SZENT ISTVÁN
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI
SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
OM azonosító: 202740

 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.
: 22/311-400
http://www.sztistvan.hu
igazgato@sztistvan.hu

Osztály jele:

Tanulói adatlap
(Kérjük nyomtatott betűkkel, olvashatóan kitölteni!)

Tanuló neve:………………………………………………………………………………….
Születési
hely:…………………………………….……..………Ideje:…………………………….……
Anyja lánykori
neve:………………………………..………………………Tel.száma:.………………..………
Gondviselője
neve:………………………………………..……………...Tel.száma:………….………….......

Tanuló szem.ig.száma:………………………Tanuló TAJ száma:………………….………..
Tanuló 11 jegyű oktatási azonosító száma (OM):……………………………………….……
Tanuló adóazonosító jele:…………………………………………………………………......
Tanuló bankszámlaszáma:…………………………………………………………………….
Tanuló állandó lakcíme (irsz., település, utca, hsz., em., ajtó):………..……….…………..….
……………………………………………………………….………………………………….

Tanuló értesítési címe:……………..………………….……………………………………….
Tanuló telefonszáma:………………………………………
Tanuló előző iskolája (név):……………………………………………….……..….................
Tanuló a ……………/………. tanévben kezdte a 9. osztályt.
Kelt: Székesfehérvár, 20…..év ………… hónap ………… nap

Kérjük, hogy a lap másik oldalán található tájékoztatót figyelmesen
olvassák át, majd a válaszadást követően írják alá.
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Tanulói adatlap melléklet
Záradék
Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékozatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25.
napjától közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír elő az adatkezelők részére minden
tagállamban.
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az
Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében (pl. rendkívüli, technikusi
jelentkezés) benyújtott jelentkezési lapokat – a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz
kötöttség megtartásával – továbbítja az Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A
fenntartó az adott tanévben indítható osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntését
követően – de legkésőbb 2021. október 15-ig – nyilvántartásából a személyes adatokat törli.
Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési
szabályzatában meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi.
A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint
fenntartó részére történő továbbításához, az adatvédelmi tájékoztatást követően:
nagykorú/kiskorú:
hozzájárulok

nem járulok hozzá

szülő/törvényes képviselő:
hozzájárulok

nem járulok hozzá

Kelt: Székesfehérvár, 20….. év ………… hónap ………… nap

szülő/törvényes képviselő

nagykorú tanuló

kiskorú tanuló
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