
 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatok kezeléséhez 
 

Pályázóként hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a pályázati eljárás során benyújtott 

személyes adataimat a pályázati eljárással, illetve az Erzsébet-program lebonyolításával kapcsolatban kezelje.  

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja a pályázati eljárás és az Erzsébet-program lebonyolítása. Jelen 

adatkezelés hozzájáruláson alapul. 

 

Hozzájárulok, hogy a pályázati eljárás és az Erzsébet-program lebonyolítása során a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány mellett az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatok végrehajtásában együttműködő civil szervezetek, 

gazdasági társaságok, valamint egyéb jogi és természetes személyek (különösen Erzsébet Utalványforgalmazó és 

Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) részére az átadott 

személyes adataim és különleges adataim továbbításra kerüljenek, azokat az együttműködő szervezetek 

megismerjék, feladataik végrehajtásához szükséges mértékben rögzítsék, használják és kezeljék. Hozzájárulok 

továbbá, hogy az átadott adataim a pályázati eljárás, valamint az Erzsébet-program igazolása céljából az illetékes 

hatóságok, illetve az ellenőrzést végző szervek felé továbbításra kerüljenek, továbbá, hogy nyertes pályázat esetén az 

adataimat tartalmazó pályázati anyagomat ugyanezen célból 2019. december 31. napjáig irattárban megőrizzék.  

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezeléséről az info@mnua.hu e-mail címen tájékoztatását kérhetek, 

továbbá kérhetem a személyes adataim helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. 

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról a tényről, hogy jogaim megsértése esetén a lakóhelyem vagy tartózkodási 

helyem szerinti törvényszékhez fordulhatok, valamint kérhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). 

 

a kép- és hangfelvétel készítéséhez, nyilvánossághoz történő közvetítéséhez 

Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése 

érdekében a táborhelyszíneken Rólam kép- és hangfelvételt, illetve filmet készítsen vagy készíttessen. 

Ezzel egyidejűleg engedélyezem, hogy a Rólam készült kép- és hangfelvétel tekintetében a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány, illetve alvállalkozója a megjelentetéshez szükséges korrekciókat annak eltorzítása nélkül elvégezze, 

különösen átszerkessze, megvágja, és kompozícióba helyezze. 
Kifejezetten hozzájárulok, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a táborhelyszíneken Rólam esetlegesen 

készített kép- és hangfelvételt az Erzsébet program népszerűsítési céljából felhasználja, különösen, de nem 

kizárólagosan saját kiadású, illetve regionális és országos sajtótermékek, televíziók, rádiók, on-line médiatartalom 

szolgáltatók, valamint közterületekre és tömegközlekedési eszközökre kihelyezett óriásplakátok, hirdetőoszlopok 

útján a nyilvánossághoz közvetítse, sugározza, terjessze. 
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