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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy …………………………………… (név), mint adatkezeléssel érintett (továbbiakban:
érintett) aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Színház- és Filmművészeti
Egyetem (továbbiakban: SZFE), mint adatkezelő részére a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-201900024 számú pályázat támogatásával létrehozott, Proof of Concept Alap keretében kiírt pályázat
során átadott személyes adataimat a pályázat lefolytatása céljából kezelje. Hozzájárulásomat a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bek. b) pontja szerint adom
meg az adatkezelő számára.
Tudomással bírok arról, hogy az SZFE Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 27/2021. (09.16.) számú
rektori-kancellári közös utasítás (a továbbiakban: Szabályzat), valamint az SZFE honlapján a
www.szfe.hu/adatvédelem oldalon elérhető Általános adatkezelési tájékoztató, valamint a
Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos szakmai dokumentációkra, és a Pályázatokkal,
projektekkel kapcsolatos pénzügyi dokumentációkra vonatkozó különös adatkezelési
tájékoztatók (a továbbiakban együttesen: Adatkezelési tájékoztató) rendelkezései, a Proof of
Concept Alap pályázatára is irányadók.
Kijelentem, hogy a Szabályzat és az Adatkezelési tájékoztatók elérhetőségeit, és az azokban foglalt
rendelkezéseket megismertem, megértettem és tudomásul vettem.
Az érvényben lévő Szabályzat alapján az SZFE minden ésszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatokba az adatkezelő azon foglalkoztatottjai
tekinthetnek be, illetve kezelhetik adataimat, akik a pályázat előkészítésében, lebonyolításában
és a pályázati dokumentáció tárolásában részt vesznek, továbbá a jogszabályban meghatározott
azon szervek, amelyeket jogszabály az ellenőrzésre feljogosít vagy kötelez.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Az adatkezelés időtartamával kapcsolatban tudomásul veszem, hogy a Proof of Concept Alap
pályázati dokumentációjának megőrzési ideje a kötelező fenntartási időszak végétől számított 5
év, de minimis támogatás esetén a támogatás odaítélésétől számított 10 év.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetek a GDPR-ban
biztosított – alább részletezett – jogaimmal, amely igényeimet az SZFE adatvedelem@szfe.hu
elérhetőségén jelezhetek.
Kérelmezhetem:
- a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását,
- a személyes adataim adathordozhatóságához való jog érvényesítését, tiltakozhatom a
személyes adataim kezelése ellen.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a jogaim megsértése esetén az Egyetem adatvédelmi
tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz
fordulhatok.
Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről
önkéntesen történt.
Budapest, 2022. ………………………………………………
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Pályázó aláírása

