
 

 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat 
(pályázaton való részvételhez 18. életévüket be nem töltöttek esetén) 

A pályázaton résztvevő adatai: 

Név: ………………………………………………………………………………………………………… 

Kor: …………………………………………………………………………………………………………. 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………… 

Tanintézmény neve: ………………………………………………………………………………… 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez 

A 18. évét be nem töltött pályázó törvényes képviselője………………………………………………..…………………….. 

• kijelentem, hogy a BMH Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton fent nevezett gyermekem 
részt vehet. 

• jelen nyilatkozat aláírásával önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fent nevezett 
gyermek adatait, a BMH Nonprofit Kft. az általa meghirdetett pályázattal kapcsolatosan legkésőbb 
2022. december 31-ig vagy visszavonásig kezelje. 

• kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ugyanezen célból a fentnevezett gyermek által elkészített és 
a hivatkozott pályázatra benevezett alkotást, a gyermek nevét, korosztályát, az iskolája nevét az 
BMH Nonprofit Kft. reklámkampányaiban felhasználja, és ebből a célból egyidejűleg hozzájárulok 
ahhoz, hogy a Szervező a pályázati nyertes alkotásokat fotókon, cikkekben, valamint egyéb 
audiovizuális anyagokban ebből a célból visszavonásig bemutassa. 

• kifejezetten hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Szervező a nyertes alkotást, a nyertes gyermek 
nevét, intézménye nevét, korosztály megjelölésével ebből a célból legkésőbb 2022. január 31. 
napjáig vagy visszavonásig kezelje és közzétegye a BMH Nonprofit Kft. hivatalos weboldalán.  

Az adatok kezelője a BMH Nonprofit Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26.) Az adatkezelő az adatokat 
nem továbbítja és adatfeldolgozót sem vesz igénybe a pályázatok lebonyolításához.  
A hozzájárulás megadása önkéntes, azt a pályázó törvényes képviselője a pályázó és a saját fenti 
adatainak megadásával és a pályázat címére való hivatkozással bármikor és feltétel nélkül jogosult 
visszavonni az alábbi elérhetőségeken:  

• levélben: BMH Nonprofit Kft. 3510 Miskolc, Pf. 583 

• e-mailben: info@bmhnonprofit.hu 

• telefonon: 06 21 3500 111 
Az adatokat a BMH Nonprofit Kft. a pályázók és törvényes képviselőik esetében a pályázat elbírálását 
követő munkanapig, a nyertesek és törvényes képviselőik esetében pedig 2021. november 30. napjáig 
kezeli.  
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt, bármely pontban rögzített adatkezelésre 
vonatkozó hozzájárulásomat bármikor, feltétel nélkül visszavonhatom. 
 
Kelt: …………………………2021.………………….hónap……………nap 

 

………………………………………………………………… 

A törvényes képviselő aláírása 


