JELENTKEZÉSI LAP – XX. Euroatlanti Nyári Egyetem
„20 év NATO – 20 év biztonság” (5/1. lap)

Név
és rendfokozat (amennyiben van)
Munkahely / Oktatási intézmény
Telefonszám
E-mail cím
Idegennyelv-ismeret
(a nyelv és a nyelvtudás szintje)
Korábban részt vett-e Euroatlanti Nyári
Egyetemen? Ha igen, mikor?
Szakmai önéletrajz, motivációs levél

Külön lapon kell csatolni a jelentkezéshez!

A jelentkező (az adatkezelés szempontjából: érintett) az adatkezelési tájékoztató* ismeretében hozzájárulását adja a „XX. Euroatlanti Nyári Egyetem” szervezőjének saját személyes
adatainak kezeléséhez.
A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet legkésőbb
2019. június 17-ig kérjük megküldeni a kultura@mil.hu email címre.

A képmás (fénykép) elkészítéséhez és nyilvánossághoz való továbbításához kérjük aláhúzni:
Az ebből a célból történő adatkezelésre az adatkezelési tájékoztató II. c) pontja vonatkozik!

hozzájárulok

nem járulok hozzá

JELENTKEZÉSI LAP – XX. Euroatlanti Nyári Egyetem
„20 év NATO – 20 év biztonság” (5/2. lap)

Az MH Béketámogató és Kiképző Központ (a továbbiakban: MH BTKK) részére továbbított személyes adatok az ott történő szállás biztosítás érdekében:
A szállás biztosítás érdekében történő adatkezelésre az adatkezelési tájékoztató II.d) pontja
vonatkozik!
név
és rendfokozat (amennyiben van)
szolgálati igazolvány száma, vagy
amennyiben nincs szolgálati igazolvány,
a személyazonosító okmány száma, vagy
amennyiben a fenti kettővel nem rendelkező
külföldi illetőségű személy a jelentkező,
az útlevél száma
amennyiben az objektum területére gépjármű behajtási engedélyt kér, akkor a gépjármű típusa, rendszáma

JELENTKEZÉSI LAP – XX. Euroatlanti Nyári Egyetem
„20 év NATO – 20 év biztonság” (5/3. lap)
Adatkezelési tájékoztató
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) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak
szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő (a XX. Euroatlanti Nyári Egyetem szervezője):
a) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (1118 Budapest, Budaörsi út 49-53., telefonszám: 06-1-474-1111, honlap: http://bhd.honvedseg.hu, e-mail cím:
mh.bhd@hm.gov.hu);
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Baráth Ernő dandártábornok, dandárparancsnok, telefon: 061 398-45-05;
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó százados, 06-1474-1111/38-075.
II. Az adatkezelés célja és jogalapja: a 2019. július 22-26. között megrendezésre kerülő XX.
Euroatlanti Nyári Egyetemi akkreditált képzésre jelentkezés, a képzés teljes lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja:
a) A beküldött pályázattal jelentkezés a képzésre, a részvétel biztosítása, oklevél kiadása.
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bek. b) pont,
mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez kell, melyben az érintett az egyik fél,
vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez az
adatkezelés szükséges.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő ügyviteli szabályainak megfelelően az szerződés
keletkezésétől számított 5 év.
Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.
b) Számviteli bizonylat megőrzésének kötelezettsége a regisztrációs díj megfizetését követően.
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bek. c)
pontja, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mely a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a dokumentáció megőrzési kötelezettségének teljesítésével megvalósul.
Az adatkezelés időtartama: a jogi kötelezettség alapján a díjról kiállított számlát igazoló dokumentumot 8 évig kell megőrizni.
Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.
c) A képzésen képmás elkészítésére kerül sor, továbbá annak a következő felhasználására:
A megnyitó eseményén csoportkép, és a képzés során az előadások alatt képmás elkészítésére
kerül sor, melyek nyilvánossághoz való továbbításra kerülnek hírként, tájékoztató anyagként a
bhd.honvedseg.hu, a bphkk.hu, a facebook.com/honvedkulturaliskozpont/a honvedelem.hu, továbbá az uni-nke.hu és, az https://www.facebook.com/uni.nke/ honlapokon. Adatfeldolgozó
igénybevétele tekintetében továbbá tájékoztatom, hogy a honvédelmi szervezeti honlapok üzemeltetője a HM Zrínyi Nonprofit Kft (cím:1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.).
A fénykép elkészítésének és felhasználásának jogalapja: kép- és hangfelvétel készítéséhez, és
nyilvánossághoz történő közvetítéséhez a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2:48 § alapján, továbbá az általános adatvédelmi rendelet szerint ehhez az érintett személy hozzájárulása szükséges.
A hozzájárulás bármikor, az adatkezelő részére megküldött írásban tett nyilatkozattal visszavonható, de a visszavonásig történő adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

JELENTKEZÉSI LAP – XX. Euroatlanti Nyári Egyetem
„20 év NATO – 20 év biztonság” (5/4. lap)
d) Az MH BTKK –n történő beléptetés, és elhelyezésbiztosítása érdekében történő adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bek. b) pont,
mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez kell, melyben az érintett az egyik fél,
vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez az
adatkezelés szükséges.
Adattovábbítás: az MH BTKK megbízott ügyintézője részére annak érdekében történik, hogy
a beléptetés és elhelyezés az érintett részére biztosításra kerüljön.
Az adattovábbítást követően az adatokat az MH BHD haladéktalanul törli.
Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.
III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás
A fenti adatkezelések a II. a)- d) pontjára vonatkozik:
a) Az adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett adatkezelő
által megbízott ügyintézőkön kívül a képzés időtartama alatt a más személyekkel (harmadik
féllel) nem közöljük. Kivétel a II. d) pont szerinti adatkezelés.
b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot
közlünk.
c) Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk.
d) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, kivéve a II. c) pont szerinti adatkezelést.
IV. Az Ön jogai
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az
adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását
az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
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Dátum:
jelentkező aláírása

Amennyiben a jelentkező a HM-MH állományának tagja:

Közvetlen szolgálati elöljáró: Támogatom / Nem támogatom
Dátum:
aláírás

Parancsnoki záradék: Engedélyezem / Nem engedélyezem
Dátum:
parancsnok aláírása

