Hozzájáruló nyilatkozat
Személyes adatok kezeléséhez

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján
hozzájárulok, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és tagintézményei, továbbiakba, Centrum mint adatkezelő az általam,
ezen adatlapon megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult szervezet:
Név: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
OM azonosító: 203034
Székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A
Telefon: +36 25 / 743 – 136, Fax: +36 25 / 745 - 859
Honlap: www.dunaujvarosiszc.hu
Adatvédelmi Tisztviselő neve: Szalai Ervin
Elérhetősége: dpo@dunaujvarosiszc.hu
Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolattartás, érintett a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által a jelentkezési
lapon meghirdetett képzésre történő előzetes regisztrációja, a képzésben való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a képzés
indulásáról és a felvételi eljárás megkezdéséről érintett tájékoztatása.
A kezelt adatok köre:
 név, születéskori név,
 születési hely és dátum,
 anyja neve,
 állampolgárság (külföldi állampolgár esetén)
 lakcím, tartózkodási hely,
 telefonszám,








e-mail cím,
oktatási azonosító,
idegen nyelv ismeret
személyi igazolvány szám,
taj szám,
adóazonosító jele,

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 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 (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a felvételi eljárás megkezdéséig, illetve az érintett által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Centrum szakképzési referensei, illetve a képzést indító Tagintézmény képzést szervező
munkatársai.
Az adatkezelés módja: A Centrum adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. A Centrum
személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.
Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
 tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezelésének módjáról
 visszajelzést kérhet arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e
 kérheti a személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését
 tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen és kérheti a személyes adatai törlését („elfeledtetését”), valamint azok
zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
 panaszt tehet a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot
kezdeményezhet.
A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog
érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: https://www.naih.hu/
További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely a Centrum honlapján található.
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Dunaújváros, __________ év _______________________hó____________nap

.............................................................................
Nyilatkozatot tevő aláírása

JELENTKEZÉSI LAP – Nappali - Érettségire épülő képzéseink
2019. SZEPTEMBER
Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva juttassa el a választott tagintézményünkbe személyesen,
vagy szkennelve az iskola email címére.
A jelentkezési lapot leadhatja személyesen a Centrumba vagy elküldheti a
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu email címre.

NÉV:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ (év. hó. nap):
ANYJA NEVE:
LAKCÍM:
MOBIL TELEFONSZÁM:
E-MAIL CÍM:
ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, SZAKKÉPESÍTÉSEK:

Érettségire épülő képzéseink 2 év
Autószerelő (Dunaferr)
Divat- és stílustervező (Lorántffy)
Kisgyermekgondozó-, nevelő (Lorántffy)
Kozmetikus (Lorántffy)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Rudas)
Képzéseinket a jelentkezők számától függően indítjuk.
Nappali tagozatos képzéseinken 25 éves korig lehet részt venni.
További részletes tájékoztató a választott iskola honlapján érhető el.

Dunaújváros, __________ év _______________________hó____________nap

.............................................................................
Jelentkező aláírása

