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JELENTKEZÉSI LAP
Tanfolyam kódja:
Intézmény tölti ki:
Képzés megnevezése:
OKJ azonosítószám:
Nyilvántartásba-vételi száma:
Jelentkező tölti ki:
Képzés, amire jelentkezem: …………………………………………………………………………
Kérem, töltse ki az alábbi mezőket! Ha nem vonatkozik Önre, hagyja ki. Segítségét köszönjük.
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Neme:

Állampolgársága:

Lakóhely címe:
Tartózkodási hely címe:
Értesítési cím:
Telefonszám:

TAJ szám:

E-mail cím:
Ha nem magyar állampolgár:
Tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító dokumentum neve és száma:
Ha tankötelezettsége teljesítése mellett vesz részt a tanfolyamon:
Szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma:
Végzettsége (a megfelelőt x-szel jelölje):
 Ált. iskola 8 osztályánál kevesebb
 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
 Befejezett 10 évfolyam
 Szakiskola
 Speciális szakiskola
 Szakmunkásképző iskola
FONTOS: a végzettségről szóló dokumentum
hitelesített másolatát az Intézmény tárolja a
2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény
előírásai alapján.








Befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam
Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam
Szakközépiskolai érettségi
Gimnáziumi érettségi
Technikumi végzettség
Felsőoktatási intézményben megszerzett
oklevél, diploma

A jelentkező tanulmányainak értékelése és
minősítése, ha lehetséges: Szakképesítés, vagy egyéb kompetencia
megnevezése, ha van:
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Nyelvismeret: …………………………………………………………………………
Munkaerő-piaci státusza - információ statisztikai célokra (a megfelelőt x-szel jelölje):









alkalmazott;
vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag;
munkanélküli;
tanuló, fizetés nélküli gyakornok;
nyugdíjas;
munkaképtelen (rokkant);
gyesen, gyeden van;
háztartásbeli; egyéb inaktív.

Adatkezelési nyilatkozat:
Az Intézmény nyilatkozik, hogy a jelentkező adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek kizárólag
jogszabályi előírási kötelezettség alapján szolgáltatja ki. Az adatokat kizárólag államháztartási,
vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az
e támogatásokat ellenőrző szervek számára az Intézménynek továbbítani kötelezettsége. Az
adatokat, keletkezésüktől számítva, az Intézmény legfeljebb 5 évig tartja nyilván és kezeli.
A Jelentkező átadja az Intézménynek az adatait kezelésre, az Intézmény az adatokat a kötelező
statisztikai célú adatnyilvántartás és adatszolgáltatás, valamint tanfolyam-szervezési célra
használhatja. A kötelező statisztikai adatszolgáltatásra az adatok személyazonosításra alkalmatlan
módon átadhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy a statisztikai célú adatnyilvántartás és
adatszolgáltatás az Intézménynek, mint engedélyezett felnőttképzést folytató intézménynek
kötelező és amely kötelező statisztikai célú adatnyilvántartást és adatszolgáltatást a 2013. évi
LXXVII. felnőttképzési törvény írja elő.
A Jelentkező nyilatkozata:
Aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a képzésről és az ügyfélszolgálatról a tájékoztatót
megkaptam, a képzési program megtekintésére lehetőséget kaptam, a képző intézménnyel és
a képzéssel kapcsolatos panasztételi lehetőséget megismertem.
A képzés feltételeit tudomásul vettem.
......................................, 201…………………….

P.H.

Intézmény

Jelentkező

