
SZÜLŐI/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÓ  
NYILATKOZAT 

„The Cover Girl Hungary modellfelfedező versenyen való részvételhez” 

Alulírott, 
(szülő/törvényes képviselő adatai) 

ezennel hozzájárulok kiskorú 
(a kiskorú adatai) 

törvényes képviselőjeként, hogy kiskorú gyermekem részt vegyen az Event Line Hungary Kft. által 
szervezett The Cover Girl Hungary elnevezésű modellfelfedező versenyen. 

A gyermek szülőjeként/törvényes képviselőjeként kifejezetten hozzájárulok * ahhoz, hogy a gyermekemről 
fotók, hang- és videofelvételek, továbbá interjú készüljön, ezen fotókat, hang- és videofelvételeket, 
valamint ezek állóképeit és egyéb, ezekről készült munkákat a Szervező a verseny teljes ideje alatt és azt 
követően szabadon, területi korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének 
kötelezettsége nélkül felhasználhassa, így többek között a versennyel kapcsolatos nyilvánosan elérhető 
internetes oldalakon (különösen, de nem kizárólagosan a Facebook, YouTube, Instagram felületeken és 
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honlapokon) megjelenítse, továbbá a verseny népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató, és promóciós 
anyagokban és arculathordozókon (pl. kiadvány, roll-up), televíziós és rádiós valamint egyéb felületeken 
(pl. hirdetési felületek) teljes körűen felhasználhassa. Egyúttal kijelentem, hogy a közzé tett fotók, hang- és 
videofelvételek, valamint ezek állóképei tekintetében semmiféle szerzői jogi, illetve szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos követeléssel nem élek. 

* Hivatkozva a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való 
jog] (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a The Cover Girl 
Hungary modellfelfedező versenyen és a verseny programjain. 

 

Kelt:                                    , 2020 év                       hó               nap.

A gyermek szülőjeként/törvényes képviselőjeként kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a verseny 
szervezője a saját és gyermekem személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi 
rendelet) alapján a verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban ezek teljesítéshez szükséges 
mértékben és időtartamban kezelje.

Kapcsolat, további információ: 
Telefon: +36-70-882-6760, E-mail: info@wtmhungary.com 

https://thecovergirl.wtmhungary.com

Szülő/törvényes képviselő aláírása


