Nyilatkozat
pályázat benyújtásáról, illetve személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről
Alulírott pályázó,
Név:
Életkor:
Lakcím:
E-mail
cím::
jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Vasutas Települések Szövetsége
a (3000 hatvan, Kossuth tér 2.) 95/46/EK rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint 7. cikke
alapján a fenti személyes adataimat „Virágos vasútállomások” című gyermekrajz pályázat
elbírálása és a kapcsolódó kiállítás rendezése céljából kezelje a pályázat lezárásáig, de legfeljebb a
kiállítások befejezéséig.
Egyben nyilatkozom, hogy nevem, valamint életkorom a kiállított rajzom mellett a www.hatvan.hu
honlapon, illetve a szervezett kiállításokon megjelenítésre kerüljön.
A pályázót az alábbi jogok illetik meg:
1. Álátható tájékoztatás joga: Az érintett tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és
közérthető módon, ingyenesen kell tájékoztatni az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben
az érintett tájékoztatást kér, azt számára indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül meg kell adni.
2. Hozzáférés joga: Az érintette jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben
meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
3. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy azt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat
rendelkezésre bocsátotta
4. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
adatokat.
6. Adatkezelés korlátozásának joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Tájékoztatom, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásra irányuló
határozott nyilatkozatát a Szövetség elérhetőségein jelentheti be.
Tájékoztatom továbbá, hogy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek. A NAIH elérhetőségei: postafiókcíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; székhelye: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapja:
http://naih.hu. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre az
Egri Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási
helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható
Jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat
tartalmazó fenti tájékoztató tartalmát jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem.
Jelen hozzájáruló nyilatkozatot elolvasás és kellő megértés után, személyes adataim kezelésével kapcsolatos
jogaim ismeretében saját kezűleg és jóváhagyólag írtam alá.
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