
 

 

Felhívás és jelentkezési feltételek 

„Mese, mese mátka…” mesemondó versenyre 

 

A Váci Mihály Kulturális Központ 2022. szeptember 30-án (péntek) 10.00 órától „Mese, mese 

mátka…” mesemondó versenyt rendez a Magyar Népmese Napja alkalmából óvodások és általános 

iskolások részére. 

 

Kategóriák:  óvodás (3-6 éves) 

alsó tagozat (6-10 éves) 

 felső tagozat (11-14 éves) 

 

A kategóriáknál a betöltött évek számát kell figyelembe venni.  

 

Egy intézményből kategóriánként maximum 3 fő jelentkezését várjuk! 

 

A versenyzők egy szabadon választott magyar népmesével jelentkezhetnek (maximum 5 perc 

időkeretben) az intézmény honlapjáról (www.vmkk.hu) letölthető jelentkezési lapon. A jelentkezési 

lapot eredetiben kérjük a címünkre, vagy szkennelt formában az e-mail címünkre eljuttatni. 

Intézményünk kizárja felelősségét a megadott adatok valódiságát, helyességét illetően.  

 

Jelentkezési határidő:  

2022. szeptember 22. (csütörtök) 16.00 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Cím: Váci Mihály Kulturális Központ 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 

e-mail: info@vmkk.hu 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Intézményünk közművelődési alapszolgáltatása keretében 

meghirdetett rendezvényeken fényképfelvétel készül, melyet a verseny díjazottjainak nevének 

feltüntetésével nyilvánosan közzé kívánunk tenni az intézményünk honlapján, valamint megküldjük a 

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft-nek médiafotó megjelentetése céljából. A fényképek szerzői joga 

az intézményt illetik. 

Ezen felül az esemény – nyilvános jellege miatt – , számot tarthat a sajtó érdeklődésére is. 

 

A jelentkezési lap beküldése során a jelen Felhívásban foglalt részvételi feltételek elfogadásáról írásbeli 

nyilatkozatot kell tenni.  

 

Bővebb információ a Váci Mihály Kulturális Központ honlapján: www.vmkk.hu, és a 42/411-

822-es telefonszámon kérhető. 

A verseny minden résztvevője részére emléklapot állítunk ki a versenyen való részvételről, a 

díjazottak tárgynyereményben részesülnek.  
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Népmese Napja alkalmából megszervezett mesemondó versenyen résztvevők - az EU 

679/2016. számú Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelő – személyes adatainak 

kezeléséről 

Adatkezelő:  

Váci Mihály Kulturális Központ 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.  

Tel: 06-42-411-822 

E-mail: info@vmkk.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@vmkk.hu  

 

1. A verseny megszervezése és lebonyolítása:  

 

A jelentkezés során a versenyző, illetve törvényes képviselője által megadott adatok köre, az adatkezelés 

célja: Név, Születési hely, idő, anyja neve, mely adatok az érintett azonosításához, korcsoportba 

sorolásához, a verseny megszervezéséhez és az oklevél kiállításához, nyeremények átvételéhez 

szükséges adatok; 

 

Az iskola adatai, életkor, korcsoport, a népmese címe: a felhívásban foglalt feltételek vizsgálatához 

szükséges adatok; 

 

Az érintettek önkéntes adatszolgáltatásán alapuló adatokat papír alapon és elektronikusan kezeljük és 

tároljuk, melynek biztonsága érdekében Intézményünk megteszi a szükséges technikai és szervezési 

intézkedést.  

 

Az adatok tárolásának ideje: 1 év, ezt követően az adatokat azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai 

célból anonimizáltan kezeljük.  

 

A jelentkezés során megadott adatokat kizárólag a verseny szervezési feladatait ellátó munkavállalóink, 

illetve a zsűri tagjai ismerhetik meg. Harmadik országba személyes adatot nem továbbítunk.  

 

Az Intézményünk által a versenyről készített fényképeket (résztvevők képmása) nyilvánosan 

közzétesszük az intézményünk honlapján, közösségi oldalain, valamint megküldjük a Város-Kép 

Szolgáltató Nonprofit Kft-nek médiafotó megjelentetése céljából.  

 

A fényképeket elektronikusan tároljuk és megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük, és 5 év után 

archiváljuk.  

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés az intézmény 

közfeladatának ellátásához, a közművelődési szolgáltatás megszervezéséhez és lebonyolításához 

szükséges).  

 

Az adatkezelésben érintettet az alábbi jogok illetik meg:  

 

Kérheti a személyes adatokhoz történő tájékoztatás és hozzáférés biztosítását, az adatok helyesbítését, 

törlését, vagy az adatkezelés korlátozását.  

 

Felhívjuk azonban figyelmüket arra, hogy a verseny lebonyolításához szükséges adatszolgáltatás 

elmaradása esetén a versenyző versenyben való részvételét nem tudjuk biztosítani.  
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Profilalkotást, automatizált döntéshozatalt az adatok alapján nem végzünk. 

 

Ön az érintetti jogainak gyakorlása keretében kérelmezheti 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, illetve a személyes adatokhoz történő hozzáférést,  

b) az adathordozhatóságot, 

c) személyes adatainak helyesbítését,  

d) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól további tájékoztatást, illetve jogainak gyakorlása 

érdekében intézkedést a dpo@vmkk.hu e-mail címre elküldött kérelmével is kezdeményezhet. 

Amennyiben személyes adatainak kezelését sérelmesnek véli, panaszát megfelelően kivizsgáljuk, és 

megtesszük a megfelelő intézkedést panasza orvoslására.  

Amennyiben megkeresésére adott válaszunkat illetően további panaszt kíván tenni, lehetősége van a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságához fordulni (ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11, +36 (30) 683-5969), illetve lakó- vagy tartózkodási hely szerinti 

törvényszék (https://birosag.hu/torvenyszekek) előtt pert indítani.  

Az itt nem szabályozott kérdésekben az EU általános adatvédelmi rendelete1, valamint a kapcsolódó 

hazai jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

2022. szeptember 2. 

 

 

       Váci Mihály Kulturális Központ 

 

 

 
1 A tájékoztatási kötelezettség alapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 12-13. cikke 
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