
 
MEGHATALMAZÁS 

Mely létrejött a meghatalmazó: 
 

Név: 
 
 

Születési név:  

Szül. hely, idő:  Anyja neve:  

Lakóhely: 
 
 

TAJ szám:  
 

és a meghatalmazott között:  
 

Név: 
 
 

Születési név:  

Szül. hely, idő:  Anyja neve:  

Lakóhely: 
 
 

Szem.ig.szám:   

azzal a céllal, hogy az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Szociális étkeztetés – Népkonyha szolgáltatás 
igénybevételének ügyében eljárjon. 
 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt:  …………………,  …………………… 
 
 

aláírás  aláírás 
Meghatalmazó  Meghatalmazott 

 
Tanú 1:             Tanú 2: 
 

aláírás  aláírás 

Név:  Név: 

Lakcím:  Lakcím: 

Szem. ig. szám:  Szem. ig. szám: 

Adatkezelési tájékoztató 

Jelen adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat célja a szolgáltatást nyújtó tevékenységének a hatályos jogi szabályozásnak, különös tekintettel a 2011. 
évi CXII. tv., valamint a 2016/679 EU rendelet szabályaiban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, a szolgáltatást igénybe vevő érintettek (jelen 
esetben a szolgáltatással összefüggésben a meghatalmazott és a tanúk) adatainak jogszerű kezelése. 

 Adatkezelő/Szolgáltatás nyújtó: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány képviselő: Szanyi-Karl Attila Kuratóriumi elnök;Nyilvántartási sorszám: 
7439; Bírósági végzés száma: 11.Pk.60163/1999;Székhely címe: 1039 Budapest, Lehel utca 15.; Adatkezelési képviselő: Nemes Réka; elérhetősége: 
info@karitativ.hu; Szolgáltatás tárgya: Szociális étkeztetés-Népkonyha 
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyek (jelen esetben a meghatalmazott és a 
tanúk (tanú1.-2.)) személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre 
jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. 
Fogalmak: 
A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Info tv. értelmezésében 
személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ. 
  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű, aktív kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az 
akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 
  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  
Tájékoztattak jogaimról, így a szolgáltatást nyújtó által kezelt személyes adataim vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint  
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kérhetek (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 
b) kérelmemre személyes adataimat és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésemre bocsássa (hozzáféréshez való jog), 
c) kérelmemre, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adataimat az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való 

jog), 
d) kérelmemre, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adataim kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához 

való jog), 
e) kérelmemre személyes adataimat az adatkezelő törölje (törléshez való jog) 
f) hozzájárulásomat visszavonhatom 
g) felügyeleti hatóságánál panaszt tehetek 


