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www.tuvsud.com/hu

Jelentkezési lap
Képzésünkre történő jelentkezés esetén kérjük, töltse ki az alábbi adatokat!
Képzés alapadatai
Megnevezése

Vízi csúszda kezelői képzés + vizsga

(tervezett, meghirdetett)
első képzési napja
Képzésre jelentkező személyes adatai

(Személyi igazolványnak megfelelően töltse ki!)
Családi és utóneve(i) (viselt neve)*
Születési családi és utóneve(i)*
Születési helye, ideje*
Anyja születési családi és
utóneve(i)*
Elektronikus levelezési címe
(e-mail címe)*
Levelezési címe
Telefonszáma
Végzettség nélkül
Általános iskolai végzettség
Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)
Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző
iskola, szakiskola)
Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)
Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)
Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Legmagasabb iskolai végzettsége*

A képzés költségviselőjének adatai
Költségviselő neve*
Címe/Székhelye*
Adószáma*
Bankszámlaszáma*

Képzésre jelentkező személy nyilatkozatai
Képzés elvégzését igazoló tanúsítványt a
FAR rendszerből
Felnőttképzési tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatást

 kérek (papíralapon / elektronikusan)

x nem kérek.

 kérek

x nem kérek.
A *-gal jelölt adat megadása kötelező!

Intézmény engedélyezési nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000168
Intézmény bejelentési nyilvántartási száma: B/2020/000762
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Jelentkezési lap
Adatkezelés
Aláírásommal igazolom, hogy megismertem az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Társaság Adatkezelési tájékoztatójában (https://www.tuvsud.com/hu-hu/adatkezelesitajekoztato) meghatározott adatkezelési célokat és tudomásul veszem, hogy a Társaság az ott megjelölt célok mentén és határidőig kezeli a személyes
adataimat. Tudomásul veszem továbbá, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) elvárásai alapján a tájékoztatóban megjelölt
személyes adataim kezelése törvényi kötelezettség.

Egyéb feltételek
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Általános Üzleti Feltételeit (https://www.tuvsud.com/hu-hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) megismertem, az abban foglaltakat
kifejezetten elfogadom.
Aláírásommal igazolom, hogy a TÜV SÜD csoport Etikai Kódexét a következő linken (https://www.tuvsud.com/hu-hu/rolunk/etikai-kodex) megismertem
és tudomásul vettem.
Alulírott, képzésben résztvevő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és személyes
adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kaptam, Fktv. 21. §-ban előírt adataim a jogszabályi kötelezettség alapján való kezelését, valamint a Fktv.
15.§ alapján történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését elfogadom. Megadott adataimnak a jogszabályi felhatalmazás időszakát követő
kezeléséhez visszavonásig hozzájárulok.
Kijelentem, hogy a képzéssel kapcsolatosan teljes körű tájékoztatást kaptam (a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám, képzési
tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog,
adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása stb.).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képzésre vonatkozóan a Ptk. 6:63.§-a szerint a Felnőttképzővel akaratunk kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével (szóban) felnőttképzési szerződést kötöttem, a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés tartalmát (képzés év, hónap,
nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, haladásának
tananyagegységekre bontott ütemezését, a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, a képzés során nyújtott teljesítmény
ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás
feltételeit, a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket, a képzési díj - ha a
képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az
esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését, a képzéshez nyújtott támogatás összegének
költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését, a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit, a
képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit) megismertem, megértettem, az abban foglaltakat akaratommal
mindenben egyezőként ismerem el.
Aláírásommal igazolom, hogy az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által a tanfolyami időpont listában meghatározott árakat elfogadom. Kérem, hogy a jelentkezés
alapján a részvételi díjról számlát küldjenek.

Képzésre jelentkező aláírása

Kelt: ____________, ___________

Költségviselő aláírása
P.H.

Hozzájárulás információk fogadásához
Igen, marketing információt szeretnék kapni az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-től termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban és az alábbi
csatornákon keresztül szeretném, ha felvennék velem a kapcsolatot:
Email:

____
Ügyfél aláírása:
*Tájékoztatásul küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben kérjük erősítse meg hozzájárulását.

A jelentkezési lapot szíveskedjen eljuttatni az ÉMI-TÜV SÜD Kft. részére a képzés megkezdése előtt minimum 3 munkanappal:
Aláírva és szkennelve, e-mail-en: krisztina.sologian@tuvsud.com
További tájékoztatás kérhető: Sölögián Krisztina
Telefon: +36 20 804-1758, e-mail: krisztina.sologian@tuvsud.com
Intézmény engedélyezési nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000168
Intézmény bejelentési nyilvántartási száma: B/2020/000762
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