Hozzájáruló nyilatkozat
Terrán Tetőfedő Pályázathoz
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Építtető/tulajdonos adatai:

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Cégnév*: …………………………………………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………
Épület adatai:

Cím: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Tetőcserép megnevezése:…………………………………………………………………………………………….
Elolvastam a Terrán Kft. adatkezelési tájékoztatóját, és hozzájárulok a személyes adataimnak a regisztráció
céljából, illetve a pályázattal kapcsolatos kapcsolattartás céljából, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerinti, kezeléséhez.
Igen

Nem

Elolvastam a Terrán Kft. adatkezelési tájékoztatóját és kérem, hogy a Terrán Kft. a jövőbeni eseményeivel,
képzéseivel, pályázataival kapcsolatos, illetve a Terrán Kft.-re és termékeire vonatkozó általános
információkat tartalmazó hírlevelet küldjön nekem a fent megadott e-mail címemre.
Igen

Nem

A Pályázati kiírás feltételeit elfogadom. Az épület pályázaton való részvételéhez hozzájárulok, és a
Bíráló Bizottság részére a helyszíni szemle lehetőségét biztosítom.
Igen
Nem

Kelt: 2020.

………………………………………………..
aláírás

Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA
TERRÁN KFT. KÉPZÉSEIRE, RENDEZVÉNYEIRE, PÁLYÁZATAIRA FELIRATKOZÓK RÉSZÉRE
Ez az adatkezelési tájékoztató a Terrán Kft. pályázataira jelentkezők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
feltételeket rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.
Adatkezelő: a Terrán Kft. (7754 Bóly, Tompa M. u. 10.; Cg. 02-09-064553; ”Terrán Kft.”), e-mail: info@terranteto.hu,
Az adatkezelés célja: Pályázatunkra többek között regisztrációs űrlapunk kitöltésével regisztrálhat. Az űrlapon
feltüntetett adatok megadása kötelező, ezek nélkül nem tudjuk elfogadni a jelentkezését a pályázatunkra. Az
űrlapon megadott adatait a pályázat elbírálása és lebonyolítása céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, illetve a részvétellel összefüggő esetleges
pénzügyi adatok.
Címzettek köre: Az Ön adataihoz a Terrán Kft.-nél a marketing és a műszaki előkészítő osztály fér hozzá.
Adatok megőrzése: Az Ön számviteli bizonylaton vagy ezt alátámasztó iratok található személyes adatait a számviteli
törvény 169.§ (1) bekezdése alapján legalább 8 évig megőrizzük. Az egyéb személyes adatait pedig a képzés,
rendezvény lebonyolítását követő 9 hónapon belül töröljük.
Amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre, a hírlevél küldéshez szükséges adatait (név, e-mail cím) a hozzájárulása
visszavonásáig kezeljük.
Önnek joga van (meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén, lsd. Teljes Adatkezelési Tájékoztató):
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

tájékoztatást kapni arról folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a
személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;
a személyes adatai helyesbítését kérni;
a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;
a személyes adatkezelés korlátozását kérni;
hogy az Ön által a Terrán rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Terrán Kft. egy másik
adatkezelőnek továbbítsa;
tiltakozni a személyes adatainak a Terrán Kft. vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;
visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a felügyeleti hatóságnál

További részletek: lásd a Teljes Adatkezelési Tájékoztatót.

