Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat - Felfedezettjeink
az adatkezelés NAIH azonosítója: NAIH-63564/2013
Alulírott, ____________________ (név) hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége rendelkezésére bocsátott, a jelen nyilatkozat mellékletét képező adatlapon
rögzített személyes adataim/általam képviselt kiskorú adatai a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége (1119 Budapest, Mérnök u. 39., Fővárosi Bíróság 12192) adatbázisába kerüljenek
abból a célból, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége azokat a
„Felfedezettjeink” pályázati program működtetése körében nyilvántartsa, számomra
felvilágosítást nyújtson tehetségsegítő programjairól és képzéseiről, támogatás céljából, továbbá,
hogy személyes adataimat a tehetségsegítő tevékenységének az eredményességét célzó felmérés,
adatgyűjtés, statisztikai feldolgozás céljára , az adatkezeléshez történt hozzájárulásom
visszavonásáig, kezelje.
A jelen hozzájárulásom kiterjed arra is, hogy nevemet, életkoromat, oktatási intézményem nevét,
fényképemet, tehetségterületemet, pályázatomat, annak témáját a MATEHETSZ az általa választott
terjedelemben, körben, módon és időtartamban, tevékenysége körében nyilvánosságra hozza.
A 14. életévét be nem töltött kiskorú képviseletében törvényes képviselője teheti meg a
nyilatkozatot. A 14. életévét betöltött, de 16. életévét meg be nem töltött kiskorú törvényes
képviselője hozzájárulásával teheti meg a nyilatkozatot. A 16. életévét betöltött személy saját
maga nyilatkozhat.
Kelt:____________________, 20__ ________________ __
16. életévét betöltött
Nyilatkozó aláírása

14. életévét betöltött, de 16.
életévét még be nem töltött

14. életévét be nem töltött
kiskorú törvényes képviselő

kiskorú Nyilatkozó aláírása

Nyilatkozó aláírása

Nyilatkozó kiskorú Törvényes
képviselő aláírása

Nyilatkozó neve:

Nyilatkozó neve:

Kiskorú neve:

Nyilatkozó lakcíme:

Nyilatkozó lakcíme:

Kiskorú lakcíme:

_______________________

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő neve:

_______________________

Törvényes képviselő lakcíme :

Törvényes képviselő lakcíme :

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás

Aláírás

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

A datkezelési tájékoztató:
A kezelt s zemélyes adatokat a M agyar T ehets égs egítő Szerv ezetek Szövets ége bizalmas an kezeli, az adatokat, az
adatkezeléshez hozzájáruló s zemély által engedélyezett körön kívül, harmadik s zemélynek nem adja ki. A z adatok kezelés e
mindenben megfelel az informác iós önrendelkezési jogról és információszabadságról s zóló 2011. évi C XI I . törvényben (I s ztv.)
foglalt valamennyi kötelezettségnek. A z adatkezelés helye: 1 119 Budapest, M érnök utca 3 9., I I . 2 14 - 223. A z adatok kezelése a
http://matehets z.hu/adatkezelesi-szabalyzat internetes navigálás i c ímen elérhető hatályos A datkezelés i Szabályzat s zerint
történik.
A M agyar T ehetségsegítő Szervezetek Szövetsége programjai kapcsán felmerülő tehetségsegítő programokról informác ió nyújt
az érdeklődők s zámára, illetve tá mogatja a fiatal tehets égeket.
A s zemélyes adatok fenti c élú kezeléséhez adott hozzájárulás, bármikor a M agyar T ehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1119
Budapes t, M érnök utc a 3 9 ., I I . emelet 2 1 4 - 2 2 3 . c ímén, s zemélyes en vagy levélben, az info@ tehets egpont .hu email c ímre
küldött nyilatkozattal visszavonható, a kezelt adatok, azok köre módos ítható, az érintett/törvényes képvis elője az adatainak a
kezelés éről tájékoztatás kérhet.

