Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
ADATKÉRŐ LAP
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
KISKORÚ SZEMÉLYT ILLETŐEN
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló
2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel

1. Az adatkezelő
1. Az adatkezelő
Név: Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
Telefonszám:
E-mail:
Internet:
Képviselő neve:

1223 Budapest, Park utca 2.
+36-1/362-8100
hermanottointezet@hoi.hu
www.hermanottointezet.hu
Bozzay Péter ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve:
Cím:
Telefonszám:
E-mail:

Dr. Batka Brigitta
1223 Budapest, Park utca 2.
+36-1-362-8100
adatvedelem@hoi.hu

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)
ÉRINTETTI ADATOK MEGADÁSA:
AZ ÉRINTETT GYERMEK NEVE:
ÉLETKORA:
ISKOLAI OSZTÁLYA:
POSTAI LEVELEZÉSI CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
A PÁLYAMŰ CÍME:

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Adatkezelés célja: 16 év feletti személy adatainak kezelése.
A Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett egyértelmű és
kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy (Ön, mint érintett
személy feletti felügyeleti jog gyakorlója), aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. személyes adatait a fentiekben megjelölt
célból kezelje.
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái, vagyis akik megismerhetik az adatokat: az
ügyvezető, a Nemzetközi Projektek Igazgatóságának alkalmazottai, egyéb polgári jogi
jogviszony keretében Társaságunkkal kapcsolatban állók, akiknek munkakör vagy a
szerződés szerinti feladataik teljesítéséhez elengedhetetlen az adatok kezelése, továbbá a
Társaságunkkal kapcsolatban álló külső partnerek.
Az adatkezelés helye: a Társaságunk székhelye, ill. külső partner esetén az adott partner
székhelye, telephelye.
Adatkezelés időtartama: a személyes
visszavonásáig, ill. a pályázat lezárásáig.

adatok

kezeléséhez

adott

hozzájárulás

Önnek, mint érintettnek, joga van kérelmezni az adatkezelőtől a saját személyes adataihoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga
van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani.
****
Érintett 16 éven felüli gyermek nyilatkozata:
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, az általam megadott saját
személyes adataim a valóságnak megfelelnek.
A saját személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden
külső befolyás nélkül kifejezett beleegyezésemet adom.
Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom,
élhetek a természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel.
Hozzájárulok, hogy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a pályázattal kapcsolatos
értesítést, tájékoztatást, dokumentációt elektronikus úton tegye meg. Hozzájárulok
továbbá, hogy az általam a jelen nyilatkozatban megadott vagy egyéb úton írásban
közölt e-mail címemre a pályázattal kapcsolatos értesítést, tájékoztatást,
dokumentációt elektronikus úton küldhessen részemre, és ebből a célból az e-mail
címemet kezelje. Ezúton nyilatkozom, hogy a megadott e-mail címet,
mobiltelefonszámot folyamatosan használom, és e-mail címem, mobiltelefonszámom
változásáról a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Hozzájárulok, hogy nevemet és alkotásomat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
szervezésében lebonyolításra kerülő „Ne csak tekAIRj, láss is!” videopályázat céljából
nyilván tartsák és kezeljék, a díjátadó eseményen megjelenítsék, valamint hogy a
pályázat lezárását követően annak a településnek az önkormányzata, ahol a videó
készült, felhasználhassa azt a kerékpározás népszerűsítésére.
Hozzájárulok, hogy nevemet és alkotásomat megjelenítsék a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. weboldalán és Facebook-oldalán, továbbá a HungAIRy weboldalán, a
HungAIRy Facebook-oldalán és csoportjában, illetve a HungAIRy Instagram-oldalán
is. Hozzájárulok, hogy alkotásom közönségszavazásban vegyen részt a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. és a HungAIRy Facebook-oldalán.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
16 éven felüli érintett aláírás
14 év alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 közötti gyermek esetében a szülő és a gyermek közösen,
16 év fölött pedig kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:…………………………………………………..

Név:……………………………………………………

Lakcím:……………………………………………..

Lakcím:………………………………………………

Sz.ig.sz.:…………………………………………….

Sz.ig.sz.:………………………………………………

