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FORMULAR DE SUSTINERE - TÁMOGATÓI ÍV

Prin semnarea formularului vă exprimați acordul cu privire la colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Uniunea Democrată Maghiară din România (operator nr. 19955) și Fundația Eurotrans (operator nr. 37477) pe termen nelimitat și declarați
că ați luat la cunoștință informațiile pe verso în legătură cu scopurile și modul de prelucrare a datelor, respectiv drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării.

,



KÉRDEZŐBIZTOS ADATAI

Név:

Telefonszám:

Dátum:

RO: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Uniunea Democrată Maghiară din România 
(operator nr. 19955/31.05.2011.) și de Fundația Eurotrans (operator nr. 37477/18.04.2016), în 
conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, deciziile Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și cu respectarea dreptului Uniunii Europene.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se 
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mĳloace automate sau neautomate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, alăturarea ori combinarea, 
blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi exclusiv în baza unui temei justificat.

Datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate în scopul susținerii inițiativei 
cetățenești europene Minority Safepack, respectiv în vederea înregistrării pentru alegerile 
Parlamentului Maghiar din 2018.

Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de CAP. IV 
al Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la UDMR – Prezidiul Executiv, 
Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60, județul Cluj, respectiv Fundația Eurotrans, Cluj-Napoca, str. René 
Descartes, nr. 18, județul Cluj.

Prin semnarea rubricii corespunzătoare sunteți de acord ca UDMR/Fundația Eurotrans să introducă 
datele dumneavoastră personale pe site-ul: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/
32/public/#/ în vederea susținerii inițiativei cetățenești europene Minority Safepack.

Prin semnarea rubricii corespunzătoare sunteți de acord ca UDMR/Fundația Eurotrans să introducă 
datele dumneavoastră personale pe site-ul: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/
KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml în vederea înregistrării pentru alegerile Parlamentare din 
Ungaria 2018.

HU: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (19955/31.05.2011 sz. adatkezelő) és az Eurotrans 
Alapítvány (37477/18.04.2016 sz. adatkezelő) személyes adatait 2001. évi, a személyes adatok 
védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló 677-es törvény, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság 
megfelelő határozatai és az Európai Unió jogának a tiszteletben tartásával személyes adatait 
bizalmasan kezeli.

Adatkezelésnek minősül minden személyes adaton végzett művelet vagy műveletsor, eljárástól 
függetlenül, mint például az adatok begyűjtése, nyilvántartásba vétele, rendszerezése, tárolása, 
adaptálása, vagy megváltoztatása, felhasználása, konzultálása, továbbítása harmadik félnek, ezek 
összehangolása vagy összekapcsolása, kizárása, törlése és megsemmisítése.

Az adatokat harmadik személyeknek kizárólag indokolt esetekben továbbíthatjuk.

Az adatgyűjtés és adatkezelés célja a Minority Safepack polgári kezdeményezés támogatása és a 
2018-as Magyar Országgyűlési választásra való regisztrálás elősegítése.

A 2001. évi 677-es törvény IV. fejezetében előírt feltételek szerint Ön gyakorolhatja a hozzáférési, 
beavatkozási és tiltakozási jogát. Az erre vonatkozó dátummal és aláírásával ellátott kérelmét, az 
RMDSZ Ügyvezető Elnökségéhez (Kolozsvár, Republicii utca 60. sz., Kolozs megye), valamint az 
Eurotrans Alapítványhoz (Kolozsvár, René Descartes utca 18. sz., Kolozs megye) kell benyújtania.

A megfelelő rész aláírásával beleegyezik abba, hogy az RMDSZ/Eurotrans Alapítvány személyes 
adatait a Minority Safepack polgári kezdeményezés támogatása céljából, a következő honlapra 
feltöltse: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/.

A megfelelő rész aláírásával beleegyezik abba, hogy az RMDSZ/Eurotrans Alapítvány személyes 
adatait, a 2018-as Magyar Országgyűlési választásra való regisztrálás céljából, a következő 
honlapra feltöltse: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml.
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