EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán
kapacitások fejlesztésére” című projekt

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAP

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ADATOK:
Pályázó/tanuló neve: ..…..............................................................................................................
Pályázó/tanuló születési helye, ideje: …………………….………………………………………………….…………..
Pályázó/tanuló lakcíme:...…………………………….…….…………………………………………………………………..
Oktatási intézmény neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Oktatási intézmény címe: ..………………………..….………………………………………………...…………………….
Szülő (törvényes képviselő) neve, telefonszáma: ………………..….………………………………………………
A pályázó 2018/2019-es tanév II. félévében elért tanulmányi eredményének átlaga: …..……
A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………………………..
11. ……………………………………………………………………………………………..
12. ……………………………………………………………………………………………..
13. ……………………………………………………………………………………………..
14. ……………………………………………………………………………………………..
15. ……………………………………………………………………………………………..

FIGYELEM!
A pályázati felhívásban előírt kötelező mellékeltek
hiánya esetén a pályázat érvénytelen.
A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

PÁLYÁZÓ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATAI
1. Alulírott pályázó kijelentem, hogy jelen pályázat benyújtásakor más ösztöndíjban
nem részesülök.
2. Alulírottak a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentik, hogy a pályázati adatlapon
feltüntetett, valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszik, hogy amennyiben a pályázati adatlapon
és/vagy a pályázathoz benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a
valóságnak, úgy a pályázat az elbírálási eljárásból kizárásra kerül.

3. Hozzájáruló nyilatkozat
továbbításához:

személyes

adatok

kezeléséhez,

sokszorosításához,

Alulírott ………………………………………………… (név), …………………………………………………….. (lakcím),
mint pályázó törvényes képviselője, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján tudomásul
veszem, hogy gyermekem személyes adatai a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a
humán kapacitások fejlesztésére” című pályázati eljárás (ösztöndíjpályázat programelem)
során szükséges kötelezettségek teljesítése érdekében kezelendő.
Nyilatkozom, hogy hozzájárulásomat adom gyermekem (mint a pályázati eljárás –
ösztöndíjpályázat programelem – résztvevője) személyes adatainak kezeléséhez,
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez).
Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem – pályázati adatlapon megadott – személyes adatait a
pályázatot kiíró megismerje, nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, elbírálása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat
esetén az ösztöndíj folyósítása céljából kezelje.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a pályázati eljárás során a pályázat megvalósításában
résztvevők gyermekemről fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek; és azokat a
pályázati eljárás során közzétegyék, használhassák.
A pályázati adatlap egy eredeti aláírt példányát a szükséges mellékletek csatolásával a
pályázati kiírásban meghatározott címre és határidőig kell benyújtani.
Dátum: ………………………………….

Aláírások:
………………………………………….
pályázó

………………………………………….
pályázó törvényes képviselője

