A Csiha Alapítvány 2021. évi pályázata
A Csiha Alapítvány (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Nyilvántartási száma: 09–01–0002217)
alapító okiratában foglalt céljai megvalósítása érdekében a 2021. évben helytörténeti témájú pályázatokat
hirdet a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diákjai számára.
Pályázni az alábbi kategóriákban meghatározott témában lehet, kizárólag egyéni, önálló alkotások
készítésével és beküldésével. Az alapítvány kategóriánként egy, a felkért zsűri által legjobbnak tartott alkotást
készítő diák számára ötvenezer forint ösztöndíjat biztosít. A zsűri kategóriánként különdíjakra is javaslatot
tehet a kuratóriumnak.
KATEGÓRIÁK ÉS TÉMÁK
I. kategória
Téma: Böszörményi tavasz 2021.
Fényképekkel és kisfilmekkel lehet pályázni, amelyek 2021 tavaszának sajátos hajdúböszörményi hangulatát
örökítik meg. A beadandó alkotások leírása: fényképsorozat 15–20 db álljon, a kisfilm a 3 percet ne haladja
meg.
A fényképek és a filmek készülhetnek kamerával és mobiltelefonnal is. Az elkészült alkotásokat fényképek
esetén jpg vagy png, a filmek esetén mp4 vagy mov kiterjesztésben várjuk 2021. május 31-ig gyulais@bighb.hu
címre.
II. kategória
Téma: Riportfilmek
A riportok szabad témában készülhetnek, de érzékelhetően kapcsolódjanak Hajdúböszörmény jelenében
jellegzetes személyhez, helyhez, tárgyhoz. Elfogadható ezek hangsúlyos megjelenítése is.
Legfeljebb15 perces riportfilmmel pályázni. Az elkészült alkotásokat mp4 vagy mov kiterjesztésben várjuk
2021. május 31-ig gyulais@bighb.hu címre.
III. kategória
Téma: Egy avantgárd alkotás elkészítése
Egy XX. századi avantgárd irányzatnak megfelelő alkotás készítése stílusgyakorlatként vagy tanulmányként.
Ebben a kategóriában pályaműként legfeljebb három képzőművészeti alkotást, vagy az alkotói folyamatot
és eredményét bemutató 15-20 képből álló fotósorozatot, esetlegesen legfeljebb 3 perces kisfilmet, vagy egy
maximum 8 oldalas (A/4 méretű lapokon készült) irodalmi alkotást kell beküldeni. Az elkészült alkotásokat
fényképek esetén jpg vagy png, a filmek esetén mp4 vagy mov kiterjesztésben várjuk 2021. május 31-ig
gyulais@bighb.hu címre. Az irodalmi műveket is digitálisan, pdf formátumban kérjük elküldeni. A
képzőművészeti alkotásokat is 2021. május 31-ig kell személyesen vagy postán eljuttatni a gimnáziumba,
Gyulai Sándornak.
TOVÁBBI BEADANDÓ DOKUMENTUMOK
Kérjük, hogy minden pályázó a beküldött pályaművek (1) mellé egy kitöltött és aláírt pályázói nyilatkozatot
(2), valamint egy, az alkotásokhoz kapcsolódó, legfeljebb 12–15 mondatból álló motivációs levelet (3)
küldjön.
A pályázónak (tizenhat éven aluli pályázó esetén a törvényes képviselőjének is) nyilatkoznia kell arról, hogy
a pályázati kiírás feltételeit és az alapítvány adatkezelési elveit megismerte és elfogadja.
A motivációs levélben önmaga bemutatásán túl a pályaműként beadott alkotáshoz, és az alkotói folyamathoz
kapcsolódó reflexióit írja le a pályázó!

