Regisztrációs adatlap szervezetek részére
Az EMET NKA Igazgatósága tölti ki!
Postára adás: _______________ Beérkezés: _______________
Iktatószám: ________________

___________________
átvevő

A. Megbízott adatai:
Családi és utóneve:
Születési neve:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Csak pályázat benyújtására:
Csak elszámolás benyújtására:
Pályázat és elszámolás benyújtására is:
B. Változás bejelentése:
C. Megbízó adatai:
Pályázó teljes neve:
Adószáma:
Határon túli Pályázó esetén külföldi adószám:
Pályázó szervezeti-működési formája:
Költségvetési intézmény PIR száma:
Gazdasági társaság cégjegyzékszáma:
Egyéb szervezet nyilvántartásba vételi okirat száma:
Pályázó székhelye:
Pályázó levelezési címe:
Pályázó telefonszáma:

Megbízzuk -t, hogy nevünkben az EMET NKA Igazgatóságánál az elektronikus
ügyintézésben eljárjon.
Megbízás kezdetének időpontja:
_________________________________, 20_______________
Nyilvántartási szám:

1
Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Telephely: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. 128.
www.emet.gov.hu

Tudomásul veszem, hogy a regisztráció véglegesítésének feltétele az online módon feltöltött
dokumentumok postai úton való beküldése az EMET NKA Igazgatósága címére (H-1389
Budapest, Pf. 128.) a regisztrációtól számított 15 napon belül.

_________________________________, 20_______________
Nyomtatott betűvel kérjük kiírni!
Megbízó neve:

Megbízott neve:

____________________________________

____________________________________

____________________________________
Megbízó aláírása

____________________________________
Megbízott aláírása

Nyilatkozat:
Az Ávr. 100. §-a pontja alapján hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a
XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás
folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak
hozzáférjenek.

_________________________________, 20_______________

_____________________________________
Megbízó aláírása
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Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a pályáztatásban való részvételhez szükséges
regisztráció során megadott következő személyes adataimat az EMET NKA Igazgatósága az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje: születési név, adóazonosító jel, anyja
neve. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII. 31. Korm.
rendelet 69. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a pályázatnak tartalmaznia kell szükség
szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja, hogy az EMET NKA Igazgatósága, mint
adatkezelő a megadott személyes adataim alapján a megadott elérhetőségeimen értesítsen
azon pályázatokkal kapcsolatos információról, amelyekben kapcsolattartással megbízott
személyként szerepelek, valamint a pályázó szervezet által kapott megbízásom alapján, annak
tartalmának megfelelően képviseljem a megbízó szervezetet az EMET NKA Igazgatósága
előtt a benyújtott pályázattal kapcsolatosan. A megadott személyes adataim az adatkezelő
informatikai rendszerében történő beazonosíthatóságomat szolgálja.
Tudomásul veszem, hogy a megadott személyes adataim megismerésére az EMET NKA
Igazgatóságának mindazon alkalmazottjai jogosultak, akiknek az a pályáztatással és
elszámoltatással összefüggésben munkaköri feladataik ellátásához szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a kezelt személyes adataimat az EMET NKA Igazgatósága
bizalmasan kezeli, az adatokat a harmadik személynek nem adja ki.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhetek,
kérhetem azok helyesbítését és törlését az Infotv. 14-17. §-ai szerint, továbbá jogorvoslathoz
való jogomat a 21-22. §-ai alapján érvényesíthetem.
Adatkezelés (adattárolás) időtartama:
A személyes adatokat addig tároljuk, amíg a hozzájáruló által engedélyezett felhasználás
érdekében arra szükség van, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik. Személyes
adataimhoz való fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható írásban.
Kijelentem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás
alapján tettem.
_________________________________, 20_______________

___________________________
Megbízott aláírása
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