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Alulírott aláírásommal hozzájárulok, hogy a támogatást biztosító Tempus Közalapítvány és a küldő intézményem a személyes adataimat az
Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a jelen pályázati eljárásban
és dokumentációban megadok. Az adatkezelés célja az igénybe venni kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai
nyomon követése, és a Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és statisztikák
elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése. Az adatkezelés időtartama 10 év. Az adatokhoz hozzáférhetnek
az adatbevitelt végzők; a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult
és felügyeleti szervek; valamint anonim módon a program megvalósulását és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat
az adatkezelők védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Alulírott aláírásommal kifejezetten hozzájárulok, hogy a pályázat keretében benyújtott személyes adataimat a Tempus Közalapítvány
harmadik (Európai Unión kívüli) országba továbbítsa, abban az esetben, ha a pályázatban megjelölt külföldi felsőoktatási intézmény
harmadik országban van. Ezen adattovábbítás jogalapját az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi
rendelet) 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi.
Vállalom, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt veszek a program alumni rendszerében, illetve biztosítom elérhetőségemet.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban rögzített kizárási okok egyike sem áll fenn esetemben.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy valótlan adatközlés a pályázatból történő automatikus kizárást vonja maga után.
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