SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
KÉRELEM ELŐADÓMŰVÉSZEK SZÁMÁRA

Név: ______________________________

Művészneve (ha van):___________________

Anyja neve: ________________________

Születés ideje: _________________________

Állandó lakcím: _____________________________________________________________
Telefonszám: _______________________

E-mail cím: ___________________________

Bankszámlaszám (ahova az utalást kéri)1: _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _
Munkahely (együttes, társulat neve): _____________________________________________
Foglalkozás, munkakör: __________________Jelölje itt, ha Ön

vállalkozó
szabadfoglalkozású
nyugdíjas

Havi nettó jövedelme: _____________________________
Élettársa/házastársa havi jövedelme: __________________
Eltartottak száma, életkora: ____________________________________________________
Kérelem indoka: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kifejezetten hozzájárulok, hogy az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a szociális
támogatás megállapításához és kifizetéséhez szükséges személyes adataimat kezelje.
Kelt:
______________________
aláírás
A szakmai szervezet / szakszervezet javaslata (nem kötelező): ________________________________
Kelt:
______________________
aláírás

1

A támogatást az EJI bankszámla hiányában az állandó lakcímre küldi meg, postai úton.

ÚTMUTATÓ AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
1. Ki kérhet szociális támogatást? Az űrlap kitöltésével az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület által
képviselt előadóművészek nyújthatják be szociális támogatás iránti igényét. Az EJI nem nyújthat támogatást
olyan személynek, aki nem minősül előadóművésznek. A kérelem benyújtásával kijelenti, hogy Ön
előadóművész.
2. Milyen feltétele van a szociális támogatás nyújtásának? A szociális támogatás nyújtásának további
feltétele nincsen, az nem függ sem szervezeti tagságtól, sem az EJI által kifizetett jogdíj mértékétől.
3. Kik döntenek a kérelemről? A szociális támogatás iránti igényről az EJI jogdíjbizottságai javaslatára az
EJI Elnöksége dönt. Az említett testületek névsora elérhető az EJI honlapján.
4. Van az űrlap kitöltésének határideje? Nincsen. A jogdíjbizottságok 3-4 havonta, az Elnökség pedig
negyedévente tart ülést, amelyen az addig beérkezett és feldolgozott igényekről döntést hoznak.
5. Hol kell leadni az űrlapot? Az űrlap minden munkanap leadható az EJI székhelyén (1033 Budapest,
Vörösvári út 101.)
6. Milyen iratokat, dokumentumokat kell az űrlap mellé csatolni? Az űrlaphoz minden olyan iratot
csatoljon, amely kérelmét alátámasztja. (pl. születési segély kérelem esetén a születési anyakönyv másolatát,
temetési segély kérelem esetén a halotti anyakönyvet és a temettetés számláit, egészségügyi beavatkozás
esetén annak számláit.)
7. Milyen összegű támogatás nyújthat az EJI? Tekintettel a nagyszámú kérelemre és a rendelkezésre álló
keretre, az EJI jogdíjbizottságai – figyelemmel a kérelem részleteire is – legfeljebb néhány tízezer forint
szociális támogatást szoktak javasolni.
8. Az adott támogatás nyilvánosságra kerül? Az EJI az adott támogatást köteles honlapján és éves
beszámolójában nyilvánosságra hozni. A személyes adatok védelme érdekében szociális támogatások esetén
a nevet minden esetben monogrammal helyettesítjük.
9. Hova fordulhatok további információért? A szociális támogatással kapcsolatos részletes információ az
EJI Ügyfélszolgálatán, a +36 1 479 5164-es telefonszámon, illetve az info@eji.hu e-mail címen kérhető.
10. Adatvédelmi tájékoztató: Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján az Előadóművészi
Jogvédő Iroda Egyesület a közös jogkezelés céljából, ezen belül a szociális támogatás megállapítása és
kifizetése érdekében kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása.
Az adatok törlési határideje: eredményes szociális pályázat esetén a teljesítéstől számított tizennyolc hónap,
a kifizetési adatok tekintetében nyolc év, eredménytelen pályázat esetén a döntéstől számított 5 nap.
Az adatkezelő neve: Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033 Budapest, Vörösvári út 101., tel: +36 1
479-5164, e-mail: info@eji.hu)
Az adatkezelés önkéntes, de az adatok hiányában az EJI nem tud az Ön számára szociális támogatást
megállapítani, illetve kifizetni. Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet
személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve
automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az EJI tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt
végzett adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat.

