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НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
NATIONAL COUNCIL OF THE HUNGARIAN ETHNIC MINORITY

MAGYAR TANNYELVEN OKTATÓ ÉS
NEVELŐ PEDAGÓGUSOK ADATBÁZISA
ADATLAP
Személyes adatok és elérhetőségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Családi és utónév:
Születési hely és idő:
Telefonszám:
Mobiltelefonszám:
e-mail-cím:
Levelezési (posta) cím:

Végzettségre vonatkozó adatok
7.
8.
9.
10.
11.

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség
(egyetem, főiskola, középiskola):
Befejezett szakirány (iskola/kar/szak):
Az oklevél megszerzésének helye:
Az oklevél megszerzésének éve:
Rendelkezik-e szakvizsgával?

Jelenlegi munkahelyére vonatkozó adatok
12.
13.
14.
15.

16.

Munkahely(ek), székhely:
Oktatott tantárgy(ak) (nevelők és
osztálytanítók esetében kihagyni):
összesen
Munkaévek száma
tanügyben eltöltött
Munkaviszony típusa (állandó vagy
meghatározott időre):
A magyar nyelven kívül előad-e más
nyelven? (kivéve az idegen nyelvet oktató
tanárok)

1

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Nemzeti Tanácsnak ez az adatlapja a magyar tannyelven oktató és nevelő pedagógusok adatainak begyűjtését
és kezelését hivatott segíteni A személyes adatok védelméről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye,
97/2008., 104/2009. – másik törvény, 68/2012. – AB határozat és 107/2012. szám) rendelkezéseivel összhangban. Az
adatok feldolgozása alatt az adatok begyűjtése, másolása, átvitele, rendszerezése, szűrése, keresése és őrzése értendő.
Az adatgyűjtés célja a Magyar Nemzeti Tanács oktatási hatáskörének sikeresebb, hatékonyabb és naprakészebb
végzése. Az adatok begyűjtésének módja e nyilatkozat hátlapján található adatlap kitöltése. Az adatok felhasználása
a Magyar Nemzeti Tanács hivatalának munkatársai által történik, mégpedig statisztikai célra és kapcsolattartásra,
valamint a különböző szemináriumokkal, továbbképzésekkel és rendezvényekkel kapcsolatos értesítések kiküldése
végett. Azon személyek köre, akikre az adatok vonatkoznak a Szerbia területén magyar tannyelven oktató és nevelő
pedagógusok. Az adatgyűjtés jogalapja az adatközlő személyes és írott beleegyezése, a törvény 10. és 15. szakaszaival
összhangban. A beleegyezés írásban szabadon visszavonható bármikor. A visszavonás következményeképpen az
adatgyűjtőnek kötelessége az adatfeldolgozást megszűntetni az adatokat pedig törölni. Az adatközlőnek illetéktelen
adatfelhasználás esetén jogában áll: 1) teljeskörű és valós értesítést kapjon adatainak felhasználásáról; 2) kérje a
Tanácstól, hogy mutassa be neki a rá vonatkozó adatokat, valamint kérje azok másolatát, javítását, pótlását, frissítését,
törlését és a feldolgozás ideiglenes vagy teljes megszakítását; 3) az adatok törlésére amennyiben az adatgyűjtés célja
nincs megfelelően feltűntetve, az megváltozott és az adatközlő nem egyezett bele az új célból történő adatgyűjtésbe, az
adatgyűjtés célja teljesült vagy teljesíthetővé vált az adatok felhasználása nélkül, vagy amennyiben az adatgyűjtés vagy
adatfelhasználás törvényellenesen történne. Az adatok feldolgozása csak a megjelölt céllal történhet a törvénnyel
összhangban.

Alulírott
Családi és utónév (a személyazonosságot igazoló dokumentumban feltüntetett írással): ..............
...........................................................................................................................................................
Születési név: ...................................................................................................................................
Állandó lakóhely, cím: ....................................................................................................................
Anyja születési neve: .......................................................................................................................
Személyi szám: ................................................................................................................................
tudomásul veszem ezen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatójában felsorolt feltételeket, jogokat,
kötelességeket, és ezúton önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapban megadott
személyes adataimat a Magyar Nemzeti Tanács (Szabadka, Szerbia, Ago Mamužić u. 11/II.) jelen
nyilatkozat aláírásától számított négy évig A személyes adatok védelméről szóló törvény (Szerb
Köztársaság Hivatalos közlönye, 97/2008., 104/2009. – másik törvény, 68/2012. – AB határozat és
107/2012. szám) rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

Kelt:____________________,__________-án/én
………………………………………
Aláírás

