JELENTKEZÉSI LAP
a 2020/2021. tanév pedagógus továbbképzés
a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft.
akkreditált továbbképzése
(A Jelentkezési lapot kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)

A jelentkező neve: ......................................................................................………………………………………….
Leánykori neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………
Anyja neve:

……………………………………………………………………………………………………….

Levelezési címe:

...........................................................................................………………………………………..

Telefonszáma: ................................. E-mail cím: .......................................................……………………………
Iskolája neve, címe, kódja: ............................................................................................................................................
A számlát a továbbképzés részvételi díjról az alábbi névre, címre kérem kiállítani:
(Ennek közlése hiányában a számlát csak a jelentkező nevére tudjuk kiállítani!)
……….%

..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

……….%

....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Tanúsítványt:

kérek

nem kérek

(kérjük bekarikázni)

Melyik képzésre jelentkezik?
A továbbképzés címe: ……………………………………………………………………………………………….
száma: ……………………...
A továbbképzés írásos meghirdetését megkaptam, és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
(Tudomásul veszem, hogy a továbbképzésen való részvételről csak az esetben kapok tanúsítványt, amennyiben a
foglalkozások min. 80 % - án részt vettem, a részvételi díjat befizettem, a beszámolási formának eleget tettem és a
felnőttképzési szerződést aláírtam.)
* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy, jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítja, és
tudomásul veszi, hogy a továbbképzés lebonyolításához szükséges személyes adatainak adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárul. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelenti, hogy a kezelt személyes
adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló, a www.metronomkepzes.hu linken olvasható „Tájékoztatás a Metronom K. N. Kft. (adatkezelő)
során tárolt személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismerte. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a későbbi igazolásainak céljából, az Ön
érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati
lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikk rendelkezik.

......................................., 20…. ......................... hó ...... nap

ph.
...........................................
az igazgató aláírása

...........................................
a jelentkező aláírása

A jelentkezési lapot a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. email címére kérjük beküldeni.
Email cím: info@metronomkepzes.hu
Levelezési cím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

