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4. számú melléklet – Képzésre jelentkező/résztvevő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata 

 

KÉPZÉSRE JELENTKEZŐ/RÉSZTVEVŐ 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 

SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 

 

Alulírott, _____________________________ (név) (lakcím: 

______________________________________________________) személyes adatok jogosultja  

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten 

 

h o z z á j á r u l o k 

 

ahhoz, hogy az APAVE Magyarország Kft. (székhely: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.) mint 

adatkezelő (és a megjelölt adatfeldolgozók) a közöttük létrehozandó felnőttképzési szerződés 

(jogviszony) teljesítéséhez, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek 

teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adataimat megismerje és azokat kezelje. 

 

Hozzájárulásomat az Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő személyes adataimnak az adatkezelő általi 

megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló nyilatkozatom megtételével kifejezetten 

hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő az Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő személyes adataimat 

tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb személyes adatokat tartalmazó irataimról fénymásolatot vagy 

elektronikus másolatot készítsen. 

 

Kijelentem, hogy az adatkezelő Adatkezelési Szabályzatát és annak mellékleteit – különösen annak 

1. sz. és 2. sz. mellékletét, mely utóbbi a rám vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatás - megismertem 

és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. 

Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az adatkezelő az adatok megismerésére, 

illetve kezelésére a kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása  

és kötelezettségek teljesítése, az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő 

jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor. 

Kijelentem továbbá, hogy az adatkezelő a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott.  

 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű 

kinyilvánítása annak, hogy az APAVE Hungary Kft. által a fentiek szerint végzett adatkezeléshez 

hozzájárulásomat megadom. Hozzájárulok, hogy az APAVE Hungary Kft. az adataimat, abban  

az esetben is kezelje a jelentkezésemtől számított 2 évig, ha a képzési szerződés nem jön létre, melynek 

célja, hogy a jövőben személyre szabottan értesüljek az induló képzésekről. Tudomásul veszem, hogy  

a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása  

a jogviszony létesítésének feltétele. A hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén  

az adatkezelő a személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat 

kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez 

hozzájárulásomat megadom. 

 

Kelt: _____________________________, ___________________________. napján 

 

____________________________________ 

személyes adat jogosultja 

 


