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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Időpont:  2016.  OKTÓBER 6 -7-8 .  

Helyszín:  PANNON KINCSTÁR, 1056 BUDAPEST,  VÁCI UTCA 47.  

 

A jelentkező adatai 

 
Neve: 

 

Születési neve: 

Anyja neve: 

Születési helye, ideje: 

Neme: 

Állampolgársága: 

Lakcíme: 

Tartózkodási helye: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

Társadalombiztosítási azonosító jele: 

(nem magyar állampolgárságú jelentkező esetén)  Magyarországon való tartózkodásának jogcíme: 

 

(nem magyar állampolgárságú jelentkező esetén) A tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma: 

 

 

 

Nyilatkozat a számlázási címről 
(Ha a számlázási címről külön nem nyilatkozik, az AOSZ a képzésen résztvevő személy nevére és címére állítja ki a számlát.) 

A képzés díjáról számlát kérek az alábbi adatokkal: 

A vevő neve: 

 

A vevő székhelye: 

 

A vevő adószáma: 

 

 

 

……………………………………………. 

  (jelentkező aláírása) 

 
A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és adatkezelési nyilatkozatot küldje el a kepzes@esoember.hu e-mailcímre, és utalja át az 5000 Ft (ötezer forint) 

képzési díjat az Autisták Országos Szövetsége 18203332-06014620-40010037 számú, az FHB banknál vezetett számlájára. A hivatkozás rovatba írja 
be a nevét, lakcímét és hogy FEF 2016. okt. 6-7-8. Jelentkezését kizárólag a képzési díj azonosítható módon történő beérkezését követően tekintjük 

érvényesnek. A jelentkezések sorrendjét is a képzési díj beérkezésének sorrendje határozza meg. Az érvényes jelentkezésről visszaigazolást küldünk 

e-mailben. A maximális résztvevői létszám: 24 fő. Honlapunkon jelezzük, ha a jelentkezők száma eléri a 24-et. A létszám felett jelentkezőknek a 
képzési díjat teljes összegben visszautaljuk. A jelentkezés 2016. szeptember 25-ig beérkező, írásban történő lemondása esetén a költségekkel 

csökkentett képzési díjat, azaz 4500 Ft-ot (négyezerötszáz forintot) utalunk vissza. A jelentkezés 2016. szeptember 25. után beérkező lemondása 

esetén a képzési díj visszautalására nincs lehetőségünk. Megértésüket köszönjük. 
 

 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30. 

 

mailto:kepzes@esoember.hu
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Adatkezelési tájékoztató és NYILATKOZAT 
  
Alulírott, ………………………………………………(név) 

………………………………………………………..(lakcím) hozzájárulok ahhoz és tudomásul veszem, 

hogy, az Autisták Országos Szövetsége (nyilvántartási szám: 01-02-0000029, székhely: 1053 Budapest, 

Fejér György utca 10.) (AOSZ) részére a jelen jelentkezési lapon megadott személyes adataimat az AOSZ 

kezelje és feldolgozza a 2013. évi LXXVII. törvényben előírt öt évig. 
   Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt szervezet személyes adataimra vonatkozó  - az e-mail címem kivételével - adatkezelési, 

és adatfeldolgozási tevékenysége 2013. évi LXXVII. törvény előírásán, míg az e-mail címemre vonatkozó adatkezelési és 

adatfeldolgozási jogosultság a hozzájárulásomon alapul. 

   Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a fent írtakon túl más nem ismerheti meg, továbbá azt, hogy a 2011. évi CXII. 

törvény 14-23. §-aiban foglalt jogaink vannak, így a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban tájékoztatás kérési, tiltakozási jog, 

valamint jogsérelem esetén bírósághoz fordulás joga is megillet. 

   Tudomásul veszem azt is, hogy az adatkezeléssel érintett személy a fenti jogszabály alapján kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 

adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 

történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, 

annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az érintett az adatkezelőnek az adatkezeléssel kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntés 

meghozatalára vonatkozó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 

belül bírósághoz fordulhat. 

Bírósági jogérvényesítés 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 2011 .évi CXII. törvény  21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az 

adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Kártérítés és sérelemdíj 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt 

okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult, vagy a személyiségi jog 

megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

  

Kelt:  …………………………… 2016. …………………… 

  

  

……………..…………………………….…………………………... 

(Aláírás ) 

  

  

  

 


