Adatvédelmi tájékoztató a XIX. Sistrum Zenei Versenyek adatkezelésével
kapcsolatban

Kedves Versenyző! Tisztelt Szülő!
A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola (Cím: 9700
Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.; OM azonosító: 040137; a továbbiakban: Zeneiskola)
elkötelezett annak érdekében, hogy Versenyzői személyes adatait a lehető legnagyobb
védelemben részesítse. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat csak és kizárólag a
verseny megszervezéséhez, lebonyolításához használjuk fel, direkt marketing célokra és
harmadik személynek – az Ön hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem
szolgáltatjuk ki.
Adatkezelő: Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
Adatkezelés célja: a verseny dokumentálása, előkészítése, lebonyolítása, kapcsolattartás a
résztvevőkkel, bemutatása on-line felületeken (zeneiskolai és egyéb honlapok, Facebook,
Youtube, elektronikus sajtóorgánumok), cikkek megjelentetése off-line médiumokban.
Adatkezelésért felelős személy: Borhi Ágnes
Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: Ön kérheti, hogy a Versenyzőt ábrázoló képmást,
illetve produkcióját ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a Versenyzőről készült képmás
és személyes adatok törlését. (További részleteket az Önt megillető jogokról honlapunk
adatvédelmi tájékoztatójában talál; honlap: http://www.bartokzi.hu/)
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Rigó-Kovács Viktória
E-mail: rigo-kovacs.viktoria@bartokzi.szombathely.hu
Tel.szám: +36-20/249-26-83
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A pályaművek eljuttatása
A Versenyző pályaművét zeneiskolája juttatja el Adatkezelő részére, egy külön, erre a célra
dedikált elektronikus adathordozón.
A pályaművek sorsa
Amennyiben a Versenyző vagy törvényes képviselője másképpen nem rendelkezik, a verseny
lezárultával, de legkésőbb 2021. április 2. éjfélig a beérkezett pályaműveket megsemmisítjük,
töröljük minden rendszerünkből és az elektronikus adathordozóról, de szükség esetén az
elektronikus adathordozót is megsemmisítjük.
Versenyszabályzat
A versenyszabályzat elérhető: http://www.bartokzi.hu/phocadownload/Sistrum-2020/Sistrum2021-versenyszabalyzat.pdf

Nyilatkozat

Aulírott, ……………………………, ezúton nyilatkozom, hogy a XIX. Sistrum Zenei
Versenyek regisztrációja során megadott személyes adatokhoz kifejezett és önkéntes
hozzájárulásomat adom a verseny adatkezelője számára, a verseny adatkezelési
tájékoztatójának és ahhoz kapcsolódó dokumentumok ismeretében.
Versenyző neve: ……………………………………./ hangszer:……………………………...
Törvényes képviselő neve (amennyiben szükséges): ………………………………………….
Kérjük, amennyiben az alábbi mondattal egyetért, tegyen a mondat előtti négyzetbe egy X-et!
□ Hozzájárulok, hogy fent nevezett Versenyző pályaművét, a bíráló bizottság kiválasztása
esetén, Adatkezelő nyilvánosságra hozza, a versenyhez kapcsolódó on-line Gálaműsor
keretében harmadik személyekkel is megismertesse.
Dátum: 2021. …………………………

………………………………………
Aláírás
(16. életévét be nem töltött gyermek esetén
törvényes képviselő aláírása)

………………………………………
Aláírás
(14-16. életév közötti gyermek esetén)
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Felkészítő tanári nyilatkozat

Alulírott, …………………….., kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom a verseny
adatkezelője és fent megnevezett Versenyző számára, a verseny adatkezelési tájékoztatójának
és ahhoz kapcsolódó dokumentumok ismeretében, hogy a nevemet a regisztráció és a verseny
lebonyolítása során felhasználhassák.

Dátum: 2021. …………………………

………………………………………
Aláírás

Zongorakísérői nyilatkozat

Alulírott, …………………….., kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom a verseny
adatkezelője és fent megnevezett Versenyző számára, a verseny adatkezelési tájékoztatójának
és ahhoz kapcsolódó dokumentumok ismeretében, hogy a nevemet a regisztráció és a verseny
lebonyolítása során felhasználhassák.

Dátum: 2021. …………………………

………………………………………
Aláírás
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