Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8000. Székesfehérvár, Palotai út 51.
Te/fax: +36 22 242 921

B E I R AT K O ZÁ S I L AP
a 20…./20…. tanévre
Művészeti ág (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
zeneművészet

táncművészet

Tanszak: …………………………………….

képző és iparművészet

Szaktanár: ..……………………….…………

Név: ………………….………………………………………………………………………….
Oktatási azonosító( 11 jegyű szám): ……………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………….…….……………………………………………….....
Anyja leánykori neve: ………………….………………………………………………………
Lakcím: ..………………………..………………………………………………………………
Telefonszám: