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A KÉPZÉS ADATAI: 

A képzés megnevezése:  7 SZIMBÓLUM – RAJZELEMZÉS ONLINE TANFOLYAM 

A képzés engedélyszáma:  E/002004/2019/D009 

A képzés tervezett időtartama:   

A képzés helyszíne: 1112 Budapest, Nevegy köz 2., Középpont Jógastúdió, 

ONLINE képzés esetén résztvevő otthonában 

A képzés finanszírozásának módja: A hallgató fizeti           Díjátvállaló fizeti** 

JELENTKEZŐ ADATAI: 

Név:  

Születéskori név:  

Anyja neve:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Nem:  

Állampolgárság:  

Társadalombiztosítási azonosító jel:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Nyelvismerete és annak szintje:  

Legmagasabb iskolai végzettség:  

Szakképesítés:  
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Beosztás:  

Munkahely adatai 

A munkahely neve:  

A munkahely címe:  

**A díjátvállaló adatai (amennyiben nem hallgató fizeti a képzést) 

A díjátvállaló neve:  

A díjátvállaló címe:  

A díjátvállaló adószáma:  

Előzetes tudásszint felmérési igény    igen                                                nem 

Megjegyzés 

 

 

Elolvastam és tudomásul vettem az ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót:     

 ÁSZF:  igen       nem           Adatkezelési Tájékoztató:  igen       nem 

http://eletvaltoztatoakademia.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 

Hozzájárulok, hogy programjaikról a megadott elérhetőségeimen tájékoztassanak: 

  igen  nem 

* A felnőttképzést folytató intézményeket a 2013. évi LXXVII. törvény a képzésben résztvevő adatainak a nyilvántartására kötelezi. A képzést 

szervező intézmény meghatározott kivételtől eltekintve – 1993. évi XLVI. törvény szerinti statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség – az 

adatokat harmadik félnek hozzájárulás nélkül nem adja ki. A törvény által előírt statisztikai célú adatkezeléshez a képzésben résztvevő jelen 

dokumentum aláírásával hozzájárul. A Résztvevő hozzájárul és felhatalmazást ad, hogy a továbbképzés megszervezése, lebonyolítása és 

ellenőrzése érdekében a Képző intézmény személyes adatait kezelje, tárolja, őrizze, azokat a Díjátvállaló részére továbbítsa az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 

rendelkezéseivel összhangban. Résztvevő egyúttal tudomásul veszi, hogy az általa megadott személyes adatokat a Díjátvállaló kezelheti 

 

 

Dátum:  …………………….    202……………………………………   

 

 

 

………………………………..…………………… 

Jelentkező aláírása 
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