Iktatószám:…………………..
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről
név: Autisták Országos Szövetsége
adószám: 19025915-1-41
székhely: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
képviseli: Kővári Edit elnök (a továbbiakban: Kedvezményezett),
másrészről a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező aláíróíven rögzített személy (a továbbiakban:
Együttműködő fél) (Kedvezményezett és Együttműködő fél a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi
feltételekkel:
1. Kedvezményezett vállalja, hogy az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 azonosítószámú projekt (a továbbiakban:
Projekt) keretében részvételt biztosít az Együttműködő fél számára. Az Együttműködő fél vállalja, hogy
jelen együttműködési megállapodás alapján együttműködik a Projekt támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelő megvalósítása érdekében.
2. A Felek az együttműködés érdekében a következők teljesítését vállalják:
A Kedvezményezett projektben vállalt kötelezettsége:
A Kedvezményezett fél vállalja, hogy a projekt keretében
- az autista személyek önálló életvitelét támogató mobil applikációt és ahhoz kapcsolódó
tartalomszerkesztő webes felületet, a konzorciumi partnerekkel együttműködve kifejleszti.
- az applikáció és a webes felület teszt és végleges verzióit ingyenesen elérhetővé teszi.
- a tulajdonában lévő mobileszközöket az Együttműködő fél számára felajánlja.
- bekapcsolódási lehetőségeket biztosít (tesztelés, workshopok, rendezvények, képzések) a projektbe.
- az Együttműködő fél számára, lehetővé teszi, hogy a projektben való részvételtől indoklás nélkül
bármikor elálljon, és emiatt semmilyen hátrány ne érje.
- az Együttműködő fél személyes adatait bizalmasan kezeli (lásd: Adatvédelmi és személyes
adatkezelési tájékoztató (előzetes tájékoztatás) és nyilatkozat című dokumentum).
- az ország 12 pontján működő Szolgáltatási ponton Helpdesk szolgáltatást nyújt, amely technikai
segítséget biztosít.
Az Együttműködő fél vállalt kötelezettsége:
- Vállalja, hogy az applikációt és tartalomszerkesztő felületet folyamatosan és rendszeresen
használja,
- Vállalja, hogy a Kedvezményezett fél, valamint konzorciumi partnere, az MTA-ELTE Autizmus
Szakmódszertani Kutatócsoport a későbbiekben megkeresheti az applikáció és a tartalomszerkesztő
felület és szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos felmérések és kérdőívek kitöltése miatt,
- Vállalja, hogy résztvevőként regisztrál és részt vesz a „Te is bevezetheted a DATA-t” szolgáltatás
alkalmain és az azt követő gyakorlatorientált közös munkában,
- Vállalja az együttműködést a Kedvezményezett féllel a „Te is bevezetheted a DATA-t” szolgáltatás
keretében 2021. május 31-ig.
3. Az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 azonosítószámú projekt részeként 2021. májusában megrendezésre
kerülő DATA programban – szolgáltatásfejlesztésben - való részvétel vonatkozásában jelen
megállapodás igazolja, hogy az aláíróíven rögzített személy, mint Együttműködő fél részt vett.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései irányadóak.
5. Felek a megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a szerződést átolvasták és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.
6. Jelen megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő Felek közül az utolsóként
aláíró fél aláírásának napjával. Jelen megállapodás hatályát veszíti 2021. május 31-én.

7. Felek kijelentik, hogy jelen együttműködési megállapodás egy eredeti példányban készült, amely fizikailag
a Kedvezményezett birtokában marad. Ugyanakkor bármely Együttműködő fél kérésére köteles
Kedvezményezett – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelet,
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelően – másolatot adni a jelen megállapodásról.
Kelt: Budapest, 2021. május ……..….

………………………………………
Kedvezményezett
Autisták Országos Szövetsége

Kelt: (város) ………………………………, 2021. (év) május (hónap) ……. (nap).
Együttműködő fél
Együttműködő fél
neve:
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Együttműködő fél
születési helye és
ideje:

Együttműködő fél
anyja neve:

Együttműködő fél
aláírása:

Együttműködő fél
törvényes
képviselőjének
1
aláírása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:13.§ -2:14.§ (1)-(2) bekezdései alapján cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a
tizennegyedik életévét nem töltötte be. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el. A
cselekvőképtelenség miatt nem semmis a cselekvőképtelen kiskorú által kötött és teljesített csekély jelentőségű szerződés, amelynek
megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel.

