
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
Jelen, a személyes adatok kezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1119 Budapest, Mérnök utca 39. www.tehetseg.hu) - MATEHETSZ - az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa elnevezésű projekt (Projekt) végrehajtása során, a Projektben résztvevőktől kéri.   Az adatkezelés célja:  

a) a Projektet támogató Európai Unió és Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a MATEHETSZ, 
mint a Projekt egyik végrehajtója részéről igazolható legyen a Projekt tényleges végrehajtása, 
amely elsősorban a Projekt keretében megvalósított tehetséggondozó és tehetségfejlesztő 
programokon résztvevők személyes adataiból felépített adatbázis segítségével lehetséges; 

b) a programokon résztvevők rendszeres tájékoztatása hírlevelek útján, a MATEHETSZ 
tehetséggondozó tevékenységéről. 

A személyes adatok kezeléséről a MATEHETSZ Adatkezelési Tájékozatót bocsát az érintett rendelkezésére.  érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:    A 14. ÉLETÉVÜK ALATTIAK:  Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.  A 14. ÉS 16. ÉLETÉVEKÜK KÖZÖTTIEK:  Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az érintettnek és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.  A 16. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTTEK:  
Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását maga írhatja alá. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása lehetséges papíralapon, vagy digitális formában (e-mail, internetes felület).  

KÉRJÜK, HOGY A HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT MEGADÁSA ELŐTT A NYILATKOZATTEVŐK OLVASSÁK EL AZ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ ALÁBBI TÁJÉKOZATÓT! 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ 
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1119 Budapest, Mérnök utca 39. www.tehetseg.hu) - 
MATEHETSZ – által, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.1-15-2016-00001 
Tehetségek Magyarországa elnevezésű Projekt végrehajtása során, a Projekt tehetséggondozó és 
tehetségfejlesztő programjaiban résztvevők személyes adatainak a kezeléshez. 
A megadott személyes adatok kezelése, azok kezeléséhez az érintett részéről történő önkéntes 
hozzájárulás esetén, a MATEHETSZ Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának - 
http://matehetsz.hu/sites/default/files/program_dokumentumok/adatkezelesi_szkennelt.pdf - és az 
alább közölteknek a betartásával történik. 
A papíralapon megadott személyes adatok a MATEHETSZ székhelyén – 1119 Budapest, Mérnök utca 
39. - kerülnek tárolásra. 
A digitálisan – a Honlapon, vagy elektronikus levélben - megadott személyes adatok a MATEHETSZ 
székhelyén – 1119 Budapest, Mérnök utca 39. - található szerverein kerülnek tárolásra. 
A személyes adatokat csak a MATEHETSZ titoktartásra kötelezett tisztségviselői és munkavállalói, 
valamint a Projekt lebonyolításában résztvevő titoktartásra kötelezett közreműködői ismerhetik meg, 
azok, kivéve azt az adatkört, amelynek nyilvánosságra hozatalához az érintett külön hozzájárult, 
kizárólag az alábbi harmadik személyek számára kerülhetnek továbbításra: 

- a Projekt másik végrehajtója az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 32.); - az Emberi Erőforrások Minisztériuma; - a Projekt hazai irányító és ellenőrző szervezetei, az Európai Unió a Projektet ellenőrző szervezetei.   Az adatkezelés célja:  
a) a Projektet támogató Európai Unió és Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a MATEHETSZ, 

mint a Projekt egyik végrehajtója részéről igazolható legyen a Projekt tényleges végrehajtása, 
amely elsősorban a Projekt keretében megvalósított tehetséggondozó és tehetségfejlesztő 
programokon résztvevők személyes adataiból felépített adatbázis segítségével lehetséges; 

b) a programokon résztvevők rendszeres tájékoztatása hírlevelek útján, a MATEHETSZ 
tehetséggondozó tevékenységéről. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, 
legfeljebb a személyes adatok közlésétől számított 10 év. 
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai: 
A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.  Az érintett kérheti a MATEHETSZ-től a a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, MATEHETSZ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A fenti tájékoztatás ingyenes. 



A tájékoztatás megtagadása esetén a MATEHETSZ írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info törvény (2011. évi CXII. tv.) mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a MATEHETSZ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.  Az érintett kérheti a MATEHETSZ-től a b) személyes adatainak helyesbítését, c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.  Ha a MATEHETSZ a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a MATEHETSZ tájékoztat a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.    d) Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A MATEHETSZ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztat. Ha a MATEHETSZ a tiltakozásod megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a MATEHETSZ döntésével nem értesz egyet, illetve ha a MATEHETSZ a fenti bekezdés szerinti határidőt elmulasztja - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhatsz.  
A fentiekre vonatkozó részletesebb tájékoztatást olvashatsz a MATEHETSZ Adatvédelmi és 
Adatkezelési Szabályzatának III. fejezetében „Érintettek jogai”.     
Az adatkezelés NAIH azonosítója: NAIH-104293/2016 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait a MATEHETSZ címére (1119 Budapest, 
Mérnök utca 39.) megküldve teheti meg. 
 
 
 
 
 
 
 


