
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
VÉF – TANULMÁNYI RENDSZER – OKTATÓI 

 

Alulírott 

NÉV  

 
TÁROLT ADATOK 

 

név, születési név, anyja neve, neme, adóazonosító jele, TAJ 
száma, születési helye, ideje, állampolgársága, személy 
igazolvány száma, adóazonosító jele, személyi száma, 
bankszámlaszám, állandó lakcím, tartózkodási cím, e-mail, 
telefonszám, iskolai végzettség, képzettségek neve, azonosítója, 
minősítése, megszerzés dátuma, oklevél száma, kiállító neve, 
munkahelyeinek neve, beosztása, letett nyelvvizsgák nyelve, 
típusa, dátuma, vizsgaközpont neve 

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

HOZZÁJÁRULOK 

hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a 

CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): Veszprémi Érseki Főiskola (Főiskola) 

SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 0001/2012-007/191 

ADÓSZÁM: 18916948-2-19 

KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Sebestyén József, rektor 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Dr. Dobai Attila Marcelián 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje: 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

oktatói jogviszony létesítése, oktatói jogviszonnyal kapcsolatos  
tények megállapítása, a besorolási követelmények igazolása,  
tanulmányi ügyintézés, a törvény által előírt statisztikai  
adatszolgáltatás, FIR adatszolgáltatás, szükség szerint az 
okiratok valódiságának ellenőrzése 

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim 

kezelésével összefüggésben: 

 a Főiskola fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett 
hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez 
érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja meg ezen nyilatkozat aláírásával 

 az adatkezeléssel érintettek köre minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, 
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Főiskola személyes adatait a fentiekben 
megjelölt célból kezelje 

 a személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a 
Főiskola vezetője, valamint a tanulmányi feladatokat munkakörük alapján ellátó 
munkavállalók 

 az adatkezelés helye: a Főiskola székhelye 

 az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás 
visszavonásáig 

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz 

való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, 



jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, 

illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési 

tájékoztatóban.  

 

Kelt, 202___ év _______ hónap _____ nap  

 

_________________________  

nyilatkozattevő 


