Hozzájáruló nyilatkozat
„Wienerberger Tondach Tetőfedő Rangadó Pályázat 2021” pályázaton való részvételhez
Alulírott, mint az épület tulajdonosa vagy tulajdonosának képviselője
Név: ……………………………………………………………….………………………………..….
Lakcím.:……………………………………………………………………….……………………….
hozzájárulásomat adom, hogy a(z)
Épület megnevezése/funkciója: …………………………………………………
Épület címe: ……………………………………………………………………….
Épület tervezője:……………………………………………………………………
megvalósult Épület terveiből készült pályázati dokumentációt a „Wienerberger Tondach Tetőfedő
Rangadó Pályázat 2021” pályázatára a tetőfedő benevezze. A hozzájáruló nyilatkozat a pályázaton
való indulásra vonatkozik.
Kijelentem, hogy megismertem a www.wienerberger.hu/rangado2021 weboldalon elérhető pályázati
kiírást, különösen annak a szerzői, illetve szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezéseit, és ezek
ismeretében hozzájárulok, hogy az épület tetőfedője által benyújtott pályázati anyag tartalmát, úgymint,
• megfelelően kitöltött, minden adatot tartalmazó online jelentkezési lap;
• legalább 15 db részletfotó a tetőről építés közben, amelyek megmutatják a vizsgált tetőrészek
kivitelezését (cserépfedés, beszellőzés, kiszellőzés, él- és gerincképzés, hófogás, különleges
részletek);
• kitöltött, aláírt részvételi nyilatkozat;
• a jelen kitöltött és aláíratott építtetői hozzájáruló nyilatkozat.
részben vagy egészben a Wienerberger zRt. felhasználja. A beküldött pályázati anyag ismertetésre
kerülhet a díjkiosztó eseményen.
Kijelentem továbbá, hogy megismertem a pályázattal kapcsolatos pályázati kiírás adatvédelmi
rendelkezéseit, amelyekre tekintettel hozzájárulok az itt foglalt adataimnak a Wienerberger zRt. által a
Wienerberger zRt. „Adatkezelési tájékoztatójában” és a pályázati kiírásban foglaltak szerint
megvalósuló adatkezeléséhez.
Kelt: …………………., ……………………
………………………………………..
Aláírás
***

TÁJÉKOZTATÓ
A WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) a
www.wienerberger.hu oldalon „Wienerberger Tondach Tetőfedő Rangadó Pályázat 2020” elnevezéssel pályázatot hirdetett
(továbbiakban: Pályázat). A Pályázatban történő részvétel során a pályázatot benyújtó személy (továbbiakban: Pályázó) adatait
(név, lakcím, születési hely és idő, e-mail, telefonszám), valamint a pályázaton részt vevő épület tulajdonosának adatait (név,
lakcím, aláírás) a WIENERBERGER zRt. a wienerberger.hu oldalon elérhető „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint
kezeli. Amennyiben Ön hozzájárulását adja fenti adatinak a Pályázattal összefüggésben megvalósuló adatkezelésre, kérjük, írja
alá a jelen nyilatkozatot. Az Ön hozzájárulása alapján adatait az alábbiak szerint kezeljük:
adatkezelő: WIENERBERGER zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.);
érintett: a természetes személy Pályázó;
adatkezelés célja: Pályázati anyagok elbírálása, díjazás, kapcsolattartás, pályázaton történő részvétel, illetve nyerés
tényének nyilvánosságra hozatala;
kezelt adatok: név, lakcím, születési hely és idő, e-mail, telefonszám, aláírás;
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása;
adatok kezelése: az érintett adatait a Pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a WIENERBERGER zRt nyilvántartja;
adatfeldolgozó (a tárhely-szolgáltató): Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien), a
Pályázat elbírálásában résztvevő zsűri tagok, esetleg futárszolgálat, posta;
kezelt adatok tárolásának időtartama: Adatkezelési tájékoztatóban és a pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön hozzájárulást bármikor visszavonhatja, illetve adataival kapcsolatban kérhet tájékoztatást, továbbá kérheti
adatainak törlését, helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását. Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulás visszavonása esetén a
Pályázatát nem fogjuk tudni elbírálni és így az nem vesz rész a Pályázaton.
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük, keresse a WIENERBERGER zRt. adatvédelmi tisztviselőjét: az
adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címen. Jogainak megsértése esetén elsősorban az adatkezelőhöz (WIENERBERGER
zRt) fordulhat panasszal, amennyiben a panasz eredménytelen, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az
adatvédelmi törvény alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH, elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) fordulhat.
Adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információ a www.wienerberger.hu oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban található.
Budapest, 2021. május
WIENERBERGER zRt.

