iktatószám:…………………..

Együttműködési megállapodás
amely létrejött a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége részéről (1068 Budapest Benczúr u. 21.; adósz.: 19655031-2-42),
képviseli:
 Gárdonyi Csaba
 Sáfrány Attila
 Mázló Tímea
 Grabecz Gábor
 Szalkai Iván
 Kozma Balázs
 Juhász Renáta
 Frankó András
 Pamli Rita
 Horváth Zsófia
(a továbbiakban: Kedvezményezett),
másrészről
Családi és utónév: ........................................................................................................................
Neme:

 Férfi  Nő

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ……………………………………………

  

Anyja neve: ..................................................................................................................................
SINOSZ tagsági szám:



vagy M.Á.K kártya száma (melyen szerepel, hogy hallássérült):



E-mail cím: ...................................................................................................................................
(a továbbiakban: Együttműködő fél)
(Kedvezményezett és Együttműködő fél a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:
1. Kedvezményezett vállalja, hogy EFOP-1.1.5-17-2017-00006 azonosítószámú Akadálymentesített infokommunikációs
szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt)
keretében részvételt biztosít az Együttműködő fél számára.
Az Együttműködő fél vállalja, hogy jelen együttműködési megállapodás alapján együttműködik a Projekt támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelő megvalósítása érdekében.
2. A Felek az együttműködés érdekében a következők teljesítését vállalják:
A Kedvezményezett projektben vállalt kötelezettsége:
 A KONTAKT Tolmácsszolgálat Infokommunikációs akadálymentesítési szolgáltatásának biztosítása
 A KONTAKT Tolmácsszolgálat érdeklődői számára workshopokat és rendezvényeket biztosít
Az Együttműködő fél vállalt kötelezettsége:
 A KONTAKT Infokommunikációs akadálymentesítési szolgáltatásának tesztelése
 A KONTAKT Tolmácsszolgálat által szervezett workshopokon és rendezvényeken részt vesz
3. Az EFOP-1.1.5-17-2017-00006 azonosítószámú projekt részeként jelen megállapodás igazolja, hogy az ESZA nyilatkozaton
rögzített személy, mint Együttműködő fél részt vett.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései irányadóak.
5. Jelen megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő Felek közül az utolsóként aláíró fél
aláírásának napjával. Jelen megállapodás hatályát veszíti 2019.december 31-én.
6. Felek kijelentik, hogy jelen együttműködési megállapodás egy eredeti példányban készült, amely fizikailag a
Kedvezményezett birtokában marad. Ugyanakkor bármely Együttműködő fél kérésére köteles Kedvezményezett – 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) szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – másolatot adni a jelen megállapodásról.
7. Felek a megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a szerződést átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírták.

.…………………………………………………….
Együttműködő fél

………………………………………………………
Kedvezményezett
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Kedvezményezett képviselője

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők bizalmasan, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával
kezelik, azokat kizárólag összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használják fel. A fenti azonosítószámú
projekttel kapcsolatos, monitoring célú adatszolgáltatáson kívül az adatok más célra nem kerülnek felhasználásra.
Megőrzésük időtartamára a projekt egyéb dokumentumainak megőrzési kötelezettségére vonatkozó szabályok
vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az
adatbiztonság követelményének megfelelően kerül biztosításra.
Tájékoztatjuk, hogy a projektgazda, mint adatfeldolgozó az Irányító Hatósággal, mint adatkezelővel kötött
adatfeldolgozási szerződésben vállalt kötelezettséget az adatok törvényi előírásnak megfelelő összegyűjtésére,
tárolására és továbbítására.
Hozzájárulok fenti adataimnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történő kezeléséhez. Hozzájárulok személyi azonosításra
alkalmas okmányomról (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél) fénymásolat készítéséhez és annak
tárolásához.

…………………………………………………….
résztevő aláírása

……………..……………………………………
törvényes képviselő aláírása
(amennyiben szükséges)

