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JELENTKEZÉSI LAP
Déli ASzC
Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
iskolarendszerű képzés nappali tagozat
Gazda szak (állattenyésztő vagy növénytermesztő szakmairány)
Szakma azonosító száma: 4 0811 17 04
képzési idő: 3 év
Név: …………………………………………………………………….……….………….…..
Születéskori név: …………………………………………………………….….…….….……..

Szül. hely:…………………………………………………………………………..….………
Szül. idő: …………………………………….……, Szem. ig. sz.:……….….……….……..
Anyja születéskori neve:…………………………………………………...………..………
Állandó lakcíme:…………………………………………………………...…………………
Telefonszám:…………...…….…………..
Hol szerezte az alapfokú iskolai végzettségét?
Iskola
neve:………………………………………………………………….…….………………..
címe:……………………………………..…………………………………….……………
Kollégiumi elhelyezést kér-e?

igen / nem

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.
Dátum:………………………………….
………………………………………………………

a jelentkező aláírása

DÉLI ASZC
JÁNOSHALMAI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM,
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13., Pf. 55.
Tel.: 06-77/401-028 06-70-458-2366
Fax: 06-77/401-746
E-mail: suli@jhszaki.hu
web: www.jhszaki.hu

Adatvédelmi 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 fenntartó részére. A fenntartó az adott tanévben indítható
osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően – de legkésőbb 2018. október 15ig – 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
Kelt,

Törvényes képviselő v. nagykorú jelentkező aláírása.

nem járulok hozzá

