HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott …………………..…………………………….., ezúton kijelentem, hogy a Kárpátmedencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adataim
kezelésével és védelmével kapcsolatosan teljes körűen tájékoztatott, a tájékoztatást megértettem, és
ennek alapján a .......................................................................................... című pályázati felhívásra
benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához
és kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: …………………………………

…………………………
Pályázó

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.

2.

Az adatkezelők neve és székhelye

1.1.

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2.

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. 3. em. 21.

A kezelt személyes adatok fajtái, forrása és jogalapja

2.1.

A kezelt adatok fajtái: a Pályázó neve, állandó lakóhelye, levelezési címe,

anyja neve, születési helye és ideje; telefonszáma, email-címe, adóazonosítója, számlát
vezető bankja, bankszámlaszáma.

3.

2.2.

A kezelt személyes adatok forrása: Pályázó általi önkéntes adatszolgáltatás.

2.3.

Az adatkezelés jogalapja: A Pályázó hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

3.1.

Adatkezelő a Pályázótól a fenti. 2. pontban gyűjtött személyes adatokat az

alábbi célból kezeli:
3.1.1. A Pályázatra benyújtott pályaművek elbírálása és eredmény kihirdetése;
3.1.2. Sikeres pályázat esetén a Pályázóval történő szerződéskötés előkészítése;
3.1.3. A Pályázatra beadott pályaművek nyertes Pályázói részére pályázati díj
átadása, díj kifizetése;
3.1.4. Adatkezelőt terhelő, Pályázattal és pályázati díjakkal kapcsolatos pénzügyi
elszámolás, ellenőrzés;
3.1.5. Pályázattal kapcsolatos adatokat tartalmazó, anonimizált gazdálkodási és
statisztikai kimutatások elkészítése céljára.

4.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye:

4.1.

Az adatkezelés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. 3. em. 21.

4.2.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia,

valamint a bírálóbizottság tagjai végzik.
4.3.

A Pályázó személyes adatai törvényben meghatározott célból és személyek,

szervek részére továbbításra kerülhetnek.
4.4.

5.

A pályaművek nyertes Pályázóinak neve nyilvánosságra kerül.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama
A Pályázó személyes adatait az adatkezelés céljainak megvalósítása érdekében

szükséges ésszerű időtartamig, illetve Adatkezelő jogszabályban előírt kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges időtartamig kezeli az Adatkezelő. Ezt követően, illetve Pályázó
kérése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül a Pályázóra vonatkozó
személyes adatokat töröljük.
Sikertelen pályázat esetén a Pályázó kezelt személyes adatait Adatkezelő 15
munkanapon belül törli.

6.

Jogorvoslatok

6.1.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

6.2.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;

6.3.

Kérheti személyes adatainak helyesbítését;

6.4.

Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

6.5.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat;

6.6.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat;

7.

Alkalmazandó jogszabály: Az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

