
FOTÓ (egyéni) NEVEZÉSI LAP
VII. ORSZÁGOS FOTÓ ÉS FILM VERSENY
Beküldési határidő: 2022. január 7.
Beküldendő (rendező intézmény neve, címe): Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Budapest 1222 Nagytétényi út 31-33 fotofilmverseny@nadasdy.suli.hu 

	
	a nevező iskola hosszú bélyegzője
(A versenykiírásban foglaltaknak megfelelően kérjük kitölteni.)

A VERSENYZŐ

Neve

AMI évfolyama

Születési ideje (év, hó, nap)

Oktatási azonosítója












Nevezési kategória
FOTÓ
Korcsoport

Felkészítő tanárának neve

Telefonszáma 
e-mail  címe


A NEVEZŐ ISKOLA

Neve

OM azonosítója

Címe

Telefonszáma

e-mail címe

A kísérő tanár neve

Telefonszáma
e-mail címe
Pályamű címe

jeligéje:



Egyéb közlemény:

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem egyrészt a versenybizottság szakmai döntéseit, másrészt a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim az adatkezelési tájékoztató szerinti kezelését. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az Onytv.7.§ (9a) bekezdése alapján a versenykiírás értelmében a döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát, osztályát), iskolájuk nevét és a felkészítő tanárok nevét az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek.
Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adat helyén a „nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozatalához" szöveg jelenik meg. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras linken olvasható „Tájékoztatás az országos művészeti tanulmányi versenyek során tárolt személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.



Dátum: 
	......................................................	......................................................
	tanuló	a szülő (gondviselő)
	(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)
	......................................................	......................................................
	felkészítő tanár	P. H.	igazgató.


FILM (csoportos) NEVEZÉSI LAP
VII. ORSZÁGOS FOTÓ ÉS FILM VERSENY
Beküldési határidő: 2022. január 7.
Beküldendő (rendező intézmény neve, címe): Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Budapest 1222 Nagytétényi út 31-33 fotofilmverseny@nadasdy.suli.hu 

	
	a nevező iskola hosszú bélyegzője
(A versenykiírásban foglaltaknak megfelelően kérjük kitölteni.)
A VERSENYZŐ CSAPAT

Neve

Korcsoportja

Nevezési kategória
FILM
Felkészítő tanárának neve

Telefonszáma
e-mail címe


A NEVEZŐ ISKOLA

Neve

OM azonosítója

Címe

Telefonszám

e-mail címe

A kísérő tanár neve

Telefonszáma
e-mail címe
A VERSENY ANYAGA 

Pályamű időtartama

Pályamű címe

jeligéje:


Egyéb közlemény:

A VERSENYZŐ CSAPAT TAGJAI*
1. versenyző neve

AMI évfolyama

Születési ideje (év, hó, nap)





2. versenyző neve

AMI évfolyama

Születési ideje (év, hó, nap)





3. versenyző neve

AMI évfolyama

Születési ideje (év, hó, nap)









* A versenyre csak olyan diák nevezhető, akinek a kitöltött és aláírt Nyilatkozatát a nevezési laphoz csatolták!

Dátum: 
	......................................................	......................................................
	felkészítő tanár	P. H.	igazgató

NYILATKOZAT
Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem egyrészt a versenybizottság szakmai döntéseit, másrészt a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim adatkezelési tájékoztató szerinti kezelését. 
Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az Onytv.7.§ (9a) bekezdése alapján a versenykiírás értelmében a döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát, osztályát), iskolájuk nevét és a felkészítő tanárok nevét az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek.
Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adat helyén a „nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozatalához" szöveg jelenik meg. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras linken olvasható „Tájékoztatás az országos művészeti tanulmányi versenyek során tárolt személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.
Versenyző neve

Iskolai évfolyama

Születési ideje (év, hó, nap)

Dátum: 
	......................................................	......................................................
	tanuló	a szülő (gondviselő)
	(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)



A versenyző neve: 	
A versenyző iskolája: 	

Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat
képmás és hangfelvétel kezeléséhez
(nagykorú versenyző)

