2022. évi képző- és iparművészeti kiállítások pályázati adatlapja
Pályázó adatai
Név
Lakcím
Telefon
E-mail
Kerületi kötődés
lakcím/bérlemény1
Kiállítást tervezett időpontja

Újlipótvárosi Klub-Galéria (fszt. kiállítótér vagy fszt.
kisterem vagy pincegaléria, vagy minden kiállítótér)
RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ- aula

Megpályázott kiállítótér2

Városház Galéria
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ - Mácsai
István Galéria
Kiállítás bemutatása virtuális tárlat
formájában (járványügyi korlátozások
esetén)

igen/nem3

Adatvédelmi nyilatkozat:
Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem, és az abban foglaltak ismeretében
hozzájárulok, hogy a képző- és iparművészeti pályázatban megadott személyes adataimat a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. a pályázat lebonyolítása körében, továbbá a kiállítási lehetőség elnyerése esetén a
kiállítás megszervezése érdekében kezelje, valamint a kerületi kiállításokról részemre meghívót küldjön.
Budapest, 2021. ………………………
……………………………………..
pályázó aláírása
Adatkezelési tájékoztató
A megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kezeli (1131 Budapest, Béke u. 65., a Zrt. és
adatvédelmi felelőse elérhetőségei megismerhetők a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon). A megadott személyes
adatok kezelésének célja a pályázatok elbírálása, a pályázók adatainak rögzítése. A Zrt. az adatokat a pályázat
lebonyolítása, és azt követen a nyertes pályázókkal a kiállítás megszervezése érdekében kezeli. A Zrt. eltérő célra a
személyes
adatokat
nem
használja.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatokat a mindenkor hatályos iratkezelési
szabályzatban meghatározott ideig kezeljük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az
elérhetőségeinkre eljuttatott kérelemre. Az érintett bármikor kérheti a Zrt.-től a rá vonatkozó adatokról szóló
tájékoztatást, a megadott adatok helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
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személyes adatok kezelése ellen (közérdeken alapuló vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés,
továbbá közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén). Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz
való jog. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye áll fenn. Jogellenesnek tapasztalt adatkezelés esetén az érintett bírósághoz fordulhat. További részletes
tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.

