HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név:

……………………………….……………………………………………..

Anyja neve:

………………………………….…………………………………………..

Születési hely, idő:

………………………………….…………………………………………..

aláírásommal hozzájárulásomat adom a Heller Farkas Szakkollégiumért Alapítvány által
szervezett Heller Középsulis Tábor 2019 eseményre benyújtott jelentkezésemben szereplő
személyes adataimnak az eseménnyel összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez, valamint
elfogadom a Heller Farkas Szakkollégium Adatvédelmi Szabályzatát.

Az adatkezelés célja és feltételei: a jelentkezési időszak alatt a felvételi kérdőívek feldolgozása,
a táborban való részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése és elbírálása, az eredményekről való
kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása, valamint a
megfelelő pályázati elszámolás biztosítása.
Az adatok megismerhetősége: a jelentkezők adatait kizárólag a tábor jelentkezési időszakában és
időtartama alatt, a tábor szervezésében résztvevő személyek ismerhetik meg. Mivel a tábor
finanszírozása pályázatból történik, így a pályázati kiírásnak megfelelően a résztevők adatait
jelenléti ív formájában a pályázat kiírója felé továbbítjuk.
Az adatkezelők személye: az adatok kezelésében a tábor főszervezői, valamint a pályázat
kiírójának illetékesei vesznek részt. Az adatokat további személyek részére nem adjuk át, azokat
bizalmasan kezeljük.
Az adatkezelés időtartama: adatok kezelése és tárolása kizárólag a jelentkezés benyújtásától a
pályázati elszámolás lezártának végéig vagy 1 évig történik, ezek után megsemmisítésre kerülnek.
Az adatokat kizárólag a jelentkezéssel és a pályázati elszámolással kapcsolatban használjuk fel.



Elfogadom

a

http://heller.uni-corvinus.hu/ webcím alatt található Adatvédelmi

Szabályzatot.1



Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy rólam fénykép, hang- vagy videofelvétel készüljön
a Heller Középsulis Tábor 2019 időtartama alatt a Heller Farkas Szakkollégium tagjai által,
melyeket a szervezet a közösségi felületein és honlapján marketing tevékenység céljából
megjeleníthet, illetve az eseményről írt beszámolójában felhasználhat. *



Szeretnék hírleveleken keresztül értesülni a Heller Farkas Szakkollégium aktuális
eseményeiről, szakmai programjairól és közösségi rendezvényeiről. Ebből a célból
hozzájárulok e-mail címem és a fent megadott személyes adataim használatához. A
nyilatkozat visszahívására bármikor van lehetőség. A nyilatkozat visszavonására
vonatkozó szabályzat, valamint az adatok kezelésére vonatkozó szabályzat elérhető az
Adatvédelmi Szabályzatban.

Kelt: …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

………………………………………………
jelentkező aláírása

1

………………………………………………
törvényes képviselő aláírása
(18 év alatti jelentkező esetén)

Kötelező mező. Kérjük egyetértési szándékát a négyzet jelölésével tegye meg!

