JELENTKEZÉSI LAP
NYÍLT

KÉPZÉS ESETÉN

(nem engedélyköteles képzésekhez)

KÉZÍRÁS ESETÉN KÉRJÜK A JELENTKEZÉSI LAPOT OLVASHATÓAN KITÖLTENI!
Jelen dokumentummal a mai napon a Szebb Holnapért Család és Karrierpont (9735 Csepreg, Széchenyi tér
29.) által szervezett alábbi tanfolyamára jelentkezem.
A tanfolyam elvégzéséhez szükséges – szóban és írásban közölt – feltételeket megértettem, azokat tudomásul
veszem.

Képzési adatok
Képzés megnevezése:

Munka és magánélet összehangolása

Képzés tervezett dátuma: 2019. 05. 10 – 2019. 05. 11.
Résztvevői adatok
Foglalkozás/
beosztás:*

Név:
Telefon/Mobil:

E-mail:

Szeretnék elektronikus hírlevelet kapni képzési újdonságokról
Statisztikai adatok (Az adatokat név nélküli statisztikai céllal használjuk fel.)
Lakcím irányítószáma:
Születési év:

Legmagasabb
iskolai végzettség:

Általános iskola Szakmunkás

Szakközép

Gimnázium

Technikum

Felsőoktatási intézményben
szerzett oklevél, diploma

(Kérjük a megfelelő válaszokat X-szel, illetve szövegesen jelölje!)
* Nem kötelező megadni, a hallgatói igények pontosabb felméréséhez használjuk fel.
Megjegyzés! Felhívjuk a Tisztelt Jelentkező figyelmét arra, hogy a jelentkezési lap kitöltését a képzésen való
részvételi szándék hivatalos kinyilvánításának tekintjük. A részvételi szándék lemondását a tanfolyam előtt legkésőbb
5 nappal és írásban tudjuk elfogadni.
A tanfolyam kezdésének időpontja egyes esetekben módosulhat, erről időben értesítjük a jelentkezőt.
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A jelentkezés feltétele a felnőttképzési szerződés megkötése.
A program az EFOP-1.2.9-17-2017-00110 azonosító számú, a „Nők a családban és a munkahelyen” c. projekt
keretében valósul meg.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Büfé biztosított 2 alkalommal naponta.
A kitöltött és aláírt Jelentkezési lap képzési intézmény általi átvétele előszerződésnek minősül. Az ez alapján kötendő
felnőttképzési szerződés a végleges szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
A képző intézmény a tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról (helye, ideje, kezdete, egyéb szolgáltatások, stb.)
alkalmas módon (levélben, telefonon, e-mailen, stb.) tájékoztatást ad.
A képző intézmény tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indít. Kellő számú érdeklődő hiányában a
jelentkezőt (levélben, telefonon, e-mailen, stb.) értesíti más tanfolyamon való részvételének lehetőségéről.

Szebb Holnapért Család és Karrier PONT
EFOP-1.2.9-17-2017-00110 azonosítószámú „Észak-Vas Nő” című projekt

Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok
kezeléséről:
a.

Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.*
Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok köre és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges végzettségi,
gyakorlati, alkalmassági dokumentumokon szereplő személyes adatok.
*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.
A fentieket megismertem, adataim a. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok:
b.

 IGEN

 NEM

Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított
5-ik évig

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évig.
Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási
helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra
jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, személyigazolvány száma, társadalombiztosítási azonosító jel.
A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi
ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett
szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatok.
Az adatokat az államháztartási és európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e
támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
A fentieket megismertem, adataim b. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok:
* Jogszabályi kötelezettség esetén nem választható, ha nem fogadja el, nem lehet a képzésbe beiratkozni.
c.

 IGEN *

Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított
5-ik év után

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok,
képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése, hírlevél küldés
Adatkezelés jogalapja: képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évtől
visszavonásig. .
Adatok köre: a és b pontban szereplő személyes adatok.
A fentieket megismertem, adataim c. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok:

 IGEN

 NEM

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel
kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, ütemezés, fizetési feltételek, képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend,
panaszkezelés, képzési program tartalma, szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk)

Kelt.:
……………………….
jelentkező aláírása

Szebb Holnapért Család és Karrier PONT
EFOP-1.2.9-17-2017-00110 azonosítószámú „Észak-Vas Nő” című projekt

