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ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ ANGOL NYELVTANFOLYAM ÉRDEKLŐDÉSI LAPJA 

Képzés utáni érdeklődő személy személyes adatai  

családi és utóneve(i) (viselt neve)  

születési családi és utóneve(i)  

születési helye, születési ideje (év,hónap, nap)  

születési ideje (év, hónap, nap)  

anyja születési családi és utóneve(i)  

elektronikus levelezési címe (e-mail címe)  

A megfelelőt válassza ki és húzza alá! 

� első osztályos vagyok 

� általános iskola 1. osztály 

� általános iskolai 2. osztály 

� általános iskola 3. osztály 

� általános iskola 4. osztály 

� általános iskola 5. osztály 

� általános iskola 6. osztály 

� általános iskola 7. osztály 

Melyik csoportban tanulna? 
3-5 fős csoport  
6-10 fős csoport 
 
 
 

Alsós vagyok:  
heti 1 vagy 2 alkalom 

hétfő-szerda 

15:00 vagy 16:00 órától a 

csoport igényétől függően 

Felsős vagyok: 
heti 1 vagy 2 alkalom 

hétfő-szerda vagy  

hétfő-csütörtök 

15:00 vagy 16:00 órától a csoport 

igényétől függően 
Képzés utáni érdeklődő személy kapcsolattartási és egyéb adatai  

Részt vevő levelezési címe  

Részt vevő telefonszáma  

A képzés költségviselője (név, cím, adószám)  

Képzés utáni érdeklődő személy nyilatkozatai 

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatást 
  igénylek    nem igénylek. 

Alulírott Képzés utáni érdeklődő kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megismertem, a kitöltött érdeklődési lap Képzőnek való 
átadásával/megküldésével adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok. 
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás  
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke 
Adatkezelés időtartama: Érdeklődési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig. 
Adatok köre: Érdeklődési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzés utáni érdeklődő személy 
szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzés utáni érdeklődésével kapcsolatosak.   

Alulírott Képzés utáni érdeklődő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Érdeklődési lap adatai a valóságnak megfelelnek.  

   

Kelt: 2021. ………………...  
Képzés utáni érdeklődő/Kiskorú 

esetén szülő aláírása 

 


