
AZ ÁLMOK  
MEGVALÓSULHATNAK!

NYILATKOZAT
Személyes adatok kezelésének tudomásulvételéről

•  A Lánchíd Alapítvány, mint Adatkezelő, gondosan ügyel arra, hogy a támogatásra jelentkező diákok sze-
mélyes jogai ne sérüljenek, ezért az alapítvány az adatok bekérését, tárolását szigorúan bizalmasan kezeli és 
biztosítja, hogy a támogatásra jelentkezéssel és a támogatás juttatásával kapcsolatos személyes adatokat olyan 
jogi és természetes személynek nem ad át, amelyek nem hozhatok közvetlen összefüggésbe a támogatással. 
A Lánchíd Alapítvány legmesszebb menőkig betartja a 2018. évi adatvédelmi és egyéb személyes adatkezelés-
re irányuló törvény (GDPR), valamint további vonatkozó törvény és szabályok rendelkezéseit. 

•  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. A személyes adatokat az alapítvány a felvételi év végéig, 
a támogatott személy esetén az utolsó tanulmányi év befejezéséig tárolja. Ezt követően a személyes adatok hi-
vatalosan, jegyzőkönyv felvételével megsemmisítésre kerülnek.

•  A támogatásra jelentkező hallgatók és szülők, vagy gondviselők e szabályzat elolvasásával és aláírásával el-
fogadja, hogy a támogatásra jelentkező hallgató személyes adatait a Lánchíd Alapítvány megkaphassa, és a 
fenti  szabályzatnak megfelelően kezelhesse. A szabályzat elfogadásával egyidejűleg az érintett diákok és szü-
lők, gondviselők nyilatkozatot tesznek, hogy a Lánchíd Alapítvány a támogatásra jelentkező diákok személyes 
adatait, korlátozottan (név, település neve ahol a középiskolai tanulmányokat végezte, valamint felsőfokú is-
kola neve ahova jelentkezett) különböző médiumokban a támogatással összefüggésben megjelentesse, illetve 
az Alapítvány által szervezett sajtótalálkozón, rendezvényeken részt vehessenek. 

•  Kiskorú esetén a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges a fenti adatok kezeléséhez. 

•  Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a fenti adatokat egyéb adatkezelési célra nem használja fel, 
azokat nem továbbítja. Az adatok tárolása a GDPR szerinti irányelveknek megfelelően, bizalmasan történik, 
azokhoz csak korlátozott jogosultsággal rendelkező személy férhet hozzá.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vettem. Kijelentem továbbá, hogy 
a személyes adatok médiumban, valamint a nyilvánosság előtt történő és a támogatással összefüggésben 
történő megjelentetéséhez hozzájárulok.
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