NYILATKOZAT

Alulírott, NÉV ……………….……………………………………………….; születési
hely:
………………………………………………….. születési idő: …..………………...
……….. ;
Tartózkodási hely: ………….……………………………………………1 jelentkező
hozzájárulok,
az általam programozdajovod.hu oldalon megküldött video, az azon szereplő
hangom, képmásom, stb. alábbiak szerinti felhasználásához.
Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (1134 Budapest, Váci út 35.) illetve képviseletében a Dot Creative Kft.
(székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09926951), „Az IT a jövő/d! Kapcsolódj be és legyél Te a jövő arca!” elnevezésű nyilvános
felhívás alapján az általam emailben megküldött egy perces felvételt, videot, kisfilmet,
audiovizuális művet, a felvétel tartalmát képező képmásomat, hangomat, gesztusaimat,
szerzői műveket, a szerzői és/vagy szomszédos vagy kapcsolódó jogi teljesítményeket, a
létrejött valamennyi audiovizuális művet, felvételeket, hang-, és képfelvételeket, azok
egészét, elemeit, részleteit, bármely eredménnyel megvalósuló önálló, vagy általános polgári
jogi védelem alatt álló bármilyen szellemi alkotást, stb. előadást, azok egészét, elemeit,
részleteit (a továbbiakban együttesen: Video) megtekintse, tárolja, rögzítse, másolja, a
felhívásra érkezett jelentkezések elbírálása céljából (vagyis a „Az IT a jövő/d! Kapcsolódj be
és legyél Te a jövő arca!” kampány arcának megtalálása céljából).
1. Kijelentem és teljes szavatosságot vállalok azért, hogy a Video elkészítésében alkotó
módon részt vevő személyek, közreműködők, szerzők és más jogosultak is hozzájárultak a
fentiek szerinti felhasználáshoz. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a Videon szereplő
vagy felismerhető, képmással, hanggal vagy egyéb módon megjelenő személyek a Video
(képmásuk, hangjuk) rögzítéséhez és a fentiek szerinti felhasználásához hozzájárultak.
Kijelentem, hogy ideo más személy szerzői-, vagy szomszédos jogát, védjegyjogát,
személyiségi jogát, sem egyéb polgári jogát vagy más jogosultságát nem sérti.
2. Tudomásul veszem, hogy sem a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, sem a
Dot Creative Kft. nem vállal arra semminemű kötelezettséget, és nem tett arra ígéretet, hogy
bárhol, bármilyen formában részemre nyilvános szereplési lehetőséget biztosít.
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18 év alatti jelentkező esetén a nyilatkozat kizárólag a törvényes képviselő jóváhagyásával együtt
érvényes.
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3. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy sem a Video elkészítéséért, sem a fentiek szerinti
felhasználási engedélyért ellenértékre, díjazásra igényt nem tarthatok. Tudomással bírok arról,
hogy amennyiben a video és az esetleges későbbi személyes interjú alapján kiválasztásra
kerülök, úgy lehetőségem nyílik arra, hogy Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökséggel kötendő szerződés alapján a „Az IT a jövő/d! Kapcsolódj be és legyél Te a
jövő arca!” kampány arcává váljak.
4. Kijelentem, hogy a fenti adataim a valóságnak megfelelnek, és a személyes okmányaimban
foglalt adatokkal megegyeznek. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat hiányos, vagy
nem megfelelő kitöltése, vagy aláírása esetén kizárásra kerülök a projektből, jelentkezésemet
nem veszik figyelembe. Tudomásul veszem azt is, hogy valótlan adatok szolgáltatása esetén is
kizárásra kerülök a projektből.
5. Tudomásul veszem, hogy a felhívásra jelentkezni kizárólag 16 év felettiek jogosultak,
kizárásra kerülnek a projektből a 16 évnél fiatalabb jelentkezők.
ALÁÍRÁS: ________________________________________
NÉV: ………………..……………………..…………………………
JELENTKEZŐ

***
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA2
Alulírott,

NÉV:

……..………………………………………………………….

……………………………….………………………………)

mint

KISKORÚ

(lakhely:
NEVE:

……………………………………………. („Jelentkező”) törvényes képviselője, ezúton
jóváhagyom a kiskorú Jelentkező fenti nyilatkozatát, és ahhoz hozzájárulok.
Kelt: …………………………………..

ALÁÍRÁS: _____________________________________________
KISKORÚ JELENTKEZŐ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE
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18 év alatti jelentkező esetén kötelező kitölteni.
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