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TANULÓI ADATLAP

Évfolyam, osztály

A szakképzés adatai
Szakképesítés / Szakirány

A tanuló adatai
NÉV
Születési név
Születési hely
Születési ideje
Állandó Lakcím (irányítósz.helység-utca-házsz.)
Ideiglenes lakcím v.
Tartózkodási hely
Anyja születési neve
Oktatási azonosító
TAJ szám
Adóazonosító jel
Személyi igazolvány száma
Diákigazolvány száma

Diákigazolvány kelte

Telefon
E-mail
Érettségivel rendelkezik (igen/nem)

Ágazati alapvizsgát
teljesítette (igen/nem)

SNI (igen/nem)

HHH (igen/nem)

Tanult idegen nyelv

BTM (igen/nem)

A törvényes képviselő/ gondviselő adatai (szülő/gyám)
Neve
Születési neve
Rokonsági foka
(anya, apa, gyám, nagyszülő, testvér,…)

Állandó Lakcím
(irányítósz.-helység-utca-házsz. )

Telefon
E-mail

Ösztöndíj utaláshoz banki adatok
Számlavezető bankfiók
Számlaszám
Számlatulajdonos megnevezése

Aláírás:
oszályfőnök

tanuló

törvényes képviselő

Telefonszám: +36 22 311 400
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MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI
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Adatkezelési és hozzájárulási nyilatkozat
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, valamint a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a szakképzésről szóló törvény 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 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, mint fenntartó részére. A
fenntartó az adott tanévben indítható osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntése után (AM) – de
legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnését ,+ 5 év megőrzést követően– 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 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, mint fenntartó
részére történő továbbításához, az adatvédelmi tájékoztatást követően aláírásával hozzájárul.
Alulírott, hozzájárulok, hogy a Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és
Szakképző Iskolával (OM:030728/013) létesített tanulói jogviszonyom teljes időtartama alatt, a személyes- illetve
tanulmányi adataimat kezelje. Ezeket az adatokat az iskolai előmenetelem érdekében felhasználja, tárolja, és a
jogszabályban előírt ideig megőrizze.
A szükséges kötelező adatszolgáltatásokat a hivatalos szervek felé továbbítsa. Valamint a meglévő információk
birtokában diákigazolvány igénylését, vizsgára jelentkeztetést, tanulószerződés megkötését, statisztikákat és
beszámolók elkészítését az említett adatállományból elvégezhessen.

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

szülő/törvényes képviselő

nagykorú tanuló

kiskorú tanuló

