Regisztrációs lap
(A születendő gyermek jogán való jogosultságra csak egy regisztrációs lap nyújtható be. A jelentkezés
a két oldalon található, négy helyen történő aláírással érvényes.)

SZÜLŐ adatai
Név: ………………………………………..……….................................................................
Születési név: …...…………………………………..…………………………………..............
Születési hely, év, hó, nap: …..……………………………...…………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………….…………………………..
Lakóhelye (lakcímkártya adata):……………………………………………………..................
Tartózkodási helye (lakcímkártya adata):………………………………………………………
Elérhetőségek (telefon, e-mail):…………………………………………………………………
Szülés várható ideje:…………………………………………………………………………….
Hozzájárulok, hogy nyertes sorsolás esetén előre egyeztetett időpontban az Önkormányzat
képviseletében a polgármester meghatalmazottja útján, ünnepélyes keretek között történik a
Belvárosi Vándorbölcső eljuttatása az V. kerületi lakcímemre.
□ Hozzájárulok, hogy a vándorbölcső átadásakor a helyi TV és újság munkatársai jelen
legyenek.
□ Hozzájárulok, hogy a vándorbölcső átadásakor a helyi újság munkatársai jelen legyenek.
□ Nem járulok hozzá, hogy a vándorbölcső átadásakor a helyi TV és újság munkatársai jelen
legyenek.
(Kérjük, „X”-szel jelölje a megfelelő kódkockát.)
Budapest, ……. év ………………hó………nap
………………………..
nyilatkozattevő aláírása
A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi helyeken adhatja le:
- Belváros Önkormányzata, Balogh-Madár Emese alpolgármester titkársága (1051 Budapest, Erzsébet
tér 4., 5. emelet)
- Védőnői Szolgálat (1054 Budapest, Akadémia u. 8.)
- BLESZ Nőgyógyászat, Mester Ibolya vezető asszisztens (1051 Budapest, Hercegprímás utca 14-16.
3. emelet)
- Belvárosi Közösségi Tér, recepció (1051 Budapest, Mérleg utca 9.)

Igazolom, hogy nyilatkozattevő az általa megadott V. kerületi lakcímét a lakcímkártya
felmutatásával igazolta.
Budapest, ……. év ………………hó………nap
…………………………..
átvevő szervezet aláírása

:
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

_

Alulírott (név):……………….. jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a köztem és a Segítő
Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 9.,
cégjegyzékszám: Cg.01-09-176115) (a továbbiakban Adatkezelő) között a Belvárosi Vándorbölcső Program regisztrációs
lapon megadott személyes adataimat az Adatkezelő az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben, illetve az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) foglalt
előírásoknak megfelelően a Belvárosi Vándorbölcső Mozgalom megvalósítása során az adatkezelési cél megvalósulásához
szükséges ideig, de legfeljebb jelen nyilatkozatom aláírásától számított 5 évig tárolja, kezelje.
Kijelentem, hogy Adatkezelő tájékoztatását, miszerint a személyes adataimat elektronikusan, illetve papír alapon is tárolják
(adatkezelés módja), elfogadom. Kijelentem, hogy érintettként jogaimat az adatkezelő tájékoztatás alapján teljeskörűen
megismertem és tudomásul vettem.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat kizárólag az Adatkezelő (ideértve az adatkezelés célját képező állami
feladatot mindenkor ellátó szervezetet is) munkatársai jogosultak megismerni, akik az adatok integritására és bizalmas
jellegének tudomásul vételével az abban foglaltakra vonatkozóan titoktartásra kötelesek.
Budapest, ……. év ………………hó………nap
………………………..
nyilatkozattevő aláírása
TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott (név): ........................................, nyilatkozom, hogy az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
alapján az alábbi előzetes tájékoztatást megkaptam:

1.
2.

Az érintettet az Info tv. 14. §-a alapján az adatkezeléssel összefüggésben megilletik az alábbi jogok: előzetes
tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez való jog helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való
jog, törléshez való jog.
Az Info tv. 17.§-a alapján az adatkezelő tájékoztatta az érintettet:
az adatkezelés az érintett személy elektronikusan, illetőleg papír alapú dokumentumokon tárolt személyes
adatait (név, lakcím, és az ad) érinti, az adatkezelés célja a Belvárosi Vándorbölcső Program
megvalósítása,
- az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Info tv.
5. § (1) bekezdése

-

az adatkezelés legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulási idejéig, de az adatlap leadását követő maximum 5
évig tart
- az adatkezelésre és adatfeldolgozásra a Segítő Kezek az Aktív Évekekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 9., cégjegyzékszám: Cg.01- 09-176115) személyi
állománya jogosult.
- amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens (adatvédelmi incidens = az adatbiztonság olyan sérelme,
amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi) következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása
érdekében az adatkezelő által megtett intézkedésekről az érintett szintén felvilágosítást kérhet.
Az Info tv.22.§-aalapján adatvédelmi hatóságvizsgálatát vagyeljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
23. §-a alapján az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Budapest, ……. év ………………hó………nap
………………………..
nyilatkozattevő aláírása

