Csodák Palotája Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Telefon: 06-1-814-8060
E-mail: info@csopa.hu
Honlap: www.csopa.hu

Csopa Pedagógus Klub Regisztrációs lap
(A regisztráció csak az összes adat kitöltése esetén érvényes!)

Név: ....................................................................................................................................................................................
Oktatási intézmény neve: ................................................................................................................................................
Oktatási Intézmény címe: ...............................................................................................................................................
E-mail cím: .........................................................................................................................................................................
Alulírott tudomásul veszem, hogy a Csodák Palotája a fenti adatok érvényességét ellenőrizheti, valótlanság
esetén a tagságot azonnal felfüggesztheti.
NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Alulírott, mint a személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom
útján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a CSODÁK PALOTÁJA Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság („Társaság”) mint adatkezelő a társasággal fennálló vagy a Társasággal létrehozandó jogviszonyom, így
pl. az adásvételi vagy szolgáltatási szerződésen alapuló esetleges kifizetés, visszafizetés teljesítéséhez, illetve az
ebből eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adataimat
megismerje és azokat kezelje.
Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem és
megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. A Társaság a
személyes adataim kezeléséről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy a Társaság
hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen is jogosult személyes adataim kezelésére. Hozzájárulok ahhoz, hogy a
Társaság személyes adataimat adatfeldolgozó részére továbbítsa, és az adatfeldolgozó személyes adataimat
megismerje és kezelje.
Kifejezett hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy a hírlevél-feliratkozás során közölt személyes adataim
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a hírlevél-feliratkozás esetében is a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja - a jelen nyilatkozat preambulumában megjelölt jogalappal egyezően.
A hozzájárulást a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a
kérdéses adatok önkéntes megadásával adom meg.
Az adatkezelés célja – a hírlevél-feliratkozás kapcsán - a hírlevél általam megadott e-mail címre történő elküldésének
biztosítása. Tudomással bírok arról, hogy adatkezelő az általam rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag hírlevél-küldésre használja.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása
annak, hogy a Társaság és az adatfeldolgozó által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat
megadom. Nyilatkozatomat az általam a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentum előterjesztésével
egyidőben teszem. Amennyiben online csatornán keresztül is kapcsolatba kerülök a Társasággal, úgy a regisztráció
lefolytatására fenntartott honlapon vagy egyéb felületen járulok hozzá ahhoz, hogy a regisztrációs felületen
megadott személyes adataimat a Társaság megismerje és kezelje.

Kelt: __________________ (hely) ___________________________. napján
ALÁÍRÁS
_______________________________________
személyes adat jogosultja