A PÁLYÁZAT BEADÁSA
A felsorolt dokumentumokkal a pályázatot 2021. május 31-ig kell beadni az egyes kategóriáknál leírt módon
és címre.
ÉRTÉKELÉS
A pályázók közül kategóriánként csak egy díjazott lehet.
A beérkezett pályamunkákat a kuratórium által felkért, a gimnázium művészeti tanáraiból álló zsűri bírálja el
a maguk által felállított szempontok szerint. Nem önálló munka vagy plágiumgyanú esetén a pályázót
kizárjuk.
Az alapítvány fenntarja a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásnak megfelelő pályamű nem érkezik,
illetve a beérkezett pályaművek a zsűri által elfogadható minőséget nem érik el, úgy az adott kategóriában
nem adományoz ösztöndíjat.
AZ EREDMÉNYHIRDETÉS
Az eredményhirdetést a 2020/2021. tanév gimnáziumi évzáró ünnepélyén tervezzük. A pályázókat külön
értesítjük. Az elkészült pályaművekkel alkotója szabadon rendelkezik, de az alapítvány jogot kap arra, hogy
digitális és nyomtatott formában megjelentethesse akár Creative Commons licenc alatt is. A pályaműveket
az alapítvány nem kereskedelmi céllal saját tevékenységéhez felhasználhatja.
NYILVÁNOSSÁG
A pályázati felhívás megjelenik az alapítvány honlapján és a gimnázium Facebook oldalán. Hirdetményként
elhelyezzük valamennyi osztályterem fali hirdetőjén, továbbá az aula hirdetőjén. Az eredményhirdetés
nyilvános a közönség és a sajtó számára. Az eredményhirdetésről sajtóközleményt teszünk közzé az iskolai
és helyi sajtóban.

Hajdúböszörmény, 2020. november 26.

A Csiha Alapítvány kuratóriuma

Gyulai Sándor s. k.

Dr. Lévai Antal s. k.

Nagyné Mező Eszter s. k.

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
a Csiha Alapítvány 2021. évi pályázatához
A pályázó adatai:

Név: .............................................................................................................................................................................
Osztálya: ......................................................................................................................................................................
Születési hely: .............................................................................................................................................................
Születési idő: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
E-mail cím: .................................................................................................................................................................

16 éven aluli pályázó esetén a törvényes képviselő (k)*** adatai:

Név: .............................................................................................................................................................................
Születési név: ..............................................................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................................................
E-mail cím: .................................................................................................................................................................
A Csiha Alapítvány (Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Nyilvántartási száma: 09–01–
0002217 képviseli: Gyulai Sándor kuratóriumi elnök) 2021. évi felhívására beadott pályázatommal
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem és kijelentem, hogy






teljes körűen és feltétel nélkül elfogadom a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a
nyertesek kiválasztásának módját;
a pályázati anyag benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Csiha Alapítvány a pályaművemet teljes
egészében és részleteiben megőrizze, és nyilvánosan felhasználja a pályázati kiírásnak megfelelően,
azaz digitális és valós formában megjelentethesse, jogdíj igénye, valamint hely és időbeli korlátozás
nélkül;
az általam készített dolgozat önálló szerzőségem alatt készített eredeti, egyedi alkotás, más szerzői
jogát nem sérti;
a pályázatom minden szempontból kereskedelmi márkanév- illetve brandmentes, és megfelel a
reklámtevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban a reklámtilalmakról és
reklámkorlátozásokról szóló általános és speciális jogi szabályozásnak.

Kijelentem továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom, egyúttal
a személyes adataim és képmásomról készült felvételek, valamint a pályázaton elért eredményem – az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő – kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
hozzájárulok időbeli korlátozás nélkül.

A pályázat benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Csiha Alapítvány a jelen pályázattal összefüggésben
nevemet és az ösztöndíj átadásakor készült képmásaimat kezelheti, és azt közzé teheti.

Tudomásul veszem, hogy a saját vagy képviseltem személyes adatai kezeléséről bármikor kérhetek
tájékoztatást a Csiha Alapítvány elérhetőségein, kérhetem továbbá saját vagy képviseltem személyes
adatainak törlését és helyesbítését, illetve tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
14-19. §, valamint 21. § alapján. Érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok az Infotv. 22. §
alapján, illetve kezdeményezhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Infotv. 52. §
szerinti vizsgálatát.

Kelt:

________________________
pályázó aláírása

Tizenhat éven aluli gyermekem pályázatába beleegyeztem és nyilatkozatát jóváhagyom.

Kelt:

________________________
törvényes képviselő(k) aláírása***

***Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Különélő szülők esetében elegendő, ha a gyermek felügyeletét
ellátó szülő írja alá. Ha a felügyeleti jogot a különélő szülők közösen gyakorolják, abban az esetben mindkét szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.
(Polgári Törvénykönyv 4:164-166. §, 4:173-177.§)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Csiha Alapítvány 2021. évi tanulói pályázata
Hajdúböszörmény

1.

