ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT
szenzitív adatok1 kezeléséhez
Alulírott,
Név:
______________________________________________________________________________
mint Kérelmező/Kedvezményezett házastársa/élettársa2 (a továbbiakban: hozzátartozó) kijelentem,
tudomással bírok arról, hogy
Név:
______________________________________________________________________________
mint Kérelmező/Kedvezményezett támogatás iránti igényt nyújtott be AZ EMBERÉRT Alapítvány (a
továbbiakban: Alapítvány) részére.
A támogatás igénylése során a keresőképtelenség tekintetében Kérelmező/Kedvezményezett a
hozzátartozójának tartós betegségére, rokkantságára, egyéb egészségügyi indokra, illetve a
koronavírussal összefüggésben megjelölt okra hivatkozással igényelte az Alapítvány támogatását.
Tudomással bírok arról is, hogy az ezzel kapcsolatosan megadott hozzátartozói szenzitív adatok
(bemutatandó okmányok) tekintetében az Alapítvány részére az adatkezelési tilalom alól a GDPR 9.
cikk (2) bek. a) – az érintett hozzátartozó kifejezett hozzájárulása – ad felmentést.
A személyes adataimat AZ EMBERÉRT Alapítvány tárolja és kezeli. Az Alapítvány az adatkezelés
tényeiről és körülményeiről az Adatkezelési tájékoztató című dokumentummal tájékoztatja az
érintetteket, amely tájékoztató a www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/az_emberert_alapitvany oldalon, a
www.volanbusz.hu/files/public/Az_Emberert_Alapitvany/AdatkezelesitajekoztatoAzEmberertAlapitvany.pdf linken bárki számára hozzáférhető. Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom,
hogy az Alapítvány adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Fentiek
ismeretében
jelen
nyilatkozat
aláírásával
hozzájárulok
ahhoz,
hogy
Kérelmező/Kedvezményezett által igényelt alapítványi támogatás érdekében az Alapítvány a megadott
szenzitív adataimat kezelje. Hozzájárulásomat önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás ismeretében
tettem meg.
Kelt, ________________________________
______________________________
Nyilatkozatot tevő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Az Alapítvány tájékoztatja alulírott tanúkat, hogy a tanúként megadott, alábbiakban írt adataikat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja
szerinti – a jelen okirat aláírásával történő – hozzájárulásuk alapján kezeli. Az Alapítvány adatkezeléséről szóló adatvédelmi
előírások és az érintettek adatvédelemmel kapcsolatos jogai az Alapítvány Adatvédelmi Tájékoztatójában találhatók meg
részletesen, melyeket az Alapítvány közzétesz és folyamatosan elérhetők a www.volanbusz.hu honlapon, a VOLÁNBUSZ
közzétételi egységen belül Az Emberért Alapítvány kategória alatt.
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Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Szenzitív adat: genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok, faji, etnikai származásra, politikai véleményre, vallás i
vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, szexuális életre, szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok .
2
A megfelelő hozzátartozói minőség aláhúzandó.

