JELENTKEZÉSI LAP
a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által szervezett képzésre
Vizsgával záruló képzés esetén, kérjük jelezze, hogy igényli-e az alábbi szolgáltatásunkat!
Előzetes tudásszintfelmérés és beszámítás
(a feltételekről jelentkezés esetén tájékoztatjuk)

 IGÉNYLEM
A képzés
megnevezése:
időpontja:

 NEM IGÉNYLEM

...................................................................................................................................................
2018.

........................................................................................................................

A képzésre jelentkező
neve: .............................................................................. beosztása: .....................................................
tel./faxszáma: .............................. e-mail-címe: ...................................................................................
A képzésre jelentkező elvárása, igénye a képzéssel kapcsolatban:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
A költségviselő
neve: .........................................................................................................................................................
számlázási címe: ......................................................................................................................................
a számla postázási címe: .........................................................................................................................
adószáma: ................................................................................................................................................
bankszámlaszáma: ...................................................................................................................................
kapcsolattartó neve és beosztása: ...........................................................................................................
telefonszáma/telefaxszáma, e-mail-címe:................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a kitöltött jelentkezési lap visszaküldése a szolgáltatás megrendelésének minősül
és fizetési kötelezettséggel jár. Ennek alapján vállalom, hogy a kiszámlázott részvételi díjat és vizsgadíjat,
és/vagy az előzetes tudásszint felmérésére és beszámítására vonatkozó szolgáltatásuk díját a jelentkezés
visszaigazolása után, az MSZT számlája alapján határidőre átutalom.
Az MSZT képzései bejárásosak, szállás biztosításával és étkeztetéssel nem foglalkozunk.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a részvétel esetleges lemondását kizárólag írásban, faxon kell közölnöm
legkésőbb 7 munkanappal az adott képzés megkezdése előtt, és azt is, hogy visszaigénylésre csak ebben
az esetben tarthatok igényt.
A bejelentett személy akadályoztatása esetén a jelentkezés más személyre átruházható. 7 munkanapon
belül való lemondás esetén a részvételi díjat meg kell fizetni.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint szükséges
adatkezelési Hozzájárulási nyilatkozat(ok) e Jelentkezési lap elválaszthatatlan részét képezi(k).

Kelt: ................................... , 2018. ...............................................................

................................ ..............................
a költségviselő cégszerű aláírása

................................ ...............................
a résztvevő aláírása

A jelentkezési lapot a (06-1) 456-6841-es faxszámra vagy az oktatas@mszt.hu e-mail-címre kérjük visszaküldeni!
Az MSZT a vizsgával záruló képzések esetén lehetőséget biztosít az ezt igénylők részére előzetes tudásszintfelmérő
vizsga letételére, ill. a sikeres előzetes tudásszintfelmérő vizsga beszámítására a következő szintű képzésen való
részvételhez.

: H-1450 Budapest 9. Pf. 24. • 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
 : (361) 456-6840; (361) 456-6925 • Fax: (361) 456-6841 e-mail: oktatas@mszt.hu

JELENTKEZÉSI LAP
a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által szervezett képzésre

Hozzájárulási nyilatkozat
személyes adatok kezeléséhez
(jelentkező)
Alulírott
Név (Érintett): ..............................................................................................................
Anyja neve:

..............................................................................................................

Születés éve: ..............................................................................................................
Születés helye (település): ............................................................................................
mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény szerinti Érintett, ezúton nyilatkozom: kifejezetten hozzájárulok, hogy az
általam jogszerűen megadott személyes adataimat képzés (részvétel, vizsgáztatás,
tájékoztatás, képzési adatbázis) céljából a Magyar Szabványügyi Testület kezelje.
Ezen adatok megváltozásának bejelentése saját kötelezettségem és az ennek
elmulasztásából eredő következményekért a Magyar Szabványügyi Testület semmilyen
felelősséget nem vállal.
Tájékoztatás: a Magyar Szabványügyi Testület adatvédelmi tájékoztatója a www.mszt.hu
oldalon található, illetve a székhelyen (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) elolvasható.
Az Érintettnek joga van személyes adatai helyesbítéséhez, a hozzájárulás
visszavonásához,
az
adatkezelés
korlátozásához
és
az
adattörléshez
(adatvedelem@mszt.hu).
Kelt: ..........................................................

……………………………..……………..
Érintett

A Magyar Szabványügyi Testület Hírlevelét jelen hozzájárulással a következő e-mail-címre
kérem: ……………………………..…….………….. / nem kérem.

……………………………..…………….
Érintett

: H-1450 Budapest 9. Pf. 24. • 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
 : (361) 456-6840; (361) 456-6925 • Fax: (361) 456-6841 e-mail: oktatas@mszt.hu

JELENTKEZÉSI LAP
a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által szervezett képzésre

Hozzájárulási nyilatkozat*
személyes adatok kezeléséhez
(kapcsolattartó)

Alulírott
Név (Érintett): ..............................................................................................................
Anyja neve:

..............................................................................................................

Születés éve: ..............................................................................................................
Születés helye (település): ............................................................................................
mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény szerinti Érintett, ezúton nyilatkozom: kifejezetten hozzájárulok, hogy az
általam jogszerűen megadott személyes adataimat kapcsolattartás céljából a Magyar
Szabványügyi Testület kezelje.
Ezen adatok megváltozásának bejelentése saját kötelezettségem és az ennek
elmulasztásából eredő következményekért a Magyar Szabványügyi Testület semmilyen
felelősséget nem vállal.
Tájékoztatás: a Magyar Szabványügyi Testület adatvédelmi tájékoztatója a www.mszt.hu
oldalon található, illetve a székhelyen (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) elolvasható.
Az Érintettnek joga van személyes adatai helyesbítéséhez, a hozzájárulás
visszavonásához,
az
adatkezelés
korlátozásához
és
az
adattörléshez
(adatvedelem@mszt.hu).
Kelt: ..........................................................
……………………………..……………..
Érintett
A Magyar Szabványügyi Testület Hírlevelét jelen hozzájárulással a következő e-mail-címre
kérem: ……………………………..…….………….. / nem kérem.

……………………………..…………….
Érintett

__________
* Akkor kell kitölteni és a jelentkezési laphoz csatolni, ha a kapcsolattartó és a jelentkező
nem azonos személy.
: H-1450 Budapest 9. Pf. 24. • 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
 : (361) 456-6840; (361) 456-6925 • Fax: (361) 456-6841 e-mail: oktatas@mszt.hu

