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Kreatív vagy? Szeretsz játszani a magyar nyelvvel, a szavakkal? Kipróbálnád magad 

alkotóként?  

 

Itt az ideje, mutasd meg tehetségedet és vegyél részt SLAM POETRY pályázatunkon! 

 

Celldömölk Város Önkormányzata a „TE, TEGYÉL ÉRTE!” – KLÍMATUDATOSSÁGOT 

ERŐSÍTŐ LAKOSSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS CELLDÖMÖLKÖN című projekt 

kertében SLAM POETRY felhívást tesz közzé a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 

tanulói részére a klímavédelem hangsúlyozásának és a környezettudatos szemlélet erősítésének 

céljával. 

 

- Írj egy rövid szöveget arról, milyen érvekkel győznéd meg osztálytársaid, iskolatársaid, 

tanáraid, a klímavédelem fontosságáról, arról, hogy ők is tudnak tenni ennek érdekében.  

- Készíts róla videót zárt vagy szabad térben. 

- FONTOS, hogy saját műved legyen, ami ne haladja meg a 3 percet. 

- A pályázatra egy művel nevezhetsz egyéni alkotóként és ha úgy van egy művel 

párosban, vagy csapatban. 

 

A Témák: 

 „Kincs a víz” 

 

   

 

         „Klímavédelem” 

  

Az első három helyezett értékes díjazásban (VOLT Fesztivál, Balaton Sound és Művészetek 

Völgye belépőjegyek) részesül és minden pályázatot benyújtó OKÖ ajándékot kap. 

Beküldési határidő: 2022. április 22. 11:00 

A videót készítsd el bármilyen formátumban (MPEG4, AVI, FLV, stb.). Töltsd fel a fájlt a 

Google Drive oldalra és a hozzáférési linket küld meg az adatlappal együtt a 

celldomolkcvo@gmail.com e-mail címre. 

 

FONTOS: A jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével egyben hozzájárulsz a beküldött 

videód további kezeléséhez a pályázat keretében (18 éves kor alatt szülői hozzájárulás 

szükséges). 

A további információk és a jelentkezési lap elérhető Celldömölk Város Önkormányzatának 

honlapján a Klímastratégia alodalon: 

http://letoltes.celldomolk.hu/klimastrategia/   

Celldömölk, 2022. április 7. 

 

FELHÍVÁS 
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ADATLAP 

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT 

SLAM POETRY PÁLYÁZATRA 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. április 22. 11:00 

A mű címe: ……………………………………………………………………………………. 

Alkotó, alkotók neve: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Osztálya:………………………………………………………………………………………. 

Alkotó, alkotók telefonszáma:  

………………………………………………………………………………………………… 

Alkotó, alkotók e-mail címe:  

…………………………………………………………………………………………………. 

Az adatlapot elektronikus úton a celldomolkcvo@gmail.com e-mail címre kell beküldeni. 

Az jelentkezési laphoz adatkezelési tájékoztató is tartozik, melyet kérünk figyelmesen 

átolvasni. 

Az adatlap kitöltésével és beküldésével tudomásul veszed az adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltakat, illetve hozzájárulsz a beküldött videód közzétételéhez a pályázattal kapcsolatos 

felületeken. 

További információ: 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Szalai-Ziembicki Dóra oktatási és közművelődési szakreferens 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 

tel.: 95/ 777-809 

e-mail: ziembicki.dora@celldomolk.hu 

 

    pályázó, pályázók aláírása: 

 

    ……………………………………………………………………….. 

Alulírott, mint a 18 életévét még be nem töltött pályázó törvényes képviselője a fenti nyilatkozatban 

foglaltakhoz hozzájárulok, az adatkezelés feltételeit megismertem és tudomásul vettem. 

 

……………………………     ……………………….. 

törvényes képviselő aláírása           aláíró neve nyomtatott betűvel 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Közös adatkezelő: Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal  

székhely: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.,  

képviseli: Farkas Gábor jegyző  

    e-mail cím: celldomolk@celldomolk.hu 

    telefon: 95/777 810 

 

Az adatkezelés célja: A Celldömölk Város Önkormányzata által, 2022. márciusában meghirdetett 

Klímatudatosnak lenni menő - slam poetry pályázat lebonyolítása. 

 

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges; (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont). 

 

Az általunk kezelt személyes adatok: az alkotóneve, telefonszáma, e-mail címe, képmása. 

 

Adatfeldolgozó: A személyes adatok rögzítésre kerülnek az önkormányzat KEHOP-1.2.1-18-2018-

00093 azonosító számú pályázatának elszámolásához.  

 

Adatkezelés időtartama: Az eljárás során keletkezett iratok megőrzési ideje a Celldömölki Közös 

Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján 10 év. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: 

• joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés 

időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi 

helyekről), 

• kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását,  

• joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált 

módon történik),  

• a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése 

ellen, illetve  

• jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor 

ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – 

hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét. 

• joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt 

benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, 

telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 

mailto:celldomolk@celldomolk.hu
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Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz 

fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön 

választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Amennyiben Ön 

külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja 

panaszát. 

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak 

hiányában a jelentkezést nem tudjuk fogadni. 

A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A 

megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

Tájékoztatom, hogy a személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan 

megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása 

megelőzésére. Az adatokat elsődlegesen a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, illetve belső 

munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik 

közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott 

célokra használják, illetve használhatják fel. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és 

a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.). 

 

Celldömölk, 2021. március  

 

        Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

         adatkezelő 
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