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Ügyfélkód:
1. sz. melléklet
Melléklet
Adatvédelmi/ Adatkezelési nyilatkozat
Alulírott ……......................................................., születési név:…………………………… született:
………………….………..….…,
anyja
neve:
.................,….............,
lakcím:
………………………………………………. sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy „A társadalmi kohéziót
erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása TÁMOP
5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt” (továbbiakban: Projekt) tájékoztató anyagát átvettem, a benne foglaltakat megismertem.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Projektben történő részvétel
érdekében az általam igénybe vett szolgáltatások során a személyes és különleges adataimat ……………………………………………………………………………………………………………. (szervezet/intézmény) az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kezeljék.
Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatás önkéntes, az erről, illetőleg az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségekről szóló egyértelmű és részletes tájékoztatást
megkaptam.
Jelen nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontjában és a (2) bek. a) pontjában fog laltak alapján teszem.
Kelt: ............................................, ........év ......hó ....nap
………………………………………..
törvényes képviselő

……………………………………
ügyfél

A nyilatkozat második bekezdésében megjelölt szervezetek – mint adatkezelők – az adatokat legfeljebb 2020. december 31-ig kezelik az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében. A nyilvántartott
adatok a Projektben közreműködő szervezeteken kívül más részére nem adhatók ki, mások nem ismerhetik meg. Az adatkezelés …………………………………. projekt dokumentációjában (Megvalósíthatósági Tanulmány és annak mellékletei) megfogalmazott célok érvényesítése érdekében történik. A Projekt során gyűjtött adatok tudományos kutatásra,
csak anonim módon- a beazonosításra alkalmas adatoktól elkülönítve - használhatóak fel.
Ezen nyilatkozathoz kapcsolódóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lényegesebb rendelkezései:
3. § E törvény alkalmazása során:
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
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7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hangvagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető,
ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokat átolvastam (előttem felolvasták), melyet aláírásommal tudomásul vettem, egy példányát átadták részemre.
Kelt: ............................................, ........év ......hó ....nap
……………………………………..
törvényes képviselő

……………………………………
ügyfél

