
    

Adatkezelési nyilatkozatAdatkezelési nyilatkozatAdatkezelési nyilatkozatAdatkezelési nyilatkozat    
    

A jelen A jelen A jelen A jelen pályázati adatlaponpályázati adatlaponpályázati adatlaponpályázati adatlapon    található személyes adataim kezeléséhez található személyes adataim kezeléséhez található személyes adataim kezeléséhez található személyes adataim kezeléséhez 
önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban 

részletezettek szerint:részletezettek szerint:részletezettek szerint:részletezettek szerint:    

A A A A pályázati adatlaponpályázati adatlaponpályázati adatlaponpályázati adatlapon    található személyes adatok adatkezelője a Rocky található személyes adatok adatkezelője a Rocky található személyes adatok adatkezelője a Rocky található személyes adatok adatkezelője a Rocky 
MondMondMondMonday Egyesület, elérhetősége kulturankorzojeay Egyesület, elérhetősége kulturankorzojeay Egyesület, elérhetősége kulturankorzojeay Egyesület, elérhetősége kulturankorzoje@rockymonday.hu, @rockymonday.hu, @rockymonday.hu, @rockymonday.hu, 

telefonszám:telefonszám:telefonszám:telefonszám:    +36/203+36/203+36/203+36/203----769769769769----870. Az adatkezelés célja 870. Az adatkezelés célja 870. Az adatkezelés célja 870. Az adatkezelés célja a pályázók a pályázók a pályázók a pályázók 
nyilvántartásanyilvántartásanyilvántartásanyilvántartása    és beazonosításaés beazonosításaés beazonosításaés beazonosítása. Az adatkezelés időtartama . Az adatkezelés időtartama . Az adatkezelés időtartama . Az adatkezelés időtartama minden évben a minden évben a minden évben a minden évben a 
pályázat pályázat pályázat pályázat kiírásától a pályázat eredményhirdetéséig, ami minden év április kiírásától a pályázat eredményhirdetéséig, ami minden év április kiírásától a pályázat eredményhirdetéséig, ami minden év április kiírásától a pályázat eredményhirdetéséig, ami minden év április 12121212....    

Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még:Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még:Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még:Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még:    

----     pályázatot elbíráló zsűri tagjaipályázatot elbíráló zsűri tagjaipályázatot elbíráló zsűri tagjaipályázatot elbíráló zsűri tagjai....    

Az adatkezelésAz adatkezelésAz adatkezelésAz adatkezeléshezhezhezhez    az érintettek jelen az érintettek jelen az érintettek jelen az érintettek jelen pályázati apályázati apályázati apályázati adatlapdatlapdatlapdatlap    kitöltésévelkitöltésévelkitöltésévelkitöltésével    kifejezett kifejezett kifejezett kifejezett 
önkéntesönkéntesönkéntesönkéntesenenenen    hozzájárulhozzájárulhozzájárulhozzájárul. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti . Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti . Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti . Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti 

személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást 
kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem 

teljesítiteljesítiteljesítiteljesíti, vagy egyéb, vagy egyéb, vagy egyéb, vagy egyéb    tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme 
esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről 
szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a 

Nemzeti AdatvNemzeti AdatvNemzeti AdatvNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.édelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.édelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.édelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.    

    

Bajnok AttilaBajnok AttilaBajnok AttilaBajnok Attila    
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Rocky Monday EgyesületRocky Monday EgyesületRocky Monday EgyesületRocky Monday Egyesület    