Alulírott ………………(név) ……………………… ezúton Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján
hozzájárulok és engedélyezem,
hogy az Oktatási Hivatal a következő személyes adataimat kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint:
a személyemről készült kép/hangfelvétel.
Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő / területi válogató versenyre benevezett versenyzők produkcióit videofelvételre kell rögzíteni, és a rögzített fájlt be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása.
Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény a versenyző képmását/hangját tartalmazó felvételeket a 2021/2022. tanév végéig őrzi meg, majd megsemmisíti azokat.
Az adatok továbbítása: a videofelvételeket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikke tartalmazza.
Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagaként megküldött videofelvételen szereplő zeneműve(ke)t személyesen én adom elő.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
…....………………………….
aláírás
A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata
A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött videófelvételen a versenyző produkciója szerepel.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
		
	a versenyzőt nevező iskola
	vezetőjének aláírása

A versenyző neve: 	
A versenyző iskolája: ...............................................................
Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat
képmás és hangfelvétel kezeléséhez
(kiskorú versenyző)
Alulírott ………………(törvényes képviselő neve)……………………… ezúton Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján
hozzájárulok és engedélyezem,
hogy az Oktatási Hivatal gyermekem következő személyes adatait kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint:
……………………………………….. nevű kiskorú gyermekemről készült kép/hangfelvétel.
Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő /területi válogató versenyre benevezett versenyzők produkcióit videofelvételre kell rögzíteni, és a rögzített fájlt be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása.
Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény a versenyző képmását/hangját tartalmazó felvételeket a 2021/2022. tanév végéig őrzi meg, majd megsemmisíti azokat.
Az adatok továbbítása: a videofelvételeket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikke tartalmazza.
Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagként megküldött videofelvételen szereplő zeneműve(ke)t a versenyre benevezett jelen nyilatkozatban megjelölt gyermekem, személyesen adja elő.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
				
	versenyző aláírása	törvényes képviselő aláírása
A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata
A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött videófelvételen a versenyző produkciója szerepel.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
		
	a versenyzőt nevező iskola
	vezetőjének aláírása 


A versenyző neve: 	
A versenyző iskolája: 	

Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat
pályamű digitális dokumentáció kezeléséhez
(nagykorú versenyző)

Alulírott ………………(név) ……………………… ezúton Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján
hozzájárulok és engedélyezem,
hogy az Oktatási Hivatal a következő személyes adataimat kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint:
pályamű digitális fotó/film dokumentáció.
Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő/ válogató versenyre benevezett versenyzők pályaműveiről, versenyműveiről digitális fotót kell készíteni, illetve a fotó és film verseny esetében a pályaműveket digitális formában kell elkészíteni és csatolt állományként e-mailben be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása.
Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény az archivált kép/filmanyagot 1 évig megőrzi, majd megsemmisíti azokat.
Az adatok továbbítása: a pályaműveket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikke tartalmazza.
Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagaként beküldött pályamű a saját alkotásom. 
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
…....………………………….
aláírás
A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata
A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött pályamű a versenyző saját alkotása.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
		
	a versenyzőt nevező iskola
	vezetőjének aláírása 

A versenyző neve: 	
A versenyző iskolája: ...............................................................
Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat
pályamunka digitális dokumentáció kezeléséhez
(kiskorú versenyző)

Alulírott ………………(törvényes képviselő neve)……………………… ezúton Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján
hozzájárulok és engedélyezem,
hogy az Oktatási Hivatal gyermekem következő személyes adatait kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint:
…………………………………………….nevű kiskorú gyermekem pályaművéről digitális fotó/film dokumentáció.
Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő/ válogató versenyre benevezett versenyzők pályaműveiről, versenyműveiről digitális fotót kell készíteni, illetve a fotó és film verseny esetében a pályaműveket digitális formában kell elkészíteni és csatolt állományként e-mailben be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek. 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása.
Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény az archivált kép/filmanyagot 1 évig megőrzi, majd megsemmisíti azokat.
Az adatok továbbítása: a pályaműveket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikke tartalmazza.
Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagként beküldött pályamű a versenyre benevezett jelen nyilatkozatban megjelölt gyermekem, saját alkotása.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
				
	versenyző aláírása	törvényes képviselő aláírása
A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata
A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött pályamű a versenyző saját alkotása.
Dátum: 	, 	 . év 	 hó 	 . nap
		
	a versenyzőt nevező iskola
	vezetőjének aláírása

