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Intézmény nyilvántartásba vételi engedély szám: E-002014/2019 

JELENTKEZÉSI LAP - MEGRENDELÉS 

„Munkavédelmi képviselő továbbképzés” 

Időpont: 2020. március 11. 

Helyszín: MagNet Közösségi Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98.) 

Képzés megnevezése: Munkavédelmi képviselő továbbképzés (8 órás) 

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E/002014/2019/D002 

A kétnapos (16 órás) képzés második napján kerül megtartásra az egynapos (8 órás) továbbképzés. 

Részvételi díj: 21.000 Ft (ÁFA mentes)

Jelentkező neve: .............................................................................. ………………………………………… 

Születési helye, ideje:  .....................................................................................................................................  

Munkáltató cég, intézmény, szervezet megnevezése, címe, adószáma: ..........................................................  

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

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

Telefon, fax: ....................................................................................................................................................  

E-mail cím: ......................................................................................................................................................  

A munkavállaló képzésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket - tanulmányi idő biztosítása, a 

tandíj kifizetése - a megrendelő (munkáltató) teljesíti. 

A képzésen való részvétel, a részvételi díj megfizetésével és e jelentkezési lap kitöltésével és 

határidőre történő visszaküldésével lehetséges. 

A jelentkezési lapot 2020.02.24-ig kitöltve és aláírva, szkennelt formában, e-mailben kérjük visszaküldeni 

az info@dandeliongroup.hu címre.  

A részvételi díjat kérjük, hogy legkésőbb 2020.02.24-ig az alábbi bankszámlaszámra átutalni 

szíveskedjenek: 

Unicredit Bank: 10918001-00000064-58220009 Kedvezményezett neve: DANDELION Kft. 

Kérjük, a közlemény rovatban a résztvevő nevét és a díjbekérő számát feltüntetni szíveskedjenek! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

• Jelentkezéseket csak a helyszín befogadóképességéig tudunk elfogadni, a jelentkezések

sorrendjében töltjük fel a helyeket.

• A részvétel feltétele a részvételi díj beérkezése.

• Lemondást legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapig írásban fogadunk el, ezt követő

lemondás esetén a részvételi díj 100%-ban a jelentkezőt terheli.

• A részvételi díj étkezést nem tartalmaz.

Kelt: …………………….. 

…………………………………          ……………………………. 

  megrendelő cégszerű aláírása       jelentkező aláírása 

mailto:info@dandeliongroup.hu
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Intézmény nyilvántartásba vételi engedély szám: E-002014/2019 

 

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról 

 

Alulírott ……………………………. (jelentkező neve) jelen jelentkezési lap aláírásával önkéntesen és 

befolyásmentesen hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen jelentkezési lapon megadott személyes adataimat a 

DANDELION Kft. a konferenciával összefüggésben, a konferencia időtartama alatt, illetőleg jelen 

hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. 

Nyilatkozom, hogy a DANDELION Kft.-től teljeskörű tájékoztatást kaptam a személyes adataim 

kezeléséről, különösen az alábbiakról: 

Adatkezelő neve:  DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye:    1068 Budapest, Benczúr utca 41. mfszt 3.  

Cégjegyzékszáma:   01 09 876835 

Kapcsolattartó neve:   Hiszenné Busovszky Edina 

E-mail címe:    busovszky.edina@dandeliongroup.hu 

Telefonszáma:    +36 1 354 1540 

Adatkezelés célja:  Tanfolyam szervezése, kapcsolattartás, (külön hozzájárulás esetén) 

hírlevél küldés  

Adatkezelés jogalapja:  Az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR. rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontja (az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése) 

Adatkezelés időtartama:  A szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az 

ágazati jogszabályokban meghatározott idő, ezt követően a hozzájárulás 

visszavonásáig. 

A személyes adatok címzettjei:  Az adatkezelő ügyvezetője, oktatás- és vizsgaszervezéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói, valamint az illetékes Kormányhivatal. 

Az adatkezelő a személyes adatokat a felsoroltakon túl harmadik 

személyek felé semmilyen esetben sem továbbítja. 

Érintetti jogosultságok:  Az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az érintettnek 

joga van tiltakozni a személyes adatai kezelésével szemben. Az érintett az 

adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz 

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, 

Pf.: 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 06 1 391 1400). 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy jelen a hozzájárulásomat bármely időpontban az 

adatkezelővel közölt írásbeli nyilatkozattal visszavonhatom, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a DANDELION Kft. a jelentkezés során megadott kapcsolattartási adataimat 

(név, e-mail cím) marketing céljából kezelje, és részemre a megadott elérhetőségekre – különösen a 

jövőben induló egyéb képzésekről, tanfolyamokról – hírlevelet, értesítést küldjön (a megfelelő 

aláhúzandó):  igen   nem 

 

A személyes adataim kezelésére vonatkozó információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a 

megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső 

befolyás nélkül hozzájárulásomat adom.  

 

Kelt: Budapest, 20…. év ………………. hó ……. nap 

 

 

 ………………………………………….. 

 Jelentkező alírása 

 

http://www.naih.hu/

