Hozzájáruló Nyilatkozat
személyes adatok kezeléséhez közbeszerzési eljárás során
a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy az PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., központi
ügyintézés helye: 1146 Budapest, Hermina út 17.) Adatkezelő részére az érintett közbeszerzési eljárás
során - a www.ter6.hu oldalon Pályázóknak/Közbeszerzés/Folyamatban lévő eljárások menüpontban
történő regisztráció során - megadott személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.
Az Adatkezelő adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács 2016/678 Rendeletben (Általános
Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) foglaltak és az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Info. tv.) az irányadó. Az
adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláshoz kötött.
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által kiírt közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Munkáltatóm,
mint érintett gazdasági szereplőnek az Adatkezelő, mint ajánlatkérő honlapján történő regisztrációja,
az elektronikus rendszerben az egyes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban megjelenített
dokumentumoknak a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. (a továbbiakban Kbt.) 39. § (1) bekezdés
rendelkezései szerint elektronikus úton való korlátlan, teljes körű, közvetlen és díjmentes elérése,
továbbá a Kbt. 41.§ szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel biztosítása (pl. Kbt.
56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás).
Jelen nyilatkozat elfogadásával felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy a jelen nyilatkozatban
megadott adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Adatkezelő
adatfeldolgozóként is feldolgozza.
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő
átadására, ez a törvényben előírt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.
Erre tekintettel kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő - közbeszerzési eljárásban megjelölt
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója részére a személyes adataimat átadja a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek teljesítése érdekében.
Kifejezetten hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adataimat a közbeszerzések
központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak
teljesítése érdekében, továbbá az államháztartásból származó pénzeszközök felhasználásában érintett
hatóságok részére átadja.
Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonását megelőző adatok az érintett közbeszerzési eljárás(ok) Kbt.,
továbbá a közbeszerzések ellenőrzésére és az államháztartásból származó pénzeszközök
felhasználására vonatkozó jogszabályok szerinti adatőrzési időtartam alatt kezelhetőek.
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás
és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az Adatkezelő nyilvánosan elérhető „Adatkezelési
tájékoztató” című dokumentuma ismertében tettem meg. Kijelentem, hogy az Info tv. 20. § (1) és (2)
bekezdése és a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségét az adatkezelő teljesítette, a tájékoztatás
részemre megtörtént.

