Hierotheosz Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
Telefon:
E-mail:
Cím:
Levelezési cím:
Weboldal:

0642 311 324
civilkozpontszszb@gmail.com
4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.
http://szabolcs-cic.hu/

Tanácsadási Adatlap
A szolgáltatás igénybe vevője:
Szervezet/magánszemély neve:

címe:

/irányítószám/

adószám:

/város/

./házszám/

/ közterület (utca)/

telefonszám:

email cím:

A szolgáltatás:
Tanácsadó:

Időtartam:
/óra:perc/

Típus:
jogi és közhasznúsági tanácsadás
pénzügyi, könyvviteli és adózási
tanácsadás pályázati és forrásteremtési
tanácsadás
önkéntességgel, adományozással kapcs. tanácsadás
egyéb; éspedig:

Jelleg:
személyes telefon
email levél
egyéb
éspedig:

Leírás:

A szolgáltatást igénybe vevő - ügyfél -, kijelentem hogy jelen program céljait megismertem,
továbbá ezen Tanácsadási adatlap elválaszthatatlan mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozat
tartalmát megismertem, és aláírásommal igazoltan elfogadom. Hozzájárulok, hogy a Hierotheosz
Egyesület által működtetett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Központ , mint Civil Közösségi

Szolgáltató Központ, ezen adatlapon megadott adatokat a projekt keretében, annak céljaival
összefüggésben a projekt fenntartási időszakának végéig kezelje.

Melléklet: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a Civil Közösségi Szolgáltató Központ című projekttel összefüggő
adatkezeléséhez

Kelt.: ……………, 2021 ……………..…/hó/……/nap/

ügyfél

web: http://szabolcs-cic.hu/

tanácsadó

email: civilkozpontszszb@gmail.com

telefon: 0642 311-324

Hierotheosz Egyesület
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Levelezési cím:
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
a Civil Közösségi Szolgáltató Központ című projekttel összefüggő adatkezeléséhez
Tanácsadási Adatlapon nyilatkozó Ügyfél nyilatkozatával egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen
nyilatkozathoz, mint melléklethez tartozó Tanácsadási adatlap dokumentumban megtalálható adatait a
Hierotheosz Egyesület (székhely: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 17., nyilvántartási szám: 15-02-3318)
megismerje, a projekt céljaival összefüggésben, a projekt fenntartási időszakának végéig kezelje, továbbá, hogy
a projekt megvalósítása és fenntartása során ellenőrzést végző szervezetek, illetve hatóságok munkájához
szükséges információnyújtás céljából harmadik félnek átadja.
A Hierotheosz Egyesület az adatkezelés során megfelel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete (GDPR), valamint saját belső adatvédelmi szabályzata, és egyéb, vonatkozó szabályzat
rendelkezéseinek.
Ügyfél adatai kezelésével kapcsolatban tudomásul veszi a következőket:
Adatkezelés módja: Papír alapon, illetve elektronikusan
Adatok forrása: Csatolt, az Ügyfél által aláírt Tanácsadási Adatlap
Adatközlés: Hierotheosz Egyesület, továbbá a projekt megvalósítása és fenntartása során ellenőrzést végző
szervezetek, illetve hatóságok munkájához szükséges információnyújtás céljából harmadik fél.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy adataival kapcsolatos jogai a következők:
•

tájékoztatás és hozzáférés joga,

•
•
•
•
•
•

helyesbítés joga,
törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog,
adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
adathordozhatóság joga,
tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és jogaival a következő
elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhet:
a. postai úton: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.
b. e-mail-en keresztül: civilkozpontszszb@gmail.com
c. telefonon: 0642 311-324
Önrendelkezési jog megsértése esetén az ügyfél panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9 11., tel.: +36 (1) 391-1400, elektronikus elérhetőség:
www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
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