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RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT 

 
Alulírott 
 
Név:   

Születési név:   

Anyja neve:   

Születési hely, idő:   

Lakcím:   

Levelezési cím:   

Telefonszám:   

E-mail-cím:   

 
kijelentem, 
 
hogy a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MAHASZ) 
által a Fonogram-díjazottak részére átadásra kerülő díjtárgy elkészítésére kiírt pályázati felhívását 
(http://www.fonogram.hu/palyazati-felhivas-a-fonogram-magyar-zenei-dij-plasztikus-dijtargyanak-
tervezesere-es-elkeszitesere) elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat maradéktalanul 
elfogadtam és magamra nézve kötelezőnek tartom. 
 
Kijelentem, hogy a pályázat tárgyául szolgáló díjtárgy elkészítéshez megfelelő, az alábbiakban 
részletezett végzettséggel és/vagy tapasztalattal rendelkezem: 

  

  

 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. 
cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy önkéntes hozzájárulásomat adom a MAHASZ 
részére a jelen nyilatkozatban és pályázati anyagomban foglalt személyes adataim kezeléséhez, a 
pályázattal összefüggésben lévő adatkezelés céljából, a pályázati eljárás idejére. 
 
Hozzájárulok továbbá a benyújtott Pályamű sokszorosításához, harmadik személynek, különösen, de 
nem kizárólag a pályázat zsűritagjainak történő továbbításához. 
 
Az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam megadott 
személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és élhetek az adathordozási jogommal. 
 
A hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájárulásomon alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
A jogaim gyakorlására irányuló kérelmet írásban, elektronikusan vagy postai úton küldött levélben kell 
eljuttatni az adatkezelőnek. Levelezési cím: Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő 
Egyesület (MAHASZ), 1113 Budapest, Harcos tér 5. E-mai-cím: info@mahasz.hu. 
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Tudomásul veszem, hogy a benyújtott pályázati anyag a pályázati eljárásban csak akkor vesz részt, ha 
a pályázó a személyes adatait megadja. A MAHASZ a pályázati eljárás során nem értékelt pályázati 
anyagokat nem küldi vissza, nem őrzi meg, megsemmisítésükről intézkedik. 
 
Kijelentem, hogy a pályázaton önként és saját magam veszek részt.  
 
Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációm részét képező koncepcióterv és kivitelezési terv, 
elektronikus (3D) modell és/vagy elkészített makett (a továbbiakban együttesen: „Pályamű”) a saját 
munkám eredménye, a Pályaművem elkészítéséhez harmadik személyek munkáit nem használtam fel. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a benyújtott pályaművem mások szerzői és személyiségi jogait nem sérti. 
 
A fentiek mellett kijelentem: amennyiben én leszek a pályázat nyertese, úgy az általam készített 
alkotáshoz fűződő vagyoni jogaimat - ide nem értve a pályázaton elnyerhető díjazást - kizárólagosan, 
területi és időbeli korlátozás nélkül a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő 
Egyesületére átruházom. 
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       ___________________________________ 
         pályázó aláírása 


