A személyes adatok kezelésének elmaradása: a jelentkezőnek a pályázaton való részvételét
kizárja.
III) Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama
a) A II. a) pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az I. pontban megjelölt adatkezelő
által megbízott ügyintézőkön kívül a II. a) 2. pontba foglalt adatkezelési cél tekintetében adatot
közlünk az adatfeldolgozóval, arra tekintettel, hogy a pályázatról tájékoztatás és pályázatról
eredmények jelenhessen meg a bhd.honvedseg.hu, a bphkk.hu, továbbá a honvedelem.hu
honlapokon. Más célból adatot adatfeldolgozóval nem közlünk.
Az adatfeldolgozó neve
HM Zrínyi Nonprofit Kft

Elérhetősége
1087 Budapest, Kerepesi út
29/B

Tevékenysége
honlapok üzemeltetése

b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság,
nemzetbiztonsági szolgálat) adatot közlünk.
c) A pénzdíjat elnyert alkotók esetében az Adatkezelő által kezelt adatokat továbbítjuk a Honvéd
Kulturális Egyesület részére, mely szervezet gondoskodik a pénzdíjak kifizetéséről. Más célból,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatot nem továbbítunk.
d) A személyes adatok kezelésének időtartama: a jelentkezési lapok adatkezelőhöz történő
beérkezésétől számítva:
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-az adatkezelés azon jelentkezési lapok esetében, amelyeknél a pályamű nem részesül díjazásban,
az elbírálásig tart;
- azon jelentkezési lapok esetében, amelyeknél a kommunikációs felületeken közlésre kerül sor,
az adatkezelő évente felülvizsgálja az adatkezelés szükségességét.
IV. Az Ön jogai:
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira
vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- az Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatást,
- az Önre vonatkozó személyes adataihoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
- ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére,
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az
adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.
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