
EGYSZERŰSÍTETT ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
HUNNIA KUVASZ EGYESÜLET

HKE pályázatokhoz

Név/Name:  
születési hely, idő: 
cím: 
anyja neve: [a továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy]
1.  Aláírásommal  hozzájárulok  a  jelen  Adatkezelési  hozzájárulásban  megnevezett  Adatkezelő  által  a  jelen
hozzájárulásban szereplő adataim, meghatározott célból, meghatározott ideig és módon történő kezeléséhez:
1.1 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett személy akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó, írásbeli nyilatkozatával
rendelkezésre  bocsátott  személyes  adatok  jelen  adatkezelési  hozzájárulásban  és  adatkezelési  szabályzatban
rendszeresített protokollban rögzített, cél szerinti pályázatokban meghatározott műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
1.2 Adatkezelő: a jelen hozzájárulásban megjelölt  HUNNIA KUVASZ EGYESÜLET [a továbbiakban: Adatkezelő,
Kirendeltség], 6763 Szatymaz, II. körzet 80/2. Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt személy.
További  Adatkezelő  a  HKE pályázatában  Adatkezelő  által  kijelölt  harmadik  partner.  További  Adatkezelő  jogai  és
kötelmei Adatkezelő felhatalmazásából keletkeznek. 
1.3 Az adatkezelés célja: Az adatkezelés általános célja: a Hunnia Kuvasz Egyesület  pályázataiban csatolmányként
beadásra került, kötelezően közlendő személyes adatok kezelése.
1.4 Az adatkezeléssel érintett személyes adataim: Nyilatkozom, hogy a hozzájárulást azon tájékoztatás alapján adom
meg,  hogy a megadott  adatkör nem terjeszkedik túl  azon adatokon,  amelyek az adatkezelési  cél  megvalósításához
feltétlenül szükségesek. Személyes adataim az adatkezelés célja érdekében való felhasználásához hozzájárulok. 
2.  Az  adatbiztonság  követelményeinek  megtartása  érdekében  az  Adatkezelő  fokozottan  ügyel  az  adatbiztonság
követelményének megtartására a HKE Adatvédelmi Szabályzat szerint.
3. Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: a HKE Adatvédelmi Szabályzat szerint.
4. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: a HKE Adatvédelmi tájékoztató szerint, felsorolva.

Jelen tájékoztató az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett
kifejezetten hozzájárul  ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt  személyes és különleges adatait
kezelje.  Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a  jelen Adatkezelési  hozzájárulásban foglalt  tájékoztatás  ismeretében
adtam meg. Jelen nyilatkozat egyoldalas, illetve 2, azaz három, egymással mindenben megegyező példányban készült,
amelyből 1 példány a Hunnia Kuvasz Egyesületet, mint az adatokat kibocsájtó szervezetet, 1 példány az Adatkezelőt.
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