Füredi Képző Kft.
Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Mail: iroda@furedikepzes.hu
feln. tev nyilv.szám: E-001711/2017
Tel: +36 70 673 7375

JELENTKEZÉSI LAP
(NKH) Nemzeti Közlekedési Hatóság Gépkezelő vizsgára
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.*
Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok köre és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges végzettségi, gyakorlati,
alkalmassági dokumentumokon szereplő személyes adatok.
*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.
A fentieket megismertem, adataim 1. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok:

❑ IGEN

❑ NEM

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 5. évig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évig.
Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és
száma, társadalombiztosítási azonosító jel. Tankötelezettségét még nem betöltött képzésben résztvevő esetén, szülője, törvényes képviselője nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát. A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai
végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett
szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatok. Az adatok a Központi
Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, valamint
államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára
továbbítani kell.
A fentieket megismertem, adataim 2. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok:
❑ IGEN *
* Jogszabályi kötelezettség esetén nem választható, ha nem fogadja el, nem lehet a képzésbe beiratkozni.
3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 5. év után
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
Adatkezelés jogalapja: képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évtől visszavonásig. .
Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.
A fentieket megismertem, adataim 3. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok:

Dátum:________________________________

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

TAJ-szám:

❑ NEM

Jelentkező aláírása:________________________________________

Jelentkező neve:

Anyja neve:

❑ IGEN

Telefonszám:
Email:

Állandó lakcím:
Számla fizető adatai:
Adószám: 26136763-1-19 ***** Cégjegyzékszám: 19-09-519389

Füredi Képző Kft.
Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Mail: iroda@furedikepzes.hu
feln. tev nyilv.szám: E-001711/2017
Tel: +36 70 673 7375
A jelentkezéshez szükséges iratok fénymásolatait kérjük a jelentkezési lappal együtt leadni:
email: iroda@furedikepzes.hu
• Személyigazolvány
• Lakcímkártya
• OKJ-s bizonyítvány
• Színes igazolványkép
• Munkaköri alkalmassági orvosi vélemény

Dátum……………………………………………….

……………………..…………………………………..
jelentkező aláírása

Jelölje be azokat a gépcsoportokat melyből gépkezelő vizsgát szeretne tenni
ÁRAK:
1. gépcsoport: 32.000 Ft
minden további gépcsoport: gépcsoportonként 16.000 Ft
Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
Megfelelő OKJ-s bizonyítvány
• Földmunka-, rakodó és szállítógép kezelő
• Földmunkagép-kezelő
• Nehézgépkezelő

Targoncák
Megfelelő OKJ-s bizonyítvány
• Targoncavezető
• Könnyűgépkezelő

❑1111Traktor alapú univerzális földmunkagép
❑4511 Hidraulikus rakodók, homlokrakodók,
forgórakodók, teleszkópos rakodók
❑4572 Kompaktor
❑4593 Vagonkirakó
❑1212 Gumikerekes kotró
❑1222 Lánctalpas kotró
❑1223 Teleszkópos kotró
❑1412 Földtoló
❑1522 Földgyalu
❑1612 Földnyeső
❑3624 Betonszállító mixer gépkocsi
❑3626 Betonszállító mixer gépkocsi
betonszivattyúval
❑3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő
és szállító gépek

❑3324 Vezetőüléses targoncák
❑3313 Vezetőállásos targoncák
❑3312 Gyalogkíséretű targoncák
Emelőgépek (kivéve targonca)
Megfelelő OKJ-s bizonyítvány
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
• Emelőgépkezelő
• Könnyűgépkezelő
• Nehézgépkezelő
❑4411 Autódaru
❑4451 Járműre szerelt daru
❑4431 Lánctalpas daru
❑4213 Gépjármű emelő-hátfalak
❑4374 Konténer emelő
❑4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
❑4221 Mobil szerelő állvány
❑4223 Mobil szerelő kosár

Adószám: 26136763-1-19 ***** Cégjegyzékszám: 19-09-519389

