Jelentkezési adatlap
Esélyegyenlőségi Tábor -2016
(minden adatot kérünk olvashatóan kitölteni!)
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Személyazonosító
igazolvány
száma:
Telefonszám (működő):
E-mail cím (működő):
Iskola, évfolyam:
Testsúly:
Magasság:
Póló méret:
Nadrág méret:
Sapka méret:
Derék méret:
Baleset
esetén
értesítendő
személy neve/telefonszáma
A lenti adatvédelmi tájékoztató* a jelentkezési adatlap elválaszthatatlan részét képezi,
melynek ismeretében aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes és különleges
adataimat
a
HM
Társadalmi
Kapcsolatok
Hivatal,
valamint
az
MH Altiszti Akadémia a táborra való jelentkezés, valamint az azon történő részvétel
biztosítása céljából kezelje.
Dátum:
16. életévét betöltött jelentkező aláírása

A lenti adatvédelmi tájékoztató* ismeretében hozzájárulok gyermekem jelentkezéséhez,
valamint a saját-, és 16. életévét be nem töltött gyermekem személyes és különleges adatainak
– a tájékoztatóban megfogalmazottak szerinti – kezeléséhez. 1
Dátum:
Törvényes képviselő neve, aláírása
Alulírott, mint a jelentkező hozzátartozója, gondviselője hozzájárulok, hogy a balesetről
történő értesítés céljából nevemet, telefonszámomat a fent megnevezett adatkezelő szervek az
adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott időtartamig kezeljék.
Dátum:
aláírás
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16. életévét be nem töltött jelentkező esetén szükséges a nyilatkozat kitöltése
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* Adatvédelmi tájékoztató
Az „Esélyegyenlőségi Tábor”-ra való jelentkezés, az azon történő részvétel biztosítása – mint az
igényjogosultság felmérése, a ruházattal történő ellátás, valamint az előzetes fizikai állapotfelmérés –
céljából szükséges adatkezelést a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (1055 Budapest, Balaton utca
7-11.), valamint az MH Altiszti Akadémia (2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.) (a
továbbiakban: adatkezelők) végzik.
A pályázat során a jelentkezési adatlapon benyújtott személyes és különleges adatok kezelése az
érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett az adatlap aláírásával és
benyújtásával ad meg.
A fenti személyes és különleges adatok kezelése 2016. július 31-ig tart. Az érintett hozzájárulása
indokolás nélkül bármikor visszavonható.
Az adatkezelők harmadik személy részére adattovábbítást nem végeznek.
Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők, a
rendezvény lebonyolításával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek) a rendezvény
lebonyolítása céljából.
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz,
helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén bírósághoz,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
is fordulhatnak.

