PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
Alulírott __________________________________________________________________________________ mint Pályázó
(lakcím: _________________________________________________________________________________________________
szül. hely, idő: __________________________________________________________________________________________
anyja neve: ____________________________________________________________________________________________ )
elfogadom a pályázati feltételeket, és kijelentem, hogy az Országos Bírósági Hivatal Fókuszban a bíróság
című fotópályázatára benyújtott alkotás a saját szellemi termékem, a műre vonatkozó szerzői jogokkal
kizárólagosan rendelkezem.
Kijelentem továbbá, hogy a művet sem egészben, sem részben nem hoztam sehol nyilvánosságra,
továbbá semmilyen formában nem került kereskedelmi forgalomba, annak felhasználására más
engedélyt nem kapott.
Kijelentem, hogy a képen szereplő személyek vonatkozásában a személyhez fűződő jogok alapvető
szabályait szem előtt tartva jártam el a Ptk. 2:48.§ (1) bek. szerint, és ezzel kapcsolatban minden
felelősséget vállalok.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagomban feltüntetett személyes
adataimat az Országos Bírósági Hivatal a pályázati eljárással összefüggésben kezelje, valamint ahhoz,
hogy az eljárásban résztvevők a személyes adataimat megismerjék. Az adatkezelés célja a meghirdetett
Fókuszban a bíróság pályázathoz szükséges pályázati eljárás lefolytatása.
Jelentkezésemmel továbbá hozzájárulok, hogy a beküldött alkotásaimat az Országos Bírósági Hivatal
saját épületén belül kiállíthatja, interneten, intraneten, valamint saját kiadványaiban közzéteheti, illetve
bármilyen más módon felhasználhatja. A felhasználás során az Országos Bírósági Hivatal a szerző nevét
köteles feltüntetni.
Elfogadom, hogy a beküldött alkotások szerzői vagyoni jogaival az OBH rendelkezik. Az OBH minden, a
Pályázó által létrehozott a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó, védendő
szellemi alkotáson, azaz szerzői művön – különösen a többszörözés, a nyilvános előadás, a
nyilvánossághoz közvetítés, a terjesztés, a kiállítás, valamint a gyűjteménybe rendezés jogát is magába
foglaló, időben és területileg korlátlan, harmadik személynek átengedhető, a vagyoni jogok
átruházásának jogát is magába foglaló, kizárólagos – felhasználási jogot szerez. A Pályázó a
felhasználásra adott engedély fejében járó díjazásról, a szerzői jogdíjról kifejezetten lemond.
Kelt:
…………………………………………………..
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