Jelentkezési lap
KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN KITÖLTENI, ALÁÍRNI, MAJD A TELJES PÁLYÁZATI ANYAGOT
(JELENTKEZÉSI LAP, HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 2 FÉLE)
A PALYAZAT@OLAJAGOTTHONOK.HU CÍMRE BEKÜLDENI.
CSAK A KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOKKAL
TUDJUK A JELENTKEZÉST ELFOGADNI!

1.

Személyes adatok
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Apja neve:
Születési hely, idő:
Állampolgárság:
Állandó lakcím:
Másodgenerációhoz tartozást igazoló okirat fajtája:

2.

Választott szolgáltatás, eszköz

Csak egy szolgáltatás vagy eszköz választható! Kérjük, hogy a választott szolgáltatást vagy eszközt az előtte lévő körbe tett X jelöléssel szíveskedjen kiválasztani!

A. Szociális támogatások
o Lakhatási támogatás 50 000 Ft értékben
o Idősotthoni díj támogatás 50 000 Ft értékben
B. Egészségügyi támogatás
o Gyógytorna – 5 alkalom
o Fizikoterápia – 5 alkalom
o Uszodabérlet - 5 alkalom
o Sószoba bérlet – 5 alkalom
C. Egészségügyi/mentális támogatás - Terápiás csomagok**
o Terápiás csomag testnek és léleknek I. (Tartalma: gyógytornásszal való konzultáció, nordic
walking képzés és túra (eszközt biztosítunk), fitness eszközök használata)
o Terápiás csomag testnek és léleknek II. (Tartalma: pszichológussal való konzultáció, sószoba, fényterápia, fitness eszközök használata)
o Terápiás csomag testnek és léleknek III. (Tartalma: gyógytornásszal való konzultáció, hangterápia/táncterápia, fitness eszközök használata)
** A terápiás csomagok öt találkozási alkalmat tartalmaznak.
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D. Egészségügyi támogatás - Gyógyászati segédeszköz
o Elektromos moped
o Vízhatlan lepedő kétoldalas, cipzáras
o Elektromos ágy új
o Antidecubitus matrac
o Ágyasztal éjjelszekrénnyel
o Elektromos betegemelő, hámmal együtt
o Fürdetőszék
o Egyéb a mozgást, rehabilitációt segítő gyógyászati segédeszköz, éspedig:..........................
E. Mentális támogatás
o Pszichológiai tanácsadás – 5 alkalom
o Pszichoterápiás tanácsadás – 5 alkalom

3.

Csak szociális támogatás választása esetén kitöltendő!
A. A háztartás teljes bevétele:………………………………………………………………
B. A háztartásban élők száma:……………………………………………………………...
C. Kiadások összege:……………………………………………………………………….

Benyújtandó dokumentumok/számlák, számlakivonatok a háztartása anyagi helyzetének igazolására
(ezeket nem kell a pályázati anyaggal együtt beküldeni, jelezni fogjuk, amikor szükségessé válik a
bemutatásuk):
Bevételi oldal
Kiadási oldal
 Munkaviszonyból származó jövedelem
 Lakbér és közös költség
(bér, fizetés)
 Villanyáram
 Társas- és egyéni vállalkozásból, őster Gáz
melői viszonyból, szellemi- és más önálló
 Egyéb fűtés
tevékenységből származó jövedelem
 Szennyvízszállítás/csatornadíj
 Nyugellátás; egyéb nyugdíjszerű rendsze Szemétszállítás
res ellátás
 Vízdíj
 Életjáradék
 Lakáshitel törlesztés
 Rendszeres táppénz, gyermekgondozási
 Gyógyszerek
díj, ápolási díj
Kérjük, hozzon orvosi igazolást a rendsze Egyéb (önkormányzat és munkaügyi szerv
resen szedett gyógyszereiről, és egy patiáltal folyósított ellátások)
kában áraztassa be.
 Privát gondozás
 Szakápolás
 Gyógytorna
 Telefon-internet-tv díj
 Egyéb
Igényének elbírálásához kérjük, hogy bemutatásra készítse össze és csatolja a jövedelmek és kiadások igazolására alkalmas csekkeket, értesítéseket, dokumentumokat.
Ha az Ön háztartásában az egy főre eső havi megélhetési összeg meghaladja az 50.000 Ft-ot, Önnek
valószínűleg nem tudunk szociális támogatást nyújtani, de segítségére lehetünk egészségügyi és
mentális támogatásainkkal.
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4.

Egészségügyi állapot
Kérjük, szíveskedjen vázolni egészségügyi és mentális támogatás igénylése esetén az indokoltságot.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Felhívjuk figyelmét, hogy az egészségügyi támogatás igénylése esetén bekérhetjük az egészségi
állapotot alátámasztó orvosi igazolásokat, dokumentumokat.
Személyes találkozó esetére kérjük, szíveskedjen magával hozni:


A személyi igazolványát.



Lakcímkártyáját.



A születési anyakönyvi kivonatát.



Amennyiben egészségügyi vagy mentális támogatást igényel, hozza magával a kérését támogató orvosi igazolást vagy dokumentumot is

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
…………………………………………
aláírás

5.

Nyilatkozat

(a nyilatkozatokat kérjük kinyomtatni, aláírni és a palyazat@olajagotthonok.hu címre beküldeni
a pályázati anyag beadásával egyidőben).
1. GDPR 6. cikkely adatvédelmi nyilatkozat
2. GDPR 9. cikkely adatvédelmi nyilatkozat
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1. GDPR
6. cikkely adatvédelmi nyilatkozat
Tisztelt Pályázó!
Az Olajág Otthonok ezúton tájékoztatja Önt az holokauszt túlélők második generációjának támogatása
program keretében kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos személyes adatkezelésről. Kérjük,
hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.
Az Önről kezelt adatok:
Az Olajág Otthonok az Ön nevét, születési nevét, apja neve, anyja születési nevét, születési helyét, idejét, pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb adatok.
Adatkezelő adatai:
Név:

Olajág Otthonok

Nyilvántartási szám:

00005/2012-001

Székhely:			

1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.

Képviselő:			

dr. Szirmai Viktor főigazgató

Weblap:			 www.olajagotthonok.hu
Kapcsolattartás:		
Telefon:			

+361 414 3377

E-mail:			titkarsag@olajagotthonok.hu
Az adatkezelés célja:
A holokauszt túlélők második generációjának támogatása program keretében kiírt pályázaton való
részvétel szükséges a fenti adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Adatok címzettje:
A pályázat bíráló bizottsága, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (1054 Budapest, Tüköry u. 3).
Az adatkezelés időtartama:
A pályázat lezárását követően 10 évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Nem tud részt venni az érintett az adott pályázaton.
Adattovábbítás:
Érintett alábbi adatait az Olajág Otthonok a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
(1054 Budapest, Tüköry u. 3) részére továbbítja a pályáztat elbírálása céljából.
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Az Ön jogai:
Tájékoztatás, tiltakozás, helyesbítés, törlés (zárolás), panasz
Önnek joga van az Olajág Otthonoktól tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, és ezekről
másolatot is kérhet. Tiltakozhat továbbá a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérheti azok helyesbítését, meghatározott esetekben törlését, továbbítását. Továbbá bármikor panasszal élhet, ha személyes adataival kapcsolatban sérelem érte. Az Olajág Otthonok minden elvárható intézkedést megtesz,
hogy kérésének kezelése megfelelő módon történjen.
Kérjük, forduljon valamelyik gondozó kollégánkhoz, hogy segíthessen Önnek a megfelelő válaszokat
megadni.
Amennyiben Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, úgy panaszt tehet Központnál, aki kérését, panaszát bizalmasan kezeli, és Önt emiatt nem éri hátrány. Emellett jogosult közvetlenül az illetékes hatóságnál
panaszt tenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
Ön jogosult az illetékes bíróság előtt is érvényesíteni panasz iránti jogát.
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
AZ OLAJÁG OTTHONOK ÁLTAL MEGHIRDETETT
PÁLYAZATON VALÓ RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL
TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSHEZ

Alulírott, ___________________________________ (érintett neve) hozzájárulok, hogy az Olajág Otthonok (székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca 67-69., a továbbiakban: „Olajág Otthonok”) pályázaton való
részvétel céljából kezelje a következő személyes adataimat:
•
•
•
•
•

név
születési név
anyja születési nevét
születési helye, idejét,
pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb adatok.

