
HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
cselekvőképes személyek esetén 

az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által a 

 KEHOP-2.1.7.-19-2019-00024 azonosítószámú,  

„A tiszta víz titka" – című szemléletformáló pályázat keretében szervezett 

pályázatokon részt vevők és egyéb érintettek részére 

 

Alulírott 

Név: ..................................................................................................  

születési hely, idő: ............................................................................  

lakcím: ..............................................................................................  

az alábbiakban nyilatkozom arról (a jelen tájékoztató alján található táblázatban a döntésemnek 

megfelelő rész aláhúzásával), hogy személyes adataim kezeléséhez 

– a hozzájárulást kérő Adatkezelő kérésére, továbbá 

– az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott pályázaton résztvevők személyes 

adataira vonatkozó tájékoztató gondos tanulmányozása alapján 

a lenti táblázatban megjelölt adatkezelési célra, a táblázatban felsorolt személyes adatok 

tekintetében az Adatkezelő általi kezeléséhez a fenti feltételekkel hozzájárulok-e, vagy a 

hozzájárulásomat megtagadom. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy jelen nyilatkozatom a hozzájárulásom visszavonására vonatkozó 

nyilatkozat kitöltésével - mely nyilatkozat elérhető az Adatkezelő honlapján (www.ervzrt.hu) - vagy, 

amennyiben más, a GDPR-rendelet szabályozásának megfelelő módot egyszerűbbnek ítélek meg, 

úgy azon a módon bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Tudomásul veszem, hogy a hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az 

Adatkezelőnek a hozzájárulásom megtagadásaként kell értelmeznie. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját 

megismertem és az abban foglaltakat elfogadom, az adatkezelési hozzájárulásomat a 

tájékoztató ismeretében teszem meg. 

 

Amennyiben más személye(ke)t ábrázoló alkotást nyújtok be, kijelentem, hogy a Polgári 

Törvénykönyvben foglalt hozzájárulás - mind a képmás elkészítéséhez, mind annak a jelen 

pályázatban történő felhasználásához és a nyilvánosságra hozatalhoz - ezen személy(ek)től 

beszerzésre kerültek, ennek elmulasztásáért, az ÉRV. Zrt.-vel szemben benyújtott igényekért 

teljes egészében felelősséget vállalok. 

  

http://www.ervzrt.hu/


 

A tájékoztatóban hozzájárulás jogalappal szereplő adatkezelési cél megnevezése 
 

A Társaság által szervezett rajz-, fotó-, videó-, ötlet- és egyéb környezetvédelmi pályázat 
lebonyolítása során a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása érdekében az adatok 

rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése. 
 

A Társaság által szervezett rajz-, fotó-, videó-, ötlet- és egyéb környezetvédelmi pályázat első 

három helyezettjéről fényképfelvétel készítése és a Társaság internetes oldalain történő 

felhasználása, nyilvánosságra hozatala, tárolása, törlése.

 

A jelen dokumentumban foglalt hozzájárulásommal a fenti adatkezelési célok tekintetében az 

adatkezelő számára a személyes adataim 

 

felvételéhez, rögzítéséhez, 
tárolásához, felhasználásához, 
az adatkezelési idő elteltével 

történő törléséhez 

hozzájárulok nem járulok hozzá 
korábban adott 

hozzájárulásomat visszavonom 

nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok nem járulok hozzá 
korábban adott 

hozzájárulásomat visszavonom 

személyemről 
(nyertessége/helyezés/ különdíj 

esetén) képmás (fénykép) 
elkészítéséhez 

felhasználásához, 
nyilvánosságra hozatalához 

hozzájárulok nem járulok hozzá 
korábban adott 

hozzájárulásomat visszavonom 

 

(a döntés minden sorban aláhúzással vagy bekarikázással jelölendő) 

 

Kelt: __________________________ 

 

 

 ……………………………….. 

 nyilatkozattevő aláírása 

 

 


