Hatályos: 2019. szeptember 17-től
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
a személyes adatok kezeléséhez
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az Erzsébet-programhoz kapcsolódó pályázati rendszerben történő
regisztráció és pályázati eljárás során az Erzsébet-program Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt személyes
adataimat – ezek között a fogyatékossággal élőket érintő pályázattal kapcsolatosan az egészségügyi állapotra vonatkozó
adatokat és a speciális étkezési igényre vonatkozó adatokat – a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban
mint MNÜA), mint adatkezelő az Erzsébet-program pályázati eljárása során, illetve az Erzsébet-pro1gram
lebonyolításával kapcsolatban a szükséges mértékben, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési
célok megszűnéséig vagy visszavonásig kezelje.
Kijelentem továbbá és felelősséget vállalok, hogy regisztrált felhasználóként a pályázatok során további személyek
adatait kizárólag ezen személyek előzetes, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett hozzájárulása és
jogos érdeke alapján, illetőleg 16. életévét be nem töltött személy adatait a szülő felügyeletet gyakorló szülőként adom
meg.
Tájékoztatást kaptam és tudomásul veszem, hogy az adatkezelés a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásomon alapul és kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben az
Erzsébet-programban részt kívánok venni, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Erzsébet-program pályázatain részt
venni nem tudok.
Tájékoztatást kaptam továbbá arra vonatkozólag, hogy az adatkezelésekhez adott hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A visszavonást írásban (e-mailben vagy postai úton) kezdeményezhetem az MNÜA Adatkezelési
tájékoztatóban megadott elérhetőségein.
Nyilatkozom, hogy az Erzsébet-program Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt, a személyes adataim kezelésére
vonatkozó tájékoztatást jelen hozzájárulás megadását megelőzően elolvastam, az abban foglaltakat maradéktalanul
megértettem, és jelen hozzájáruló nyilatkozatot az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülmények és jogaim
ismeretében tettem.
Kelt: ……………………………… (település), ………………………………………….(dátum: év / hónap / nap)

……………………………..…………………………………………………
(aláírás)
…………………………….……………………………..……………………
(Név: nyomtatott betűvel) *
………………………………………………………………………….………………………………………………
(Születési hely és születési év / hónap / nap)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(Lakcím: irányítószám / település / utca / házszám / emelet / ajtó)

(*) Amennyiben az itt szereplő név és a pályázói profilba feltöltött név nem egyezik meg PONTOSAN
egymással, az a pályázat feldolgozása során hibának minősül!

