GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
SZIMBA RAJZPÁLYÁZAT – PÁLYÁZATI ADATLAP 2014.
„Mozgás és egészség!”

Pályázó gyermek neve: __________________________________________________________________________________________________
Irányítószáma: _____________________

Város: ___________________________________________________________________________

Utca, házszám: _________________________________________________________________________________________________________
Korcsoport:
I. korcsoport		
II. korcsoport			
III. korcsoport
			(óvodások)*			(6–10 éves tanulók)*		(11–14 éves tanulók)*
* Kérjük a megfelelő négyzetben x-el jelölni

Intézmény neve:		

_______________________________________________________________________________________________

Város:			_______________________________________________________________________________________________
Intézmény telefonszáma:

_______________________________________________________________________________________________

Intézmény e-mail címe:

_______________________________________________________________________________________________

Szülő/törvényes képviselő neve:

_______________________________________________________________________________________

Szülő/törvényes képviselő lakcíme:

_______________________________________________________________________________________

Szülő/törvényes képviselő e-mail címe:

______________________________________________________________________________

Szülő/törvényes képviselő telefonszáma:

______________________________________________________________________________

A pályázat benyújtásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön, illetve a pályázó gyermek fenti adatait a Generali a Biztonságért Alapítvány, mint az „Mozgás
és egészség” pályázat szervezője (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42–44.) a pályázat értékelése, a nyertesek kiválasztása céljából kezelje.
A pályázat benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy a Generali a Biztonságért Alapítvány ezen tevékenységéhez (a beérkezett pályázatok rendszerezése, az adatok összegzése, adatrögzítés) adatfeldolgozót vesz igénybe, és e célból a fenti adatokat az adatfeldolgozónak átadja. Az adatfeldolgozó
neve, székhelye: Reklám és Arculat Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Fény utca 4.). Adatfeldolgozó az átadott adatokat legfeljebb a pályázatok elbírálásának az időpontjáig tárolja.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását Ön a
kitöltött és aláírt pályázati adatlapnak alapítványunk részére történő megküldésével adja meg. Az adatok kezelésére kizárólag az Alapítvány-, azok feldolgozására az Alapítvány megbízottja, a Reklám és Arculat Kft. jogosultak. Az adatlapon közölt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag az Alapítványnak a pályázat elbírásában részt vevő munkatársai, valamint a Reklám- és Arculat Kft. erre feljogosított, az adatok feldolgozását
végző munkavállalói ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Alapítványunk a megadott személyes adatokat az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántartja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését.
Mindezeken túlmenően, Ön tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé bejelentéssel élni.
Hozzájárul-e ahhoz, hogy amennyiben a pályázó gyermek a fenti pályázaton a nyertesek között szerepel, úgy a nevét és lakcímét (kizárólag a település
nevét) a Generali a Biztonságért Alapítvány internetes oldalán (www.generali.hu/alapitvany) az alapítvány munkatársai a pályázat elbírálásának napját
követően 60 napon keresztül közzétegyék?

 igen

 nem

Dátum: _________________________________________			____________________________________________
									Szülő/törvényes képviselő aláírása

