
2. számú melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat (Ugyfél)

H ozzájár ulő n yi l at kozat
Személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Alulírott, (név) (lakcím: ),
mint a személyes adatok jogosultja, a GDPR 6, cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen
nyilatkozat aláírásáv al kifejezetten

hozzá jár u lo k

ahhoz, hogy az Ózdi Válla|kozói Központ és lnkubátor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány),
mint adatkezelő a közöttük létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, az ezen, kötelmi
jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen és
jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje, és azokat kezelje,

Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon
szereplő személyes adataimnak Alapítvány általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen
hozzájáruló nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapítvány az abban
meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, egyéb irataimról fénymásolatot vagy
elektronikus másolatot készítsen.

Kijelentem, hogy az Alapítvány Adatkezelési Szabályzalá| és az adatvédelmi tájékoztatást
megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre
elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az Alapítvány az adatok
megismerésére, illetve kezelésére a kötelmijogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Alapítványt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az
Alapítvány jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

Tudomásul veszem, hogy az Alapítvány hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés
teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az Alapítvány jogos érdekének érvényesítése) is jogosult
személyes adataim kezelésére.

A jelen nyilatkozattal önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
hozzájárulásomat ahhoz, hogy az Alapíívány személyes adataimat kezelje, Tudomásul veszem, hogy
hozzájárulő nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a
kötelmi jogviszony létesítésének feltétele, azonban a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése
esetén az Alapítvány a kötelmi jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adataimat minden
nyilvántartásából törölni, kivóve, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges,
vagy a tová bbi ad atkezeléshez hozzájáru l ásom at m egado m .
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