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1. számú melléklet 

 JELENTKEZÉSI ADATLAP  

SZAKÍRÓI KURZUS CÍMŰ PROGRAMRA 

 

Név   

Születési név   

Lakcím  

Anyja neve   

Születési hely  

Születési idő  

Adóazonosító jel  

TAJ szám   

Elérhetőség  

(telefonszám, e-mail cím) 

 

Bankszámlaszám    
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Felsőoktatási intézmény 

neve 

 

Felsőoktatási intézmény 

címe 

 

Kar és Szak neve  
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NYILATKOZATOK 

 

 

1. Kijelentem, hogy a jelentkezési adatlapban szereplő adatok, információk és a csatolt egyéb 

dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 

hogy valótlan adatok közlésével a programból magamat kizárom, az esetlegesen kifizetett 

ösztöndíj visszafizetésére kötelezettséget vállalok. 

 

2. Nyilatkozom, hogy a felhívást megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt 

feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, illetve 

kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek megfelelek, és biztosítom, 

hogy sikeres jelentkezés esetén a szerződéses jogviszony fennállásának teljes időtartama 

alatt megfeleljek.  

 

3. Vállalom, hogy amennyiben a sikeres jelentkezést megalapozó körülményeimben, illetve 

a jelentkezési adatlapon szereplő adatok vonatkozásában változás következik be, azt 

legkésőbb 8 napon belül a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. részére bejelentem. 

 

4. Hozzájárulok, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft., illetve az általa a 

Felhívás keretében  megbízott személyek - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően - a jelentkezési adatlapon, illetve a jelentkezés során 

csatolt dokumentumban feltüntetett személyes adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy 

az adatkezeléshez való hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, mely azonban nem 

érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést. A pontatlan, helytelen, illetve hiányos 

adatok helyesbítésére az érintett értesítését követően haladéktalanul intézkedés történik. 

Tudomásul veszem, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. az adatokat a 

jogszabályokban meghatározott kötelező ideig, azok rendelkezéseinek megfelelően tárolja 

és kezeli. 

 

 

Kelt:...................................................... 

 

 

Aláírás: ....................................................... 

 

Név1: .......................................................... 

 

 

 

  

 
1 Nyomtatott, olvasható betűvel. 


