Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
Csorna, Kórház utca 28.
9300
Jelentkezési lap
nappali/esti tagozatra, technikumi és szakképző iskolai képzésekre
Tanuló neve:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:
Apa (gondviselő) neve:
Lakcím (irányító szám is):
Telefonszám:
Kollégiumot igényel-e:

igen

nem

(Aláhúzással jelölje)

Tanuló OM azonosító száma:
TAJ száma:

Adószáma:

Választható szakirányok: ( a választott szak aláhúzandó)
Technikumban:
1. Mezőgazdaság ágazat, agrárgépész terület
Mezőgazdasági gépésztechnikus (5 év)
Érettségire épülő technikus képzés:
2. Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ: 54 521 05 (2 év)
Szakképző iskolában (3 év):
1. Mezőgazdasági gépész (OKJ: 34 521 08)
2. Gazda (OKJ: 34 621 01)
3. Mezőgazdasági gépjavító (OKJ: 35 521 02)
4. Hegesztő (OKJ:34 521 06)
5. Kertész (OKJ:34 622 02)
Kelt: ………………………………., 201. …………………hó………….-n

Szülő aláírása:…………………………… Jelentkező aláírása:…………………………......

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.
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 fenntartórészére. A fenntartó
az adott tanévben indítható osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően–
de legkésőbb 2020. 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:
hozzájárulok

nem járulok hozzá

Kelt,
Törvényes képviselő v. nagykorú jelentkező aláírása.