Tudomásul vettem, hogy jelen nyilatkozatban kifejezett hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az
adatkezelő fenti elérhetőségein, de a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelést a hozzájárulás visszavonása nem érinti, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén a pályázaton való részvételem
sem lehetséges.
Budapest, __________________________
______________________________________
aláírás
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2. GDPR
9. cikkely adatvédelmi nyilatkozat
Tisztelt Pályázó!
Az Olajág Otthonok ezúton tájékoztatja Önt az holokauszt túlélők második generációjának támogatása
program keretében kiírt pályázaton való részvétellel kapcsolatos különleges adatok kezeléséről. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.
Adatkezelő adatai:
Név:

Olajág Otthonok

Nyilvántartási szám:

00005/2012-001

Székhely:			

1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.

Képviselő:			

dr. Szirmai Viktor főigazgató

Weblap:			 www.olajagotthonok.hu
Kapcsolattartás:		
Telefon:			

+361 414 3377

E-mail:			titkarsag@olajagotthonok.hu
Az Önről kezelt adatok:
Az Olajág Otthonok az Ön háztartása bevételének adatait, illetve az egészségi állapotáról szóló orvosi
igazolás, valamint holokauszt túlélő családtag igazolása adatait kezeli.
Az adatkezelés célja:
A holokauszt túlélők második generációjának támogatása program keretében kiírt pályázaton való
részvétel szükséges a fenti adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (1) bekezdés a) pont].
Adatok címzettje:
A pályázat bíráló bizottságának tagjai, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (1054 Budapest,
Tüköry u. 3).
Az adatkezelés időtartama:
A pályázat lezárását követő 10 év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Nem tud részt venni az érintett az adott pályázaton.
Adattovábbítás:
Érintett alábbi adatait az Olajág Otthonok a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (1054
Budapest, Tüköry u. 3) részére továbbítja a pályáztat elbírálása céljából.
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Az Ön jogai:
Tájékoztatás, tiltakozás, helyesbítés, törlés (zárolás), panasz
Önnek joga van az Olajág Otthonoktól tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, és
ezekről másolatot is kérhet. Továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérheti azok
helyesbítését, meghatározott esetekben törlését, továbbítását. Továbbá bármikor panasszal élhet, ha
személyes adataival kapcsolatban sérelem érte. Az Olajág Otthonok minden elvárható intézkedést
megtesz, hogy kérésének kezelése megfelelő módon történjen.
Kérjük, forduljon valamelyik gondozó kollégánkhoz, hogy segíthessen Önnek a megfelelő válaszokat
megadni.
Amennyiben Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, úgy panaszt tehet Központnál, aki kérését, panaszát bizalmasan kezeli, és Önt emiatt nem éri hátrány. Emellett jogosult közvetlenül az illetékes hatóságnál
panaszt tenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
Ön jogosult az illetékes bíróság előtt is érvényesíteni panasz iránti jogát.

Adatvédelmi nyilatkozat II. / 2. oldal

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
AZ OLAJÁG OTTHONOK ÁLTAL MEGHIRDETETT
PÁLYAZATON VALÓ RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL
TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSHEZ

Alulírott, ___________________________________ (érintett neve) hozzájárulok, hogy az Olajág Otthonok (székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca 67-69., a továbbiakban: „Olajág Otthonok”) pályázaton való
részvétel céljából kezelje a következő különleges adataimat:
• háztartása bevételének adatait,
• az egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás adatait kezeli
• holokauszt túlélő családtag igazolása
Tudomásul vettem, hogy jelen nyilatkozatban kifejezett hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az
adatkezelő fenti elérhetőségein, de a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelést a hozzájárulás visszavonása nem érinti, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén a pályázaton való részvételem
sem lehetséges.

Budapest, __________________________
______________________________________
aláírás
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