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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

Alulírott Jelentkezı büntetıjogi és polgári jogi felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy  az ANNA 
BÁL SZÉPE VÁLASZTÁS-sal (a továbbiakban: Verseny) kapcsolatosan az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben hamis vagy hiányos adatokat 
szolgáltattam, a Szervezı a regisztrációmat minden külön értesítés nélkül törölheti és kizárhat a 
Versenybıl. A jelentkezési lap aláírásával kifejezetten elismerem, hogy a személyes adatok védelmérıl és 
a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 
rendelkezéseirıl, az abból származó jogaimról és kötelezettségeimrıl, jogorvoslati lehetıségeimrıl, 
adataim kezelésével kapcsolatos valamennyi tényrıl a Szervezıtıl megfelelı tájékoztatást megkaptam, 
azokat megértettem. Kijelentem továbbá, hogy az adatszolgáltatásom önkéntesen, a Versenyre való 
jelentkezésemmel kapcsolatban történik. Kijelentem, hogy a jelentkezési lap aláírásával a Verseny  
Játékszabályzatát magamra nézve kötelezı érvényőnek elfogadom, és vállalom, hogy az abban foglaltakat 
maradéktalanul betartom. Tudomásul veszem, hogy a Játékszabályzat megsértése esetén a Szervezı velem 
a Játékszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.  

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Játékszabályzat rendelkezéseit elolvastam, ismerem. A 
jelentkezési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Versenyen való szereplésemet a 
Szervezı (illetve az általa megbízott harmadik személy) kamerára rögzítse, a rögzített anyagot 
többszörözze és terjessze, valamint azt sugárzással, illetıleg anélkül (különösen a  www.annabal-
miskolctapolca.hu címő internetes oldalon) a nyilvánossághoz közvetítse.  

Kijelentem továbbá, hogy Versenyen való szereplésemmel kapcsolatos bármely képi-, hang-, illetıleg 
videó anyag a Szervezı kizárólagos tulajdonát képezi. A jelentkezési lap aláírásával a rögzített 
szereplésem felhasználásáért járó minden díjazásról kifejezetten lemondok. Kijelentem, hogy a jelen 
nyilatkozatot ítélıképességem teljes tudatában a jogkövetkezmények teljes ismeretében, befolyásmentesen 
szabad akaratomból írtam alá, az aláíráskor nem vezetett semmilyen tévedés, téves feltevés, megtévesztés, 
nem volt rám hatással kényszer vagy fenyegetés. Kijelentem, hogy a verseny szervezıinek és a zsőri 
döntését minden esetben, feltételek nélkül elfogadom, döntésük ellen a késıbbiek folyamán semmilyen 
kifogással nem élek. 
 
Kelt: Miskolc, 20___.évi július hó ___.napján 
 
 
_____________________ 
      Jelentkezı aláírása 


