MENTORIUS TUDÁS- ÉS KÉPZŐKÖZPONT

JELENTKEZÉSI LAP
BŰNMEGELŐZÉSI SZABADEGYETEM
„BŰN ÉS BŰNHŐDÉS”
előadássorozat
(2018. 10. 11. - 2018. 11. 14.)

A jelentkező neve:

_________

Lakcím:

_________

Telefon:

_________

E-mail:

_________

A BM állományába tartozom*:

IGEN – NEM

Képzési azonosító (K0….) csak BM állománynak ______________________________________________________

Jelentkezési határidő: 2018. október 5.

Dátum:
aláírás

*A megfelelő aláhúzandó
A jelentkezési lapon közölt adatokat az érintett(ek) írásbeli hozzájárulása nélkül – a társszervezőkön kívül – harmadik fél részére a Miskolci
Egyetem nem továbbítja.

3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefon (36) 46 565-484, (36) 46 565-111 / 1281
mentorius@uni-miskolc.hu
www.mentorius.hu

MENTORIUS TUDÁS- ÉS KÉPZŐKÖZPONT
Jelentkezési cím:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
e-mail: bunmeg@borsod.police.hu
www.bunmegelozes.eu

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefon (36) 46/565-484, (36) 46 565-111/1093
e-mail: mentorius@uni-miskolc.hu
www.mentorius.hu

www.facebook.com/mentoriusme
A Jelentkezési lapot kérjük szíveskedjék aláírni és keltezni a megfelelő helyeken.

NYILATKOZAT

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismeréséről*

Alulírott nyilatkozom, hogy az „Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem hallgatói és a
felnőttképzésben részt vevők számára” megnevezésű dokumentum tartalmát megismertem, az abban foglaltakat
tudomásul vettem.

Dátum:
aláírás

* Az adatkezelésre a Miskolci Egyetem Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadóak, amely elérhető: http://web.unimiskolc.hu/files/1056/Adatv%C3%A9delmi%20szab%C3%A1lyzat%2072_2018..pdf
Az adatvédelmi- és adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem hallgatói és a felnőttképzésben részt vevők számára megnevezésű dokumentum
elérhetősége: http://felnottkepzes.uni-miskolc.hu/sites/default/files/content-files/ME_adatkezelesi_tajekozato_2018_0.pdf , továbbá:
http://www.uni-miskolc.hu/hk/dokumentumok/me-adatkezelesi-tajekoztato.pdf

3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefon (36) 46 565-484, (36) 46 565-111 / 1281
mentorius@uni-miskolc.hu
www.mentorius.hu

MENTORIUS TUDÁS- ÉS KÉPZŐKÖZPONT

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
képmás készítéséhez és felhasználásához

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:48. §-a és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
Alulírott
Név:………………………………………………………………………………………………………………………………
Született :………………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………………
a fenti jogszabályi megjelölés alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy rólam
képmás (fotó vagy videó) készüljön az alábbiak szerint:
Felvétel készítésének helye: Miskolci Egyetem, a Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadásainak helyszíne
Felvétel készítésének ideje: 2018. október 11., 2018. október 17., 2018. november 07., 2018. november 14.
Hozzájárulásom alapján felhatalmazom:
Cégnév: Miskolci Egyetem
székhely: 3515 Miskolc- Egyetemváros
jogosultat arra, hogy a felvételt felhasználja és nyilvánosságra hozza.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes
technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő
időszakra köti a jogosultat.

Dátum: _________________________________

___________________________________
aláírás

3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefon (36) 46 565-484, (36) 46 565-111 / 1281
mentorius@uni-miskolc.hu
www.mentorius.hu