Az adatkezelés célja

A Csiha Alapítvány (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Nyilvántartási száma: 09–01–0002217)
alapító okiratában foglalt célok érdekében pályázatot ír ki 2021-ben a Hajdúböszörményi Bocskai István
Gimnáziumban tanulói részére. A zsűri által legjobbnak talált pályamű alkotójának egyszeri ösztöndíjat kíván
biztosítani ötvenezer forint összegben. Ehhez a pályázónak az alapítvány által kiírt kategóriákban, a pályázati
kiírásban meghatározott feltételek szerinti pályaművet kell készítenie, s azt pályázatként kell benyújtania.
Jelen tájékoztató célja, hogy a Csiha Alapítvány szervezésében kiírt pályázati eljárásban, a pályázati feltételek
szerint szükséges személyes adatok, pályázati eredmények, a dokumentációhoz szükséges elektronikus és
egyéb képmások és felvételek kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülményeket megismertessük
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
rendelkezéseivel összhangban.

Az adatkezelés célja tehát az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges pályázati eljárás sikeres lebonyolításához
szükséges személyes adatok, szellemi termékek és képmások kezelése.

2.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre a pályázat lebonyolításához szükséges személyes adatok: a pályázó tanuló és szülei
neve, a tanuló születési adatai, a tanuló elérhetőségei (lakcíme és emailcíme), a tanuló osztálya, a pályázó
tanuló nyilatkozata és a motivációs levelében foglalt személyes tartalom.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázó önkéntes
hozzájárulása.
Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.

3.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó személye, elérhetőségei

Adatkezelő és adatfeldolgozó
Név:

Csiha Alapítvány

Képviselő:

Gyulai Sándor kuratóriumi elnök

Cím:

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Emailcím:

gyulais@bighb.hu

Telefonszám: +36 (20) 5618969

A Csiha Alapítvány a személyes adat kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így
különösen az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabály hatályos szövege az alábbi linken
keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

4.

Az adatkezelés időtartama

A Csiha Alapítvány a 2. pont szerinti személyes adatokat a pályázat benyújtásától számított határozatlan
ideig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, valamint az alapítvány jogutód nélküli megszűnéséig kezelik. Ezt
követően az adatokat az alapítvány törli.

5.

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

A jelentkezés során a 2. pont szerinti személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében csak a Csiha
Alapítvány kuratóriuma, illetve az általuk arra meghatalmazott személy (a felkért zsűri) férhet hozzá, és
kizárólag pályázati eljárással összefüggésben.
A személyes adatokat harmadik fél számára nem adják át.
A Csiha Alapítvány az érintettek által megadott személyes adatokat az alapítvány címén található irattárban
és informatikai tárolóin tárolja és jeleníti meg. Az alapítvány megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról,
hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen.

6.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatás kérése
A pályázó a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az alapítványtól arra
nézve, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi
ideig kezeli; és kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy
kinek továbbította személyes adatait. Az alapítvány a pályázó kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszol
írásban.
Helyesbítéshez való jog
A pályázó a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az alapítvány módosítsa
valamely személyes adatát. Ezt az alapítvány legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a pályázót levélben
értesíti.
Törléshez való jog
A pályázó a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Csiha Alapítványtól a személyes
adatainak törlését. A törlési kérelmet az alapítvány abban az esetben utasítja el, ha jogszabály kötelezi a
személyes adatok tárolására. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a Csiha Alapítvány a kérelmet
legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a pályázót levélben értesíti.

Zároláshoz való jog
A pályázó a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Csiha Alapítvány a személyes
adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg a pályázó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.
Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az alapítvány jogellenesen
kezelte, azonban a pályázó által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy
személyes adatát az alapítvány ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az
alapítvány tovább tárolja a személyes adatot, majd ezt követően törölheti az adatokat.

Tiltakozáshoz való jog
A pályázó a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
alapítvány személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
továbbítaná, felhasználná. A pályázó tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha szerinte a személyes adatok
kezelése kizárólag az alapítvány jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

7.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A pályázó általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Csiha Alapítvány
ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a pályázó választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. (http://birosag.hu/torvenyszekek)
Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125
Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra való
hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.
2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános
Adatvédelmi Rendelet, GDPR), amely egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az Európai Unió
minden tagállamában. E naptól kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban található jogszabályi
hivatkozások alatt az Általános Adatvédelmi Rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások
értendők.

