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Jelentkezési lap 
az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanfolyamaira

Képzés 
Felvonós online szakmai továbbképzés 2021 - felvonó- és mozgólépcső ellenőrök, tervezők, szakértők részére      

 (2021. május 20-től – június 25-ig) 

Jelentkező adatai 
Név: _____________________________________________ Beosztás: ______________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ Értesítési cím: ___________________________________

Telefon: ___________________________________________ _______________________________________________

Számlázási adatok 
Munkahely megnevezése: ______________________________________________________________________________ 

Munkahely címe: _____________________________________________________________________________________ 

Számlázási név, cím: __________________________________________________________________________________ 

Adószám: _______________________________________ 

Bank neve: ______________________________________ Számlaszám: ____________________________________ 

Adatkezelés 
A Társaság a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: A jelentkező 
tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés a név, születési hely és idő valamint telefonszáma tekintetében 
kötelező. Az adatkezelés jogalapját a kötelezően megadandó adatok tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII törvény 21. § 
(1) bekezdése jelenti, a további személyes adatok kezelésének jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011.évi CXII 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, továbbá az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi
Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a jelentkező hozzájárulása jelenti, amely egyértelmű és kifejezett. A
számlázási adatok kezelésének jogalapját, mely az ÉMI-TÜV SÜD Kft jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja jelenti. Az
érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Társaság honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez
szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú
nyilatkozat útján. Az adatkezeléssel érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Társaság személyes adatait a tanfolyamra való jelentkezés, illetve direkt marketing céljára kezelje. Az adatkezelési célok:
tanfolyamra való jelentkezés elfogadása, szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról
való értesítés elektronikus, vagy postai úton. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, a tanfolyam szervezésével megbízott
és a marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, beosztás,
értesítési cím, email cím, munkahely neve Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye és telephelyei. Az adatkezelés időtartama: a
hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 5 évig.

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim 
helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli 
visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adataim közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem 
kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található a 
Társaság honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban: https://www.emi-tuv.hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato 

https://www.emi-tuv.hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato
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Hozzájárulás információk fogadásához 

Ügyfél aláírása: _______________________________ 

* Tájékoztatásul küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben kérjük erősítse meg hozzájárulását.
M 
Figyelem! Az online ellenőri tanfolyamra történő jelentkezés nem helyettesíti a Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációt, 
arra külön, a hírlevelünkön található, vonatkozó linken kell jelentkezni, de kérjük itt az utolsó bekezdésben* jelezni. 
amarai regisztráció* 

*Regisztrációmat elvégeztem Magyar Mérnöki Kamaránál.

IGEN                NEM

Kelt.:_____________________, Dátum:______________________      Cégszerű aláírás: 

Jelentkezése esetén kérjük a jelentkezési lapot postán címünkre, vagy a megadott e-mail címre, vagy faxon eljuttatni szíveskedjen. 

További információk: 
A jelentkezési lap megküldése után megküldjük Önnek a részvételi díj számláját. A tanfolyamon való részvétel feltétele, a 
részvételi díj határidőre történő beérkezése számlaszámunkra. 

Jelentkezés és bővebb információ: 

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Felvonóvizsgáló Állomás 
Tanos Cecília, irodavezető 
E-mail: cecilia.tanos@tuvsud.com
Telefon: +36 26 501 110 

A jelentkezés visszamondása esetén a befizetett tanfolyami díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

Igen, marketing információt szeretnék kapni az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-től termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban és az 
alábbi csatornákon keresztül szeretném, ha felvennék velem a kapcsolatot: 

Email: ________________________________ 
Telefon: ______________________________ 

Postai úton: ________________________________________________ 
SMS: _______________________ 
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