
 

NYILATKOZAT 

A GINOP 3.1.3-15-2016-00001 PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL (TERMÉSZETES SZEMÉLYEK) 
 
 

1. Alulírott (természetes személy adatok), 

név: …………………………………………..…………………………………………. 

lakcím: …………………………………………..…………………………………………. 

adóazonosító jele: …………………………………………..…………………………………………. 

INPUT Program 

 
IRODA 

1092 Budapest, 

Ráday utca 51. 

 
inputprogram.com 

 

kiskorú esetén törvényes képviselőjének neve: 

lakcíme: …………………………………………..…………………………………………. 

személyazonosítására alkalmas okmány1 száma: ………………………..………………………………………… 

elfogadom az alábbiak szerint a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft (a továbbiakban: Projekt Megvalósító)2 által 
megvalósított GINOP 3.1.3-15-2016-00001 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, 
mentori hálózat kialakítása c. kiemelt projekt (a továbbiakban: INPUT Program) által részemre, mint 
természetes személy részére nyújtott térítésmentes szolgáltatásokat. 

2. Tudomásul veszem, hogy az INPUT Program keretében nyújtott, ezen dokumentum 3. pontjában részletezett 
szolgáltatások igénybevételére csak azok a hazai, témájukban IKT területet érintő, innovatív projekteket 
kezdeményező természetes személyek jogosultak, akik által alapítani tervezett vállalkozás Magyarországon, a 
konvergencia régiókban (vagyis Közép-Magyarországi régión kívül) fog székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkezni. 

3. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az alábbiakban felsorolt, az INPUT Program keretében a 
részemre nyújtható szolgáltatások a következők lehetnek: 

a) Képzési tevékenységek, tudásbővítés, tudást-, többletkompetenciát adó rendezvények. 
b) Üzletfejlesztést támogató tevékenység. 
c) Külföldi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken, üzleti találkozókon, eseményeken való 

részvétel. 

4. Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy az ötletem sikeres validációja és piacra lépési lehetőségeinek realizálódása 
esetén olyan vállalkozást tervezek alapítani, mely a konvergencia régiókban (vagyis Közép-Magyarországi régión 
kívül) fog székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezni. 

5. Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Projekt Megvalósító az önként megadott személyes adataimat és 
különleges adataimat kezelje. Az adatkezelésre vonatkozó az inputprogram.com honlapon nyilvánosan elérhető 
GINOP 3.1.3 kiemelt projekt Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismertem és 
elfogadom. 

6. Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Projekt Megvalósító fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítsen rólam és 
a felvételeket, illetve azok másolatait közzé tegye. 

7. Jelen nyilatkozat minden további kiegészítésére és módosításra csak írásban kerülhet sor. 

8. Kijelentem, hogy elolvastam és értelmeztem a nyilatkozatot, az abban foglat adatok helytállóak és a jelen 
Nyilatkozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt teszem meg. 

Kelt, …………………, 20 ................... hó …. nap 

 
 Aláírás: …………………………………………………  

1 Személyazonosításra alkalmas okmányok: útlevél/személyi igazolvány/vezetői 

engedély. 
2 Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest 
Naphegy tér 8., iroda: 1092 Budapest, Ráday u. 51.)., cégjegyzékszáma: 01-09-920343, 
adószáma: 18087138-2-41) 


