Adatlap kongresszusi támogatáshoz
(belföldi és külföldi)

Név:

Pecsétszám:

Munkahely:
Kongresszus:

Előadás/poster címe:
*
Részvételi díj:

*Kérjük, mellékelje az elfogadásról szóló értesítés, vagy a részvételi igazolás másolatát.

Feltételek:
-

Alkalmazotti státuszú beosztott orvos, aki egyéb pályázati
lehetőséggel nem bír

-

Kongresszuson elfogadott előadás/poster

-

Első szerző

Évente 1 alkalommal nyújtható a fenti feltételek együttes fennállása esetén.
A támogatás összege: max. 100 eFt
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Adatvédelmi tájékoztató
A Támogatott jelen adatlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal és a támogatási
Szerződéssel összefüggésben általa átadott személyes adatokat, okmányainak másolatait a
Támogató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. számú törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
előírásai szerint, célhoz kötötten, a támogatási ügylet lezárultától számított 10 évig kezelje.
A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a Támogatott a pályázati
dokumentációban, a támogatási szerződésben, valamint annak mellékleteiben Támogató
rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyet Támogatott a támogatás
nyújtása után az elszámolásban és a beszámolókban Támogató számára megküld.
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a támogatási projekt életciklusának nyomonkövetése,
pénzügyi és szakmai monitoringja, Támogató beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges jelentések és statisztikák elkészítése, információs anyagok készítése, kutatások,
felmérések elvégzése.
A személyes adatokhoz a Támogató adatbevitelt végző munkatársai férhetnek hozzá, a bírálati
és monitoring folyamatok szereplői, azaz a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai, és az
ellenőrzésre jogosult és a felügyeleti szervek.
A Támogató védi a Támogatott személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy felügyeleti hatóságok
vizsgálhatják a támogatás felhasználását, valamint a szerződések mellékleteit.

Kelt: ……………
__________________________________
Támogatási kérelem benyújtójának aláírása

A kuratórium döntése:
A kuratórium határozatának kelte, száma:

____________________
Aláírás
A MOA kuratóriumának képv.
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