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A Civil Információs Centrum cím birtokosa és az ezzel járó szakmai program megvalósítója a 2017-2019-es időszakban, Győr-MosonSopron megyében a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: KVA). A tervezett komplex program és szolgáltatáscsomag
elérésének biztosítása érdekében vesszük fel a kapcsolatot a megyében működő civil szervezetekkel, melyek az alábbi adatok közlésével,
illetve nyilatkozat kitöltésével csatlakozhatnak. A szolgáltatások díjmentesek!

Változások a NEA támogatási rendszerében 2019-től
Információs nap - Meghívó
IDŐPONT:

2019. január 24. 16:30 óra

HELYSZÍN:

TIT Pannon Egyesülete, Győr, Munkácsy M. u. 6.

PROGRAM:
16:15 – 16:30

REGISZTRÁCIÓ

16:30 – 17:00

Tájékoztató az új, civil szervezetek részére elérhető egyszerűsített
támogatásról, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2019ben bevezetendő egyéb változásairól

17:00 – 17:30

Elérhető egyéb források civil szervezetek részére

17:30 -

Kérdések, egyéni konzultációs lehetőség

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Jelentkezési lap
Jelentkező neve:

Delegáló szervezet neve:

telefonszám:

email cím:

Kérjük, juttassa el a fent található elérhetőségeink egyikére!
A szolgáltatást igénybe vevő - ügyfél -, kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy jelen program céljait megismertem továbbá ezen
Meghívó/Jelentkezési lap elválaszthatatlan mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozat tartalmát megismertem, és aláírásommal igazoltan
elfogadom. Hozzájárulok, hogy a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ezen adatlapon megadott adatokat a projekt keretében, annak
céljaival összefüggésben a projekt fenntartási időszakának végéig kezelje.
Melléklet: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a Civil Információs Centrum című projekttel összefüggő adatkezeléséhez
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
a Civil Információs Centrum című projekttel összefüggő adatkezeléséhez
Jelentkezési lapon nyilatkozó Ügyfél nyilatkozatával egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen
nyilatkozathoz, mint melléklethez tartozó Meghívó/Jelentkezési lap dokumentumban megtalálható adatait a
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely: 9022 Győr, Czuczor G. u. 30., nyilvántartási szám:
08-01-0000369) 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. Továbbá hozzájárul és
elfogadja, hogy a rendezvényen fotók készülnek.
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 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:
Adatok forrása:
Adatközlés:

Papír alapon, illetve elektronikusan
Csatolt, az Ügyfél által a rendezvény napján aláírt Jelenléti ív
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 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: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - 9001 Győr, Pf.:688.
b. e-mail-en keresztül: cic@kva.hu
c. telefonon: +36 96 512 539
Önrendelkezési jog megsértése esetén az ügyfél panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, elektronikus
elérhetőség: www.naih.hu, az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-142218/2018) vagy bírósághoz
fordulhat.
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