
 

Adatkezelési nyilatkozat 

Alulírott nyilatkozom, hogy a „PC-SCHOOL” Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft (Cg.: 15-09-
064900, adószám: 11493927-2-15, bankszámla vezető: Erste Bank: 11615000-01570000-15000007, 
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám 2014.09.24-
től: E-000743/2014, ügyvezető: Kuknyó Zoltán, weblap: www.pcschool.hu) 4400 Nyíregyháza, Nyírfa 
u. 17.  felnőttképző intézmény – mint adatkezelő – által a pcschool.hu weboldalán is közzétett 
„Adatvédelmi tájékoztatóját, szabályzatát” megismertem és jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom.  

Hozzájárulok, hogy a „PC-SCHOOL” Kft, mint képző intézmény személyes adataimat – az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 

megfelelően – kezelje, beleértve az adataim felvételét, tárolását, statisztikai módszerekkel történő 

feldolgozását is. 

Kijelentem, hogy adataimat tőlem vették fel, az adatkezelés célja számomra ismert, az adatkezelés 

időtartamát 5 évre határoztuk meg. Az adatkezelés célja: a megbeszéltek szerint kizárólag képzési 

szerződéssel, ill. ECDL vizsgával kapcsolatos adatkezelés. Az adatkezeléssel kapcsolatban minden 

tájékoztatást megkaptam. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés jogalapja a személyes 

hozzájárulásom. Tudomásul veszem továbbá, hogy adataim nem kerülnek ki az adatkezelő 

nyilvántartásából, hogy jogom van kérelmezni a személyes adataim helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, és jogom van az 

adathordozhatósághoz is. Jogom van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, 

amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

További jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 

panaszt benyújtani. 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, megadott személyes adataim fentiekben 

megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

Nyíregyháza, 2018.  

 

  ________________________________  

 aláírás 

 

Név, születési név:  

Anyja neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

TAJ száma:  

Adóazonosító száma:  

Munkaerő-piaci státusza 
(aláhúzandó): 

Alkalmazott – Vállalkozó – Vállalkozásban segítő családtag – Munkanélküli – 
Tanuló – Fizetés nélküli gyakornok – Nyugdíjas – Munkaképtelen (rokkant) – 
GYED-GYES-GYET – Háztartásbeli – Egyéb inaktív – Álláskereső 

Legmagasabb iskolai, szakmai 
végzettsége (aláhúzandó): 

Ált.Isk. 8 osztályánál kevesebb – 8 évfolyam – befejezett 10 évfolyam – 
szakiskola – spec. szakiskola – szakmunkásképző – szakközépisk. érettségi – 
gimn.érettségi – technikum – főiskola - egyetem 


