
                                            

 
 
 
 

 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 – ATHU153 Digi-O című projekttel 

összefüggő adatkezeléséhez 

 

Jelenléti íven nyilatkozó Ügyfél/Programeseményen résztvevő személy/Szakértő, nyilatkozatával egyértelműen és 

kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen nyilatkozathoz, mint melléklethez tartozó Jelenléti ív dokumentumban megtalálható 

adatait a Változó Világért Alapítvány (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 12/a.) megismerje, a projekt céljaival 

összefüggésben, a projekt fenntartási időszakának végéig kezelje. Hozzájárul továbbá, hogy azokat a projekt keretében az 

Alapítvánnyal szerződést kötött külső szolgáltatónak és a projekt fenntartása során ellenőrzést végző szervezeteknek, illetve 

hatóságoknak, mint harmadik félnek, a munkájához szükséges információnyújtás céljából átadja. 

A Változó Világért Alapítvány az adatkezelés során megfelel az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), 

valamint saját belső adatvédelmi szabályzata, és egyéb, vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek. 

Ügyfél/Programeseményen részt vevő személy/Szakértő adatai kezelésével kapcsolatban tudomásul veszi a következőket: 

Adatkezelés módja: Papír alapon, illetve elektronikusan 
Adatok forrása: Jelenléti ív, képernyőfotó, online jelentkezési űrlap 
Adatközlés: Alapítvánnyal szerződést kötött külső szolgáltató, továbbá a projekt megvalósítása és 

fenntartása során ellenőrzést végző szervezetek, illetve hatóságok munkájához szükséges 
információnyújtás céljából harmadik fél. 

Ügyfél/Programeseményen részt vevő személy/Szakértő tudomásul veszi, hogy adataival kapcsolatos jogai a következők:  

 tájékoztatás és hozzáférés joga,  

 helyesbítés joga,  

 törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, 

 adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,  

 adathordozhatóság joga,  

 tiltakozáshoz való jog,  

 bírósághoz fordulás joga, 

 hatósághoz fordulás joga.  
 

Ügyfél/Programeseményen részt vevő személy/Szakértő tudomásul veszi, hogy bármely hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja, és jogaival a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhet: 

a. postai úton: Változó Világért Alapítvány (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 12/a.) 
b. e-mail-en keresztül: valtozovilagert@gmail.com 
c. telefonon: +36 94 311 385 
 

Önrendelkezési jog megsértése esetén az ügyfél panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, elektronikus elérhetőség: www.naih.hu, az 

adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-142218/2018) vagy bírósághoz fordulhat.  

http://www.naih.hu/

