
 

 

CREATON. Tetőben otthon. 

 
Hozzájáruló nyilatkozat 

 
CREATON Tetőszépségverseny 2022 

Pályázaton való részvételhez 

 
 
Alulírott, mint az épület tervezője  

Név: ……………………………………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………… 
 

Épület megnevezése: ……………………………………………………………….…… 

Épület címe: ………………………………………………………………………………. 

Épület tervezője: …………………………………………………………………………… 
 
kijelentem, hogy a CREATON South-East Europe Kft. 2022. évben tetőfedők számára meghirdetett 
„Tetőszépségverseny 2022” pályázat feltételeit, az elbírálás módszerét megismertem és tudomásul 
veszem, az esetleges helyszínen történő zsűrizéshez és a publikáláshoz szükséges 
dokumentáláshoz hozzájárulásomat adom a  
 
CREATON South-East Europe Kft.  
8960 Lenti, Cserépgyár utca 1, székhelyű 20-09-066613 cg. számú cég, mint a pályázat kiírója 
számára.  
 
Továbbá hozzájárulásomat adom, hogy az ingatlanról készült képeket a kiíró közzétegye, valamint 
saját üzleti céljai elérése érdekében, jelenleg ismert és jövőben ismertté váló csatornákon, időbeli és 
térbeli korlátozás nélkül, mint referenciaépületet népszerűsítse, Magyarország és Európa területén, 
a szerzőkre való hivatkozással, valamint a helység és az épület megnevezésének feltüntetésével.  
Hozzájárulok, hogy pozitív elbírálás esetén a pályázati anyagomat a CREATON South-East Europe 
Kft. az ÉMSZ „Év Tetője” Nívódíjra tovább nevezze.  
 
 
Kelt: ………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
aláírás 
  



 

 

CREATON. Tetőben otthon. 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott _____________________ ("Érintett") a jelen Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával előzetes, 

egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a CREATON South-East 

Europe Kft. ("CREATON") a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatójában meghatározott személyes 

adataimat az abban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

 

A jelen Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a CREATON Adatkezelési Tájékoztatója 

útján a CREATON által végzett adatkezelési tevékenységek tekintetében egyértelmű és részletes 

tájékoztatást kaptam. Így különösen a személyes adatokhoz való hozzáférésre, az adatok 

helyesbítésére, törlésére, kezelésének korlátozására, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásra 

vonatkozó jogaimmal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem. Továbbá, tudomással bírok arról, 

hogy az adatkezeléshez adott jelen Hozzájáruló Nyilatkozatomat bármely időpontban jogosult vagyok 

visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés, valamint a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek 

jogszerűségét. 

 

A jelen Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásig érvényes. 

 

A CREATON vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóját elolvastam, megértettem és kifejezetten 

hozzájárulok személyes adataimnak a fentiek szerint történő kezeléséhez. 

 

Kelt: _____________; 2022. __________ __. 

 

 

 

 

____________________ 

Érintett 

 


