
 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 

A nyilatkozat célja 

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3. (a 

továbbiakban: Adatkezelő) támogatási kérelmet nyújtott be a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében, az  “Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 

a kistérségekben” pályázati felhívásra. Az „Egészségfejlesztéssel a Tapolcai kistérség 

fejlődéséért” című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0009 számú felhívás keretében támogatást 

nyert, melynek megvalósításához az érintettek személyes adatainak felhasználása szükséges.  

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Jelen nyilatkozat célja a személyes 

adatok általános kezelési körülményeinek ismertetése és a kapcsolódó hozzájárulások 

rögzítése. 

Az Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 

Egészségfejlesztési Iroda 

Adatkezelő székhelye: 8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3. 

Adatkezelő e-mail címe: alapellatas.tapolca@gmail.com 

Adószám: 16882827-1-19 

Képviselő neve: Sikos Rita igazgató 

Elérhetősége: alapellatas.tapolca@gmail.com, 30/566-6293 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy Anikó 30/7011-881 

Az érintett azonosító adatai   

Név:  Azonosítás 

Születési név: Azonosítás 

Születési idő: Azonosítás 

Anyja neve: Azonosítás 

Lakóhelye: Azonosítás 

Sorszám: Azonosítás 

A kezelt adatok köre 

Adattípusok - Az érintett azonosító adatai 

- A belépési nyilatkozatban megadott fiziológiai 

állapotra vonatkozó adatok 

- Eseményeinken az érintett arcképe megjelenhet 

 

Az adatkezelés célja 

A támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az 

Adatkezelőnek fel kell használnia a támogatásban érintett személyek fenti adatait. Az 

adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatási kérelemmel, a megvalósítandó 

fejlesztéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a 

támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását, az e-ügyintézést. 

 

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek.  

 



 

 

 

 

Az érintett jogai 

Az érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az 

Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett 

bármikor visszavonhat. Az érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését, vagy az 

adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett adatkezelésről, 

vagy adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását kérheti. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu, vagy a lakhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.  

 

Nyilatkozatok, hozzájárulások  

• Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fenti személyes adataimat az adatkezelési 

tájékoztatójában leírtak szerint támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó 

adminisztratív kötelezettségek (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, e-

ügyintézés) teljesítése érdekében kezelje. 

• Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében Adatkezelő 

adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

• Nyilatkozom, hogy a támogatáskezelő szervek www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető 

adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a bennük foglaltakat tudomásul vettem. 

• Nyilatkozom, hogy e dokumentumban foglaltakat tudomásul vettem, hozzájárulásomat 

önkéntesen teszem. 

• Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban az nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

 

Tapolca, 20…., év, …………………….hó, …….. nap 

     

          

     ……………………………………………….

                          Aláírás 

http://www.naih.hu/

