JELENTKEZÉSI LAP
Polgárőr Akadémiára
XIX.
A XIX. Polgárőr Akadémia megtartására a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központjában, 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6. szám alatt kerül sor.
Az időpont: 2020. szeptember 21-25.

Küldő megyei szervezet neve*: …………………………………………….
Résztvevő Egyesületének neve*:…………………………………………….
Résztvevő neve*:……………………………………………………………..
Egyesületben betöltött tisztsége*:………………………………
Szül.hely.ideje*: …………………………………………………
Legmagasabb iskolai végzettsége:………………………………..
Email címe*:
…………………………………………………………
(ahová a kiértesítéseket és az akadémiával kapcsolatos információkat kéri)
Polgárőr Ig.száma*:……………………………………….
*Kérjük az adatokat olvashatóan kitölteni.
Hozzájáruló Nyilatkozat:
az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, a Polgárőr Akadémiai
képzésen részt kívánok venni, a személyes adataimnak a kezeléséhez hozzájárulok.

…………………………………
a jelentkező (hozzájáruló) aláírása

Az adatkezelési tájékoztató a túloldalon olvasható!
Adatkezelési tájékoztató a Polgárőr Akadémiai képzésen résztvevő személy
(„érintett”) személyes adatainak kezelését megengedő
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NYILATKOZATHOZ

Adatkezelési tájékoztató szerinti polgárőr egyesületi tag, Polgárőr Akadémiai képzésen
jelenlévő személy („érintett”) személyes adatainak kezelését megengedő NYILATKOZAT az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletéről,
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezései alapján az Országos Polgárőr Szövetség 2020. 09.21-25.
időszakban BVOP 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.. szám alatti épületének előadótermében
tartott képzés alkalmával a hangrögzítés és képrögzítés során keletkezett személyes adatok
kezeléséről:
1.
A jelentkezési lapon szereplő Alulírott „érintett” személy kijelentem, hogy részletes
tájékoztatást kaptam – a jelen nyilatkozat mellékletét képező adatkezelési tájékoztató szerint –
az Általános adatvédelmi rendeletről és az Info. tv.-ről, és az OPSZ munkatársa különösen
felhívta a figyelmemet arra, hogy az adatkezeléssel érintett személy jogait és a jogérvényesítés
lehetőségeit, különösen az Általános adatvédelmi rendelet 12-22. cikkeiben foglaltak, valamint
Info. tv. 14-25. §-aiban foglaltak határozzák meg.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához
és a törléshez való jogot az adatkezelőhöz címzett kérelemmel, míg a hatósági jogorvoslatot a
hatósághoz benyújtandó kérelemmel, a bírósági jogorvoslatot pedig a lakóhelyem vagy
tartózkodási helyem szerint illetékes bírósághoz benyújtandó keresetlevéllel érvényesíthetem.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy az Általános adatvédelmi rendeletet és az Info. tv.-t pontosan
hol, mely linken érhetem el.
2.
Mindezekre tekintettel a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes elhatározásomnak
megfelelően, szabad akaratomból határozottan és egyértelműen kinyilvánítom: hozzájárulok
ahhoz, hogy az Országos Polgárőr Szövetség az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból,
az abban megjelölt személyes adataimat a megjelölt megőrzési időtartam alatt kezelje.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott szervezetekhez/szervekhez továbbítja.
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