HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Támogatási eljárás során benyújtott személyes,
illetve különleges adatok kezeléséhez
Alulírott Támogatott, név:
lakcím:
anyja neve:
szül. hely, idő:
hozzájárulok, hogy a Fundamenta Gondoskodás Alapítvány
(székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.) (a továbbiakban:
Adatkezelő) a benyújtott egyéni támogatási kérelmemben (kérelmező
és támogatott személyi, jövedelemre, kiadásokra, vagyonra vonatkozó
adatait), illetve az ahhoz csatolt okiratokban megadott személyes
adatokat (különösen név, bankszámlaszám, pályázati azonosító
vonatkozásában) (továbbiakban együttesen: Adatok/Adataim)
kezelje. Jelen nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az
Adatkezelő az Adatokat továbbítsa a "Kurátor" Alap- és
Alapítványkezelő Kft. adatkezelőnek (1054 Budapest, Tüköry u. 3.),
az adattovábbítás célja a támogatás folyósítása.

Jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja
az egyéni támogatási kérelem elbírálása, illetve a támogatás
megítélése esetén annak folyósításához szükséges adatkezelés.
Az Adatok semmilyen más cél érdekében nem kezelhetőek,
dolgozhatóak fel és nem hasznosíthatóak (ideértve a továbbítást
további harmadik személyeknek, és a nyilvánosságra hozatalt,
ide nem értve a "Kurátor" Alap- és Alapítványkezelő Kft. részére
történő adattovábbítást). Az adatkezelés időtartama a cél
megvalósulásáig tart, vagyis a megítélhető támogatás
folyósításáig.
 Igen
 Nem
1.
hozzájárulok, hogy a fent megjelölt Adatkezelő a
benyújtott egyéni támogatási kérelmem pozitív elbírálása
esetén, személyemről, illetve képviselet ellátása esetén az
általam képviselt személyről kép és/vagy hangfelvételt
készítsen.
 Igen
 Nem

2.
hozzájárulok, hogy a 2. pontban megjelölt kép és
hangfelvétel megjelenjen az Adatkezelő honlapján, az általa
készített nyomtatványokban, az Adatkezelő által szervezett
rendezvényeken, annak érdekében, hogy az Adatkezelő ezzel
céljainak megvalósítását igazolja, az általa képviselt
társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó célt harmadik
személyek felé megjelenítse.
 Igen
 Nem

Az Adatkezelő tájékozatott arról, hogy bármikor jogosult
vagyok
Adataim
kezeléséről
tájékoztatást
kérni,
tiltakozhatok az Adataim kezelése ellen, jogomban áll
Adataim helyesbítését, kezelésének – kötelező adatkezelés
körét kivéve – törlését és zárolását kérni írásban a 1027
Budapest,
Tölgyfa
u.
24.
vagy
az
alapitvany@fundamenta.hu címen.
Tájékoztattak továbbá, hogy amennyiben Adataim
kezelésével kapcsolatban jogsérelem ér, úgy panasszal,
jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C), illetve lakóhelyem vagy tartózkodási
helyem szerinti illetékes bírósághoz fordulhatok.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a
nyilatkozatom az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII.
törvény) szerinti önkéntes hozzájárulásnak minősül, továbbá
elismerem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes
tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében
írom alá a jelen nyilatkozatot.
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