OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNY
ÖTLETPÁLYÁZAT DIGITÁLIS MEGOLDÁSOKRA
KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES (14-18 ÉV KÖZÖTTI) KISKORÚ PÁLYÁZÓ
JELENTKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZÜLŐI (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI)
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott (SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)
Név: ....................................................................................................................
Születési hely és idő: ..........................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................
az alábbiakban megnevezett kiskorú (KISKORÚ ADATAI, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)
Név: .....................................................................................................................
Születési hely és idő: ...........................................................................................
Anyja születési neve: ...........................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………………

szülőjeként (törvényes képviselőjeként) (MEGFELELŐ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ) a kiskorú fenti
ötletpályázatra történő jelentkezéséhez hozzájárulok.
Az ötletpályázat feltételeit (www.fayotletpalyazat.hu) megismertem és maradéktalanul elfogadom, és
kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak és a fent nevezett kiskorú adatainak az adatkezelési
tájékoztatóban (mellékelt) leírt módon történő kezeléséhez.

Kelt: ……………………………, ……….. év ………………… hó …… nap
..............................................
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt

Név: .......................................................

Név: ...................................................................

Lakcím: .................................................

Lakcím: .............................................................

Aláírás: ..................................................

Aláírás: .............................................................
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OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNY
ÖTLETPÁLYÁZAT DIGITÁLIS MEGOLDÁSOKRA
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A természetes személy pályázók pályázatuk beküldésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a
pályázat során megadott adataikat az OTP Fáy András Alapítvány a pályázat lebonyolításához
szükséges módon, mértékben és időtartamig (de legfeljebb 5 évig) kezelje. Az adatkezelés jogalapja az
érintettek önkéntes hozzájárulása. Az OTP Fáy András Alapítvány a pályázat lebonyolítása során az
adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az OTP Fáy András Alapítvány a természetes személy pályázók részére az alábbi elérhetőségeken ad
tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az alapítvány adatkezelésekkel
kapcsolatos intézkedése is:
(a) e-mail otletpalyazat@otpfayalapitvany.hu (a „Tárgyba” javasolt beírni: Adatkezeléssel kapcsolatos
kérdés/észrevétel);
(b) postai cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 26.
A természetes személy pályázók bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről,
személyes adataik helyesbítését, valamint személyes adataik - a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását kérhetik.
Az érintett pályázó kérelmére az alapítvány tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Az alapítvány a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. Ha az alapítvány által kezelt valamely
személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az alapítvány
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett pályázó azt kéri. Törlés
helyett az alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett pályázó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Az érintett pályázónak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az alapítvánnyal, és
amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a pályázó ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás
kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a pályázó dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.
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