
Pályázati űrlap 

 

Szabad a Tér!  
Élményépítő pályázat újbudai közösségek részére 

 

1. A pályázó közösség képviselőjének adatai  

 

Neve:.............................................................................................................................................................  

Lakcíme:......................................................................................................................................................... 

E-mail címe:................................................................................................................................................... 

Telefonszáma:............................................................................................................................................... 

Az általa képviselt közösség neve:................................................................................................................ 

 

2. A pályázati program (tevékenység) megvalósításának leírása 

 

Kérjük, foglalja össze röviden a pályázat célját (1-3 mondat):   

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kérjük, ismertesse a pályázati program (tevékenység) megvalósításának tervezetét (15-20 mondat): 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

A megvalósítás helyszíne: ……………………………………………………………………………………... 

A megvalósítás időpontja(i):.................................................................................................................... 

Résztvevők várható létszáma:................................................................................................................. 

 

3. Költségvetés 

 

A program (tevékenység) megvalósításához szükséges támogatás összege: 

bruttó ……………...….. forint 

  

Kérjük, ismertesse a pályázat részletes költségvetését12:  

  

Tétel: Összeg: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                               Összesen:  

  

Egyéb igény vagy észrevétel a benyújtott pályázati program megvalósításával kapcsolatban: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A részvétel feltételeit elolvastam és elfogadom. A jelen űrlaphoz mellékelt Adatvédelmi tájékoztatót 

és az adatkezelési feltételeket megismertem, a személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

  

Kelt:………………………………….. 

 

        ………………………………………………... 

             A közösség képviselőjének aláírása 

 

                                                
1 A költségvetés részletezésében nem szükséges a konkrét együttműködő partnerek/beszerzési helyszínek és eszközök 
megnevezése, elegendő a programhoz (tevékenységhez) kötődő kiadások tételes megnevezése. 
2 A pályázat program keretében megítélt támogatási összegből étel és ital nem vásárolható. A felhasználás feltételeit a 
pályázati kiírás tartalmazza.  



Adatvédelmi tájékoztató 

 

Szabad a Tér!  
Élményépítő pályázat újbudai közösségek részére 

 

 

A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a pályázat kiírója 

(KözPont Újbudai Kulturális Kft.) a Pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: 

Infotv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletben (a továbbiakban: GDPR) előírt 

kötelezettségnek megfelelően tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés b) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása), amely 

hozzájárulását a Pályázó a Pályázatra történő jelentkezésével adja meg.  

 

A Pályázat során közölt személyes adatokat a pályázat kiírója bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Pályázat 

lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy a pályázat 

kiírója a megadott személyes adatokat visszavonásig kezeli. Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet 

személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és 

törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén 

jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé 

bejelentéssel élni.  

 

Az adatok kezelését a pályázat kiírója mint adatkezelő végzi. Jelen pályázati felhívásban közölt adatkezelési 

rendelkezések mellett érvényes a KözPont Újbudai Kulturális Kft. adatvédelmi szabályzata, amelyről a 

pályázatban résztvevők az alábbi linken tájékozódhatnak: https://kozpont.ujbuda.hu/kozpont/adatvedelem.  

 

A Pályázók a jelen Pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

- a pályázat kiírója kezelje a Pályázók személyes adatait és személyes jellegű információit a Pályázat 

lebonyolítása és dokumentálása céljára,  

- a pályázat kiírója külön díjazás nélkül felhasználja, közzé tegye a nyertes Pályázók (közösség, 

képviselő) nevét, a pályázatok leírását, valamint az eseményről készült fotókat a médiában, saját 

kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló anyagokban.   

 

KözPont Újbudai Kulturális Kft. 

 

 

   

https://kozpont.ujbuda.hu/kozpont/adatvedelem

