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Jelen jelentkezési lap benyújtásával elfogadom a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny (a továbbiakban:
Verseny) – melyet a Filharmónia Magyarország Nkft. (a továbbiakban: Szervező) rendez és bonyolít le – következő
oldalon olvasható versenyszabályzatát.
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VERSENYSZABÁLYZAT
1)

Minden befolyástól mentesen
kijelentem, hogy a
versenyszabályzatot teljes
terjedelmében megismertem, azt
teljes egészében kifejezetten
elfogadom, személyes adataimnak az
információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénynek megfelelő és a
jelen nyilatkozat szerinti, a Szervező
általi kezeléséhez hozzájárulok, és az
adatszolgáltatásom önkéntes.

2) Tudomásul veszem és elfogadom,
hogy a Szervező a személyes
adataimat – a 4.) 5.) 6.) 7.) 9.) pontban
foglaltak kivételével – bizalmasan
kezeli, azokat indokolatlanul harmadik
személy részére ki nem adja.
Tudomásul veszem és elfogadom,
hogy a Szervező személyes adataimat
a Verseny alatti kapcsolattartás és a
hatóságok felé történő igazolás
céljából, valamint a Verseny
lebonyolítása és annak promóciója
céljából kezeli és felhasználja, ennek
körében az általa meghatározott
harmadik személynek indokolt
esetben átadja.
3) Hozzájárulok és engedélyezem, hogy
személyes adataimat a Szervező a
Verseny befejezésétől számított két
évig kezelje és felhasználja a
hatóságok felé történő igazolás
céljából.
4) Hozzájárulok és engedélyezem, hogy
a Szervező a személyes adataimat a
Verseny befejezésétől számított két
évig kezelje és felhasználja annak
érdekében, hogy azokat a következő
Verseny promóciójában használja,
illetve a következő Versenyről és
annak promóciós eseményeiről a
tájékoztasson.
5) Tudomásul veszem, hogy a Verseny
nyilvános. A Verseny egész
folyamatáról, - próbák, a koncertek, az
előkészületek-, illetve a versenyzők
bármilyen a versenyhez kapcsolódó
szerepléséről ﬁlm- és hangfelvétel
készül, melyet a Szervező televízión
felvételen, illetve élőben közvetít.
6) Jelentkezésemmel térítésmentesen
minden jogot átengedek a Szervező
részére, hogy a
versenyszerepléseimről ﬁlm- és
hangfelvételt készítsen, és hogy
minden rólam a verseny során készült
kép- és hangfelvételt korlátlanul
felhasználhasson bármilyen jelenlegi
és jövőbeni médiafelületen.

7) Hozzájárulok és engedélyezem a
Szervezőnek, hogy a jelentkezési
lapon közölt adatokat – szerkesztett
formában is – megjelentesse a
www.ﬁlharmonia.hu, illetve a
Karmesterverseny hivatalos
weblapján, valamint a Verseny
promóciója során sajtótermékekben,
plakátokon, audiovizuális és rádiós
médiaszolgáltató műsorszámában.
8) Elismerem, hogy semmilyen
követeléssel nem élhetek a fent
említett adatok, illetve
fényképfelvételek megjelenését
illetően a személyiségi, szerzői –
illetve egyéb – jogok tekintetében a
Szervezővel szemben.
9) Minden befolyástól mentesen és
kifejezetten hozzájárulok, hogy a
produkciómat a Szervező vagy
megbízottja a Verseny során
sugárzással vagy más módon a
nyilvánossághoz közvetítse, annak
hangját, képét, valamint hangját és
képét együttesen rögzítse, valamint
hogy a Szervező ezen felhasználási
módokra harmadik személyeknek
további felhasználási engedélyt adjon.
Kifejezetten hozzájárulok, hogy
Szervező és a Szervezőtől további
felhasználási engedélyt kapó
harmadik személyek a rögzített
felvételeket nyilvánosságra hozzák.
Nyilatkozó kifejezetten elfogadja, hogy
az így létrejött hang-, kép- és
videofelvételeknek a szerzői jogi
törvényben meghatározott szerzői
vagyoni jogai a Szervezőt, illetve a
Szervezőtől további felhasználási
engedélyt kapó harmadik személyeket
illetik meg, azokat bármely ismert
felhasználási módon felhasználhatják,
így azokat különösen többszörözhetik,
terjeszthetik, vezeték útján vagy
bármely más eszközzel vagy módon
úgy terhelik a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét
egyénileg választhatják meg, illetve
sugárzással vagy más módon
ismételten a nyilvánossághoz
közvetíthetik. Kifejezetten elfogadom,
hogy a jelen pontban foglalt
felhasználásokért a díjazás számomra
nem jár.
10) Tudomásul veszem, hogy köteles
vagyok valós adatokat megadni a
jelentkezési folyamat során, és ezeket
aktualizálni, amennyiben bármely
adat tekintetében változás következik
be. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben hamis vagy hiányos
adatokat adok meg, a Szervező
jelentkezésemet minden előzetes
értesítés nélkül törölheti, a Versenyből
kizárhat.

11) Kijelentem, hogy tudomással bírok
arról, hogy a Filharmónia
Magyarország Nkft. 7626 Pécs,
Felsővámház u. 52. címre levélben
vagy titkarsag@ﬁlharmonia.hu e-mail
címre írt elektronikus levélben
jogában áll tájékoztatást kérni a
személyes adataimnak kezeléséről,
valamint kérheti az azokba való
betekintést, azok helyesbítését, illetve
– a jogszabályban kötelezően elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését,
továbbá hozzájárulását írásban
bármikor visszavonhatom, a saját
jogaim megsértése esetén pedig
bírósághoz fordulhatok.
12) Tudomásul veszem, hogy a Verseny
ideje alatt személyes adataim
törlésének kérése, valamint jelen
hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a
Versenyből való kizárásommal jár.
13) A Szervező vállalja, hogy a döntőbe
jutott versenyzőknek a decemberi
döntő idejére szállást biztosít. Az előés középdöntők szállás költsége,
valamint az utazási költségek a
jelentkezőt terhelik.
14) Tudomásul veszem, hogy az elő és
középdöntők alatt kottát használhatok,
de tudomásul veszem azt is, hogy a
döntőbe jutott versenyzőnek a döntő
anyagát felből, kotta használata nélkül
kell vezényelni.
15) Kijelentem, hogy Filharmónia
Magyarország Nkft-nek nem vagyok
alkalmazottja, és ilyen személynek
nem vagyok – a Ptk. 8:1. § (1) 1.
pontjában meghatározott – közeli
hozzátartozója.
16) Tudomásul veszem, hogy a jelen
nyilatkozat tartalmának meg nem
ismerése nem mentesít engem a
betartására vonatkozó kötelezettség
alól.
17) Jelen nyilatkozat aláírásával
elismerem, hogy a részvételem célját,
lehetséges közelebbi és távolabbi
következményeit, kihatásait, illetve a
felvételek tervezett felhasználási
módját megismertem,
adatszolgáltatásom önkéntes, mely a
Solti György Nemzetközi
Karmesterversenyen való részvételhez
szükséges, az határozott és megfelelő
tájékoztatáson alapul.

