PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
1. Alulírott .........................................................................................................................
a Pályázó képviseletében kijelenti, hogy a Pályázatban bemutatott megoldás a
pályázatot benyújtó önálló szellemi terméke.
2. Kijelenti, hogy a Pályázatban bemutatott megoldás nem használ fel semmilyen olyan
eljárást, megoldást, amelyre vonatkozóan bármely harmadik fél bármilyen szerzői,
illetve szellemi tulajdonhoz fűződő joggal rendelkezik. Vállalja, hogy amennyiben a
szellemi tulajdonjogok megsértését bizonyító információ jut a Szervező tudomására,
úgy a Pályázatot a Szervező a Versenyből kizárja.
3. Tudomásul veszi, hogy a Verseny nyertesének, nyerteseinek kiválasztása a Szervező
kizárólagos hatáskörébe tartozik. Kijelenti, hogy a Szervező döntésével szemben
kártérítési igénnyel nem lép fel.
4. Kijelenti, hogy amennyiben a Versenyt megnyeri, a Versenyszabályzat értelmében 90
naptári napig Magyarországon működő hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, közvetítő,
pénzforgalmi szolgáltató képviselőivel, munkatársaival nem kezdeményez, illetve
nem folytat tárgyalásokat.
5. Elfogadja, hogy a Versenyen történő részvétel költségeit teljes mértékben maga viseli
és hogy a Versenyen való részvétel nem jogosítja fel a pályázót ellentételezésre.
6. Kijelenti, hogy a Verseny hivatalos Weboldalán közzétett Adatvédelmi Tájékoztatót a
Pályázatban feltüntetett valamennyi természetes személy, együttműködő partner
megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vették.
7. Kijelenti, hogy a Pályázói Nyilatkozat elfogadásával az Adatkezelési hozzájáruló
nyilatkozatot is elfogadja.
8. Kijelenti, hogy a Pályázatban bemutatott megoldás megvalósításában, bevezetésében
résztvevő természetes személyek hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Verseny
előkészítése, lebonyolítása során megadott adataikat Szervező kezelje.
9. Kijelenti, hogy a pályázatban megnevezett természetes személyek hozzájárulását bírja
arra, hogy a pályázat beadásától számított legfeljebb 12 hónapos időtartamig – a
pályázati adatokat, illetve a Verseny alatt készített fényképeket, videókat marketingés kommunikációs célokra felhasználja a Szervező. Vállalja a Szervező azonnali
kártalanítását, amennyiben a pályázatban megnevezett természetes személyek a
személyes adataik esetleges jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban a Szervezővel
szemben kártérítési vagy bármely egyéb igényt érvényesítenek.
10. Kijelenti, hogy a Versenyszabályzatot megismerte, az abban foglaltakat magára és a
Pályázatban megjelölt természetes személyek magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
A pályázó kijelenti, hogy a Versenyszabályzatban kért adatok megadása és
kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről. A
tájékoztatást teljes mértékben megértette, és egyértelmű és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1052
Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-43304; NAIH-126311/2017, telefonszám: 06 1
411 8181; e-mail cím: adatkezeles@fundamenta.hu, honlap: www.fundamenta.hu) a
megadott adatait kezelje.

A pályázó hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Verseny
szervezése során, csak és kizárólag, mint adatfeldolgozó a FinTech Group Kft. (cg.:
13-09-171368, NAIH-126302/2017) megismerhesse.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. szerint az
érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonos
elérhetőség.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásának hiányában 12 hónap.
Az adatkezelés helye: a Fundamenta mint adatkezelő székhelye és szerverei.
Az adatok felhasználása: elektronikus úton és papír alapon történik, az Adatkezelő
szerverein, illetve székhelyén.
Az adatok megőrzésének helye az Adatkezelő székhelye: Fundamenta Lakáskassza
Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.

Kelt,

....................................................
[helység, dátum]

...................................................
[aláírás]
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