6. számú melléklet

ÚTRAVALÓ – MACIKA ESÉLYTEREMŐ ÖSZTÖNDÍJAK
2014. ÉVI MENTORI ŰRLAP
MENTORI TÖRZSADATOK



Mentor oktatási azonosítója:
Mentor teljes neve:
Mentor születési neve:
Mentor születési helye:
Mentor születési ideje:
Anyja leánykori neve:
Mentor állampolgársága:



Mentor adóazonosító jele:







tanári képzésben szakképzettséget szerzett személy
tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy
szociálpedagógus
gyógypedagógus
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény tanári
képzésben részt vevő utolsó éves hallgató
 pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény tanítói
képzésben részt vevő utolsó éves hallgató
 szakoktató
Település:
Irányítószám:
Utca:
Házszám:

Végzettségének típusa:

Mentor állandó lakcíme:
Mentor e-mail címe:
Más köznevelési intézményben folytat-e mentori
tevékenységet?

Igen / Nem

MUNKÁLTATÓKÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ADATAI
A munkáltató köznevelési intézmény neve:



A munkáltató köznevelési intézmény OM azonosítója:
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PÁLYÁZATI IDŐSZAKHOZ KÖTŐDŐ ADATOK

Alprogram





Út a középiskolába
Út az érettségihez
Út a szakmához

Az alprogram keretében új pályázatot benyújtó tanuló(k) családi és utóneve(i)
1. tanuló
2. tanuló
3. tanuló
4. tanuló
5. tanuló

Kelt: ……………………………………., 2014. év……………………………… hó ……………….. nap

………………………………………………….
a pályázó mentor aláírása
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6. számú melléklet
MENTORI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………………………, mint az Útravaló Ösztöndíjprogramról
szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott
Útravaló – MACIKA …………………………………. alprogram keretében a 2013. évben mentorként
pályázatot benyújtó személy kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz,
a) hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Rendeletben,
illetve a pályázati felhívásban meghatározott személyes adataimat1 a pályázati kiírásban
meghatározott célból, módon és ideig kezelje2;
b) hogy az Támogatáskezelő az ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése céljából az ehhez szükséges
személyes adataimat az ehhez szükséges mértékben az 1. pontban meghatározott időn belül az
ellenőrzésre felkért harmadik személyek részére átadja;
c) Alulírott kijelentem, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az
államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett
tartozást is.
d) Alulírott, tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a
köztartozás megfizetéséig az ösztöndíj nem illet meg, az esedékes ösztöndíj folyósítása visszatartásra
kerül.
e) Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a pályázatban feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelőek és helytállóak.
f) Alulírott kijelentem továbbá, hogy a fent közölt táblázatban feltüntetett tanulók mentorálását 3
vállalom, a tanuló köznevelési intézményével − állami fenntartású intézmény esetében a feladat- és
hatáskör tekintetében az illetékes tankerület − ösztöndíjszerződést kötök, a pályázatpénzügyi
lebonyolítását segítem, és az intézmény számára minden, a lebonyolításhoz szükséges adatot
rendelkezésre bocsátok.
g) Alulírott nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és az
ösztöndíj rendeltetésszerű felhasználásának az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a
Támogatáskezelő, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez
hozzájárulok.
Kelt: ……………………………………., 2014. év……………………………… hó ……………….. nap

………………………………………………….
a pályázó mentor aláírása

Személyes adat - a mentor adatai: családi és utóneve (i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve (i),
lakóhelye, állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója, végzettsége, munkahelye, elérhetősége (különösen email). A munkahelyre vonatkozó adatok, amennyiben azok nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak
személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra használhatóak fel.
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Személyes adatkezelés:
A hátrányos helyzetre, valamint a külföldi állampolgár pályázó jogállására vonatkozó személyes adatokat a köznevelési
intézmény – illetve állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó is − kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől
számított 3 évig. A köznevelési intézmény ezen adatokat a pályázat benyújtásakor a pályázat elbírálása és a támogatási
szerződés megkötése céljából, illetve akkor továbbítja a pályáztató szerv részére, ha azokkal összefüggésben az
ösztöndíjszerződést vagy a támogatási szerződést módosítani vagy megszüntetni, felbontani szükséges, valamint az ösztöndíj
esetleges visszafizetéséről szóló döntés céljából. A pályáztató szerv a részére továbbított adatokat az ott meghatározott
célokra és csak a pályázatok elbírálásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, valamint az ösztöndíjszerződés, illetve a
támogatási szerződés módosításához, megszüntetéséhez, felbontásához szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj
visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használhatja fel. Az egyéb személyes adatokat a
pályáztató szerv és a köznevelési intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 3 évig.
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A pályázati kiírásban meghatározott tartalommal.
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