
   

  

Kinder Joy of moving – A mozgás öröme  

Pályázati űrlap 

2019/2020-as tanév 

A pályázó intézmény   

hivatalos neve:  

OM azonosítója:  

pontos címe:   

központi telefonszáma:  

honlapja*: 

régiója: 

Az intézményvezető**   

neve:  

telefonszáma:  

e-mail címe:   

A kapcsolattartó**   

neve:  

mobiltelefonszáma:   

e-mail címe: 

Freemail.hu, citromail.hu e-mail címek esetén lehetőség szerint kérjük másik e-mail cím 

használatát! 

Az iskola tanulóinak összlétszáma (1-8. évfolyamon) 

….. fő 

Az iskola tanulóinak összlétszáma az alábbi évfolyamokon 

….. fő a 2. évfolyamon ….. fő a 3. évfolyamon ….. fő a 4. évfolyamon 

Jelen pályázati űrlap aláírásával és elküldésével intézményünk kijelenti és szavatolja, hogy a 
pályázati kiírásnak megfelelően beküldött, a sporteseményekről / sportfoglalkozásokról 
készült fotók továbbítására intézményünk jogosult, valamint megfelelő jogalappal 
rendelkezik. 

* Amennyiben az intézmény nem rendelkezik honlappal, kérjük ezt a részt kihúzni. 

** Kérjük, olvassa el a lap alján lévő adatkezelési tájékoztatónkat. 



   

  

Jelen pályázati űrlap aláírásával és elküldésével intézményünk jelentkezik a „Kinder Joy of 
moving – A mozgás öröme program 2019/2020-as tanév” pályázatra és elfogadja a pályázati 
kiírásban leírtakat. 

Amennyiben nem kerülünk be a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programba***, 

 

 szeretnénk  nem szeretnénk  

 

részt venni a nem kisorsolt iskoláknak szóló Kinder Joy of moving – A mozgás öröme EXTRA 
programban. **** 

 

Kelt:………………………….. 

……………………………………………… 

intézményvezető aláírása 

intézmény pecsétje 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: Tájékoztatjuk, hogy a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme 2019/20-as 

program megszervezése és lebonyolítása során és céljából a Ferrero Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 

76.) adatkezelőként az alábbi adatokat kezeli a pályázó intézmény intézményvezetőjéről és kapcsolattartójáról 

mint érintett személyekről: név, aláírás, telefonszám, e-mail cím, munkáltató/képviselt intézmény neve, a 

jelentkezéssel és a programmal kapcsolatos kommunikáció, aláírás, valamint a program során a 

sporteseményeken résztvevő személyekről készült, a pályázati kiírásnak megfelelően beküldött felvételek. A 

beküldött felvételek tekintetében a pályázó intézmény garantálja, hogy azok továbbítására jogosult, valamint 

megfelelő jogalappal rendelkezik. A név, telefonszám, e-mail cím és a munkáltató/képviselt intézmény megadása 

és az aláírás kötelező, mert e nélkül nem tudjuk biztosítani a részvételt és regisztrációt. Az adatkezelés jogalapja 

az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.§ (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, azaz a programban 

való részvétel biztosítása, valamint az esetleges nyeremények átadása. Az adatokat az adatkezelő a program 

időtartamáig, 2020. augusztus 31-ig kezeli, ezt követően törli. Az adatokhoz az adatkezelőnek a program 

megszervezésében és lebonyolításában résztvevő munkavállalóin és adatfeldolgozón (Eurolex Consulting Kft.) 

kívül az adatkezelő nem továbbítja, az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. Az érintettek a 

privacy.hungary@ferrero.com e-mailcímre, vagy az adatkezelő székhelyére küldött üzenettel bármikor 

kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, valamint 

gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogukat. Az érintettek jogaik megsértése esetén arra is jogosultak, 

hogy panaszt tegyenek egy felügyeleti hatóságnál – különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu). 

*** A megfelelő aláhúzandó. 

**** A külön pályázaton történő részvételi szándék megjelölése nem jelent kötelezettségvállalást, 

azonban ennek megjelölése esetén a szervező további információt küld a külön pályázaton történő 

részvétel lehetőségéről és feltételeiről.  

mailto:privacy.hungary@ferrero.com
http://www.naih.hu/

