
 

 
Tisztelt Törvényes Képviselők! 
Kedves Szülők! 
 
Sajnálattal kell közölnünk, hogy a több mint 20 éves hagyományra visszatekintő, a gyermekek körében 
mindig nagy sikerrel megrendezett Víz Világnapi díjkiosztó gálánkat és kiállításunkat is beárnyékolja a 
józanésznek sok esetben ellentmondó, drasztikusan túlszabályozott, helyenként természetellenes 
korunk. 
Annak érdekében, hogy erkölcsileg tiszta, jószándékú kezdeményezésünket, - mely a gyermekek 
környezettudatos nevelésében meggyőződésünk szerint jelentős helyet foglal el - a jövőben is 
folytathassuk, szükséges az alábbi Hozzájáruló Nyilatkozat kitöltése az Önök részéről. 
 
Megértésüket előzetesen is köszönjük! 

 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
képmáskészítéséhez és felhasználásához, valamint személyes adatok felhasználásához 

a 2013. évi V. tv. („Ptk.”) 2:48. §. (1) bek. valamint a  
2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján 

 
 

Alulírott (név): 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Született: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

a fenti jogszabályi megjelölés alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan - mint törvényes 
képviselő - hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt  

……………………………………………………………………………. nevű kiskorú (szül.helye és ideje:  

……………………………………………………………………………………………………………………., 

lakcím:……………………………………………………………………………………………………………) 

gyermekről beérkezett adatokat a pályázat időtartama alatt a BAKONYKARSZT Zrt. tárolja. 

Hozzájárulásom alapján felhatalmazom: BAKONYKARSZT Zrt.-t, (Székhely: 8200 Veszprém, Pápai 
út 41.) azaz a jogosultat arra, hogy a fent nevezett kiskorú gyermek által benyújtott pályaműről, valamint 
a díjkiosztó gálán az általam képviselt gyermekről készített fénykép és videó felvételt az alábbi okból, 
célból és helyen felhasználja és nyilvánosságra hozza:  

 BAKONYKARSZT Zrt. weboldala, 
 BAKONYKARSZT Zrt. facebook oldala, 
 A Bakonyi Karsztvíz című céges újságban. (Társaságunk 

kiadványában a díjazott kiskorú gyermek neve, életkora, 
iskolája, valamint a 2022. Víz Világnapi „Felszín alatti vizek” 
nevű rajz és fotópályázatunkon elért helyezése kerül 
nyilvánosságra, az esetlegesen róla készült fotó 
kivételével.) 
 
 
 



 

Beérkezett alkotások tárolási és őrzési rendje: 

- a díjazott alkotásokat egy hónapig kiállítjuk Társaságunk Aulájában, ezt követően tároljuk, 
- a nyertes pályázatokat a fent felsorolt média felületeken tesszük közzé. 

Jelen Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonása esetén a BAKONYKARSZT Zrt. törli a képek általa publikált 
példányát, de a közösségi és weboldalas publikálás természetéből adódóan nem tudja garantálni, hogy 
arról nem készülnek másolatok.  

 

 

Dátum: ………………………………………….  

 

 

 

     …………………………………… 

             nyilatkozattevő 


