A beérkezés sorszáma:

dátuma:1

Pályázati űrlap
a Pathmosz Alapítvány eseti szociális támogatására
I. Személyes adatok
1. Alulírott (név, anyja születési neve, születési hely, idő)

2. Lakcím:

II. Eltartott családtagok
2. Név, életkor

III. Családi körülményekre és az egy háztartásban élők havi összjövedelmére vonatkozó
nyilatkozat

IV. A család havi összkiadásaira vonatkozó nyilatkozat

1

Az Alapítvány tölti ki

2

ZÁRADÉK
1. Az Alapítvány a sikeres pályázónak a támogatásként megítélt összeget folyósítja, amely tartalmazza az
összes adó és járulékterhet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a támogatáshoz adó és/vagy járulékfizetési
kötelezettség járul, azt a támogatottnak kell megfizetnie a támogatás összegéből.
2. Alulírott, mint pályázó (támogatott) aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat elbírálásához
benyújtott személyes adataimat az Alapítvány Kuratóriuma, illetve a Kuratórium megbízottja
megismerje és kezelje a nyilatkozat megtételétől számított öt év időtartamra.
Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon szereplő
személyes adataimnak Alapítvány általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló
nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapítvány a jelen hozzájáruló
nyilatkozatomban meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb irataimról
fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen.
Kijelentem, hogy az Alapítvány Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem,
és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul
veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az Alapítvány az adatok megismerésére, illetve kezelésére a
jogviszony teljesítése, jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Alapítványt
terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az Alapítvány jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.
Kijelentem továbbá, hogy az Alapítvány a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul
veszem, hogy az Alapítvány hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szabályzataiban foglaltak teljesítése,
szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, Alapítvány jogos érdekének érvényesítése) is jogosult
személyes adataim kezelésére.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása
annak, hogy az Alapítvány által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul
veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a
jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén az Alapítvány a
jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a
személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez
hozzájárulásomat megadom.
3. A támogatásról szóló döntés a kuratórium hatáskörébe tartozik, a döntés ellen jogorvoslati lehetőség
nincs.
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