Adatkezelési nyilatkozat
Támogatási eljárás során benyújtott
személyes, illetve különleges adatok
kezeléséhez
1. Jelen nyilatkozat elfogadásával alulírott
………………………………………. (szül. hely,
idő:……………………….., anyja neve: ……….
…………..)
egyértelmű
és
kifejezett
hozzájárulásomat
adom
ahhoz,
hogy
a
Fundamenta
Gondoskodás
Alapítvány
(székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.) (a
továbbiakban: Adatkezelő) a benyújtott egyéni
támogatási kérelemben foglalt személyes és
esetleges különleges (jövedelmi, vagyoni adatai,
bankszámlaszám,
pályázati
azonosító,
egészségügyi adatok) adataimat, (a továbbiakban:
Adatok) a kérelem elbírálásához szükséges
mértékben kezelje.
 Igen
 Nem

2. Jelen nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulok
ahhoz, hogy az Adatkezelő az egyéni támogatási
kérelemben foglalt Adatokat továbbítsa a
"Kurátor" Alap- és Alapítványkezelő Kft.
adatfeldolgozónak (1054 Budapest, Tüköry u. 3.),
az adattovábbítás célja a támogatási kérelmem
pozitív elbírálása esetén a támogatás folyósítása.
 Igen
 Nem

3. Az adatkezelés céljai
 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. Az adatkezelés időtartama a cél
megvalósulásáig, vagyis a támogatási kérelem
elbírálásáig vagy a megítélhető támogatás
folyósításának vagy projekt lezárultáig tart. Pozitív
döntés hiányában „Kurátor” az elutasító határozat
meghozatalát követő 90 napon belül megsemmisíti
vagy postai úton a címemre visszaküldi a részére
átadott Adatokat. Pozitív döntés esetén az Adatok
a határozat meghozatalát követő 8 évig kerülnek
megőrzésre.

4. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely
bármely időpontban visszavonható, és amely jog
gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
5. Hozzájárulok, hogy a fent megjelölt Adatkezelő
a benyújtott egyéni támogatási kérelmem pozitív
elbírálása esetén, személyemről kép és/vagy
hangfelvételt készítsen. A felvételeket Adatkezelő
hozzájárulásom visszavonásáig, de legfeljebb a
jelen nyilatkozat aláírását követő 5 évig tárolja.
 Igen
 Nem

6. Hozzájárulok, hogy az 5. pontban megjelölt kép
és hangfelvétel megjelenjen
IGEN

NEM

az
Adatkezelő
honlapján
az
Adatkezelő
nyomtatványában
Adatkezelő által
szervezett
rendezvényeken

annak érdekében, hogy az Adatkezelő ezzel
céljainak megvalósítását igazolja, az általa
képviselt
társadalmi
felelősségvállaláshoz
kapcsolódó célt harmadik személyek felé
megjelenítse.

7. Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult
vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni,
a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz
hozzáférést kérni, tiltakozhatok személyes adataim
kezelése ellen, jogomban áll személyes adataim
helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését
kérni, adathordozhatósághoz való jogommal élni
írásban, a Fundamenta Gondoskodás Alapítvány
székhelyére (1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.) vagy
levelezési címére (1052 Budapest, Váci u. 19-21)
címzett, vagy az alapítvány@fundamenta.hu
elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.

8. Tájékozódtam arról, hogy az adataim
kezeléséről, adatkezelő személyéről további
információkat az http://alapitvany.fundamenta.hu/
oldalon,
az
Adatvédelmi
Tájékoztatóban
olvashatok és kérdéseimre írásbeli választ is
kérhetek. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím:
ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1
391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni
vagy a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem
szerinti törvényszékhez fordulhatok.

Kelt:_____________________

Név, Aláírás:________________

