2. SZÁMÚ MELLÉKLET — NYILATKOZATOK
Alulírott, ……………………………………………………, mint ……… számú Pályázó, a Digitális Jólét Program
lakossági eszközpályázat kiírásának megfelelően az alábbi nyilatkozatokat teszem.
1. Nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket és az eszközök térítésmentes használatával kapcsolatos Támogatási és Használati szerződést, a felhívást és az útmutatót megismertem, nyilatkozataim ezek ismeretében teszem. Kijelentem, hogy a pályázatot elbíráló döntést tudomásul veszem, a pályázati eljárás keretében igényelhető jogorvoslaton túl további igényt sem
perben, sem peren kívül nem érvényesítek.
2. Nyilatkozom, hogy sikeres pályázat esetén teljes körű felelősséget vállalok a használatba kapott
eszközért a szándékosságból vagy gondatlanságból eredő káreseményekkel kapcsolatban.
3. Nyilatkozom, hogy pályázatban megjelölt háztartásban (fogyasztási helyen) közüzemmel szemben
• nem áll fenn 90 napot és 120 000 Ft-ot meghaladó tartozás.
• 90 napot és/vagy 120 000 Ft-ot meghaladó tartozás áll fenn, de adósságkezelési szolgáltatásban veszek részt.
• 90 napot és/vagy 120 000 Ft-ot meghaladó tartozás áll fenn, a szolgáltatóval ﬁzetési megállapodást kötöttem.
(A MEGFELELŐ ÁLLÍTÁS ALÁHÚZANDÓ.)

4. Nyilatkozom, hogy teljes cselekvőképességgel és büntetlen előélettel rendelkezem, nem állok
közügyektől való eltiltás hatálya, valamint pártfogó felügyelet végrehajtása alatt.
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a használatba vett eszközökön előre telepített operációs rendszer,
irodai programcsomag és távfelügyeleti program működjön.
6. Nyilatkozom, hogy az eszköz átvételét követően, de már a képzést megelőzően internet-hozzáféréssel fogok rendelkezni, és annak költségeit 1 éven keresztül ﬁnanszírozom. Ezen időszakot
követően havonta legalább egy alkalommal internet csatlakozást létesítek az eszközön.
7. Nyilatkozom, hogy
• a képzés befejezését követően, a Pályázati kiírás és útmutatóban rögzítetteknek megfelelően
Ügyfélkapu hozzáférést létesítek.
• rendelkezem már Ügyfélkapu hozzáféréssel.

(A MEGFELELŐ ÁLLÍTÁS ALÁHÚZANDÓ.)

8. Nyilatkozom, hogy a pályázat során alkalmazott Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és elfogadom.
9. Nyilatkozom, hogy a Támogatási és Használati szerződést a pályázat benyújtását megelőzően
elolvastam, megértettem és elfogadom.
10. Kijelentem, hogy büntetőjogi felelősségem tudatában cselekszem a pályázati eljárás során,
az eredeti dokumentumok másolatát nyújtom be, illetve az adatlap valamint a nyilatkozatok
tartalma a valósággal megegyező.
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