HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott

………………………………………………….……..

(születési

neve:

…………………………………..…………; születési hely, idő: ……………….…….……………; anyja
neve:…………..……………..…..

lakcím:

………………………………………..………..…),

mint

……………………………………………………. (beteg gyermek neve) gyermek törvényes
képviselője ezúton hozzájárulok, hogy az Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai
Daganatos és Leukémiás Gyermekekért (nyilv.sz. 01-01-0000041; székhely: 1094
Budapest, Tűzoltó 7-9.; adószám: 19017808-1-43) a kemoterápia és/vagy
sugárkezelés alatt álló rászoruló gyermekek és családjaik támogatásához kiírt
pályázata kapcsán az általam megadott különleges- és személyes és egyéb adatokat,
iratokat a támogatás elnyerése és az ehhez szükséges adatkezelés érdekében az
információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései szerint nyilvántartsa, kezelje és megőrizze.

Kijelentem, hogy a jelen adatszolgáltatás és a hozzájárulás önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.

Budapest, 2017. …………………….……….

……………………………………….
pályázó aláírása

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Őrzők Alapítvány egyik kiemelt célja a Semmelweis Egyetem, II. sz. „Tűzoltó utcai”
Gyermekklinikáján, a daganatos és leukémiás betegségben érintett szociálisan rászoruló
családok lelki és anyagi támogatása. Ezen cél elérése érdekében került kiírásra jelen
pályázat. Ehhez szükséges az Ön és gyermeke egyes különleges és személyes adatainak
kezelése. E cél érdekében az Alapítvány kéri, hogy a szükséges nyilatkozatok kitöltésével
járuljon hozzá a fenti cél eléréséhez.
A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány felhasználja az
Ön által a pályázati űrlapon megadott különleges és személyes adatokat, azaz az
adatkezelésben érintett adatok:
az Ön családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja
nevét, állandó lakcímét, tartózkodási helyét, telefonszámát és e-mail címét, valamint
gyermeke nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó lakcímét, tartózkodási címét,
betegségének nevét, diagnózisának idejét, kezelő orvosának nevét.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, az
adatszolgáltatás önkéntes és az érintett hozzájárulásával történik
Az adatkezelés célja a Semmelweis Egyetem, II. sz. „Tűzoltó utcai” Gyermekklinikáján, a
daganatos és leukémiás betegségben érintett szociálisan rászoruló családok támogatására
kiírt pályázat feldolgozása a támogatások odaítéléséhez.
Az Alapítvány az adatokat az adatkezelés céljának megszűnéséig, vagy az adatok törlésére
irányuló kérelem megérkezéséig kezeli.
Az adatkezeléssel összefüggésben Ön az Infotv. 14. §-a alapján, az Infotv.-ben meghatározott
rendben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését vagy törlését. Az Infotv.-ben meghatározott módon – ha az adatkezelés
jogszerűségét kifogásolja – az Infotv. 21. §-a szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése
ellen, valamint az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, illetve az Infotv. 52.
§-ában meghatározottak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat.
Az adatkezelést az Őrzők Alapítvány munkatársai végzik. Az orzok@orzokalapitvany.org-n,
valamint a +36 1/215-9969-es telefonszámon kérhet tájékoztatást személyes adatai
kezeléséről.
Az Alapítvány a megadott személyes adatokat más harmadik személy számára nem teszi
hozzáférhetővé.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134622/2017.

www.orzok.hu
facebook.com/orzok

