NEVEZÉSI LAP
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának új street-art (utcai művészeti) alkotások születése
céljából meghirdetett „Fesd a várost színes(ebb)re” című pályázatához.
Benyújtási határidő: 2018. március 31.
Amennyiben a pályázó 18 éven aluli személy, a pályázat a törvényes képviselő – jelen nevezési laphoz
csatolt - hozzájáruló nyilatkozata nélkül érvénytelen.
Amennyiben szervezet pályázik, a pályázat a pályázó szervezet képviseletre jogosult vezetőjének
aláírása nélkül érvénytelen.
I. Pályázó adatai
Pályázó neve, életkora
Pályázó elérhetőségei
Cím
Telefonszám
E-mail
Pályázó intézmény, szervezet, alapítvány
esetén vezető neve, elérhetőségei
Cím
Telefonszám
E-mail
Alkotó csapattagok neve (ha többen együtt
készítik a pályaművet)

Pályamű címe
Pályamű megvalósítására választott helyszín,
helyszínek
A megvalósítás technikai igénye
Kíván-e a megvalósításban részt venni

Igen

Nem

II. Pályázó nyilatkozata
-

Alulírott pályázó nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentumok a valóságnak
megfelelnek
Alulírott pályázó nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket, az adatvédelmi nyilatkozatot
megismertem, azokat kifejezetten elfogadom.

Pályázaton való részvétellel hozzájárulok ahhoz, hogy
-

a pályázati felhívásban meghatározott személyes adataimat a Kiíró, kizárólagosan a „Fesd a
várost színes(ebb)re” című pályázat lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési

-

-

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően
kezelje;
amennyiben a díjak átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készül, akkor ezen felvételeket a Kiíró
akár teljes egészében vagy akár részleteiben felhasználhassa idő- és alkalombeli és területi
korlátozás és külön díjazás nélkül, illetve ilyen célból harmadik személynek átadja;
díjazás elnyerése esetén a nevemet/a szervezet és képviselőjének nevét a Kiíró Miskolc Megyei
Jogú Város hivatalos honlapján és belső kommunikációs anyagain feltüntesse;
a jelen nevezési lap aláírásával kifejezetten beleegyezek pályaművem területi és személyi
korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, harmadik személynek átengedhető,
felhasználásához, így különösen kiállításához, albumban való megjelenítéséhez, ilyen módon
történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, illetve nyilvánossághoz való közvetítéséhez.
Továbbá nyilatkozom, hogy ilyen célú felhasználás tekintetében a díjazásról kifejezetten
lemondok.

III. A törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a pályázó kiskorú
Alulírott, mint a Pályázó kiskorú gyermek törvényes képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy hozzájárulok Pályázó kiskorú gyermek részvételéhez Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.) által szervezett „Fesd a várost színes(ebb)re”
elnevezésű pályázaton. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a pályázati szabályokat, az adatvédelmi nyilatkozatot
megismertem és azokat teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve
kötelezőként elfogadom, továbbá kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat
megtételére jogosult vagyok.
Törvényes képviselő neve
Születési hely, idő
Törvényes képviselő elérhetősége
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail:
Pályázó kiskorú neve
Törvényes képviselő aláírása

Alulírottak kijelentjük, hogy a www.miskolc.hu/varosfestes internetes oldalon is elérhető pályázati
kiírásban leírt feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot elolvastuk, az abban foglaltakat elfogadom.
Kelt,

………………………………………………………………………………
aláírás

Adatvédelmi nyilatkozat
A Kiíró, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester) ezúton az alábbiakról tájékoztatja a Pályázót:
1. A Kiíró „Fesd a várost színes(ebb)re” létrehozására új street-art (utcai művészeti) alkotások
születését ösztönző pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) hirdet. A pályázat célja, hogy a
városi felületek színessé és egyedivé váljanak.
2. A Pályázó által a Pályázatra való jelentkezés körében önként rendelkezésre bocsátott
személyes adatok kezelését a Kiíró (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8., képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester) végzi.
3. Az Adatkezelés célja kizárólag a Pályázat lebonyolítása, azzal kapcsolatos kommunikáció
megvalósítása, a Pályázat és Pályázókkal történő kapcsolattartás lehetővé tétele.
4. Az Adatkezelők (Kiíró) által kezelt személyes adatok a következők:





Pályázó neve, egyéni pályázó esetén életkora,
Pályázó intézmény, szervezet, alapítvány esetén vezető és csapattagok neve,
postacíme,
telefonszáma és e-mail címe.

Kiskorú pályázó esetén az adatkezelés kiterjed a törvényes képviselő következő adataira is:





Törvényes képviselő neve,
lakcíme
születési helye és ideje
telefonszáma és e-mail címe.

5. A Kiíró és a Pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a fentiek
szerinti célból, az annak megvalósulásához szükséges mértékig és időtartamig használja fel,
kezeli, illetve tárolja.
6. Az adatkezelés jogalapja a Pályázó – jelen adatvédelmi nyilatkozat útján történő megfelelő
előzetes tájékoztatáson alapuló – önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása; az
adatkezelés a Pályázó önkéntes adatszolgáltatásán alapul. A Pályázó által az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatok valóságát az Adatkezelő nem vizsgálja, azok valóságáért a
Pályázó felel.
7. Az adatkezelés időtartama a Pályázat lebonyolításának időtartamához igazodik azzal, hogy
a Pályázó bármikor jogosult az általa megadott személyes adatok Adatkezelő általi további
kezelésének megszüntetését, illetve az adatok törlését kérelmezni – ebben az esetben a törlés,
valamint a további adatkezelés megszüntetése iránt az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik.
Az adatkezelés céljának, illetve időtartamának megszűnését követően, legkésőbb azonban a
Pályázat lezárását, azaz eredményhirdetését követő
a) három hónapon belül az Adatkezelő törli a nem díjazott pályázók személyes adatait, illetve

b) 5 év elteltével – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti kötelező
adatkezelésre, illetve iratmegőrzésre vonatkozó előírásai alapján – az Adatkezelő törli a
díjazottak által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
8. A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a személyes adatok abban foglaltak szerinti
felhasználására és kezelésére vonatkozó hozzájárulás önkéntes, kifejezett, és írásbeli
hozzájárulásnak minősül.
9. A Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú
jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései) megtartásával történik.
10. A Pályázó a kéréseit, illetve közléseit a fesdavarost@miskolc.hu e-mail címen, illetve az
alábbi postai címen jelezheti a Kiíró felé:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városépítészeti Főosztály
3525 Miskolc, Városház tér 8.

