
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 
1223 Budapest Rákóczi út 16. email: demjen@rozsakertirefi.hu 

1 

NEVEZÉSI LAP 

„Egyház-story” Országos Egyháztörténeti Kreatív Verseny  

 

Beküldési határidő: 1. fordulóra: 2022. november 30. 

Beküldendő (rendező intézmény neve, címe): 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

az iskola, vagy gyülekezet hosszú bélyegzője 

 

Demjén István templomépítő, közösségszervező és lelki vezető budafoki lelkész életéről 

csapatversenyre 

 

A versenyző csapat neve  

Felkészítő tanárának, tanárainak neve   

Telefonszáma, email címe  

  

A NEVEZŐ ISKOLA, GYÜLEKEZET 

neve 

 

Címe  

Telefonszáma, email címe  

A képregény címe  

A makett templom neve, anyaga  

A makett templom elkészítéséről 

készült videó ideje (perc) 

 

 

A versenyző csapat versenyzőinek a 

neve * 

Iskolai 

évfolyama 

Születési ideje (év, hó, nap) 

1.   

2.   

3.   

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

laphoz csatolták! 

Dátum:……………………………………… 

 ....................................................  ...................................................... 

 felkészítő tanár P. H. igazgató 
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 HOZZÁJÁRULÁS (1. számú melléklet) 

 

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot a pályázat benyújtásával egyidejűleg 

nyújtsák be a demjen.egyhazverseny@rozskertirefi.hu e-mail-címre. 

 

Pályázat kiírója:  Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium  

Pályázat címe:  „Egyház-story” Országos Egyháztörténeti Kreatív verseny 

Pályázó neve: ……………………………………. 

Születési ideje: ……………………………………. 

Nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő / nagykorú pályázó: 

Neve: …………………………………. 

E-mail-címe: …………………………………. 

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.  

Alulírott törvényes képviselő hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekem által az „Egyház-story” 

Országos Egyháztörténeti Kreatív verseny elnevezésű pályázatra készített, és a Rózsakerti 

Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium részére beküldött, videópályázat 

anyagát (a továbbiakban: Videó), képregény anyagát az intézmény felhasználja. a 

versenybizottság értékeléskor, az intézményi kiállításkor. Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 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 ezúton hozzájárulok és 

engedélyezem, hogy a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium a 

beküldött videó, képregény anyagát, tárolja, a verseny lezártáig és az eredményhirdetés után 

közzé tegye honlapján: www.rozsakertiskola.hu. A felhasználási jog nem terjed ki a Pályázat 

átdolgozására. 

E tekintetben szerzői jogi, illetve szellemi tulajdonnal, kapcsolatos igénnyel nem lépek fel. 

 

Továbbá hozzájárulok és engedélyezem, hogy kiskorú gyermekemnek1 /személyemnek* az 

eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségre történő meghívása esetén, nevezett kiskorú 

gyermekemről/személyemről, illetve a kiskorú gyermekem által* /általam* benyújtott pályázati 

anyagról kép- és hangfelvételek (fénykép, videó) készüljenek, és azokat az eseményen 

megjelent médiumok képviselői az eseményről való tájékoztatás érdekében illusztrációként 

felhasználják. Hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem neve* /nevem* az eseményről szóló 

sajtóközleményben megjelenjen. 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 (Infotv.14-21. §), a jogorvoslatra vonatkozó 

szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. 

és 79. cikk (Infotv.22-23. §) tartalmazza. 

                                                           
1 Az érintett tanuló neve * A megfelelő rész aláhúzandó. 

A nyilatkozat valamennyi nevezési lapon szereplő tanuló esetében kitöltendő és csatoltandó! 

mailto:demjen.egyhazverseny@rozskertirefi.hu
http://www.rozsakertiskola.hu/
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Az adatkezelő/szervező elérhetőségei:  

Neve: Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 

E-mail-címe: demjen@rozsakertirefi.hu 

Levelezési címe: 1223 Budapest Rákóczi út 16. 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás 

nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Döntése előtt azonban vegye figyelembe, hogy az itt megjelölt 

adatkezelés hiányában a pályázó pályázaton való részvétele nem lehetséges. 

 

Tudomással bírok arról, hogy a megadott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom 

(levélcím: 1223 Budapest, Rákóczi út 16., e-mail-cím: demjen@rozsakertirefi.hu) 

A hozzájárulás szövegét elolvastam, megértettem és a felhasználáshoz és adatkezeléshez 

a hozzájárulásomat megadom. 

 

 

Kelt: „………………………………” 

 

 

………………………………………………. 

törvényes képviselő / nagykorú tanuló 

mailto:demjen@rozsakertirefi.hu
mailto:demjen@rozsakertirefi.hu

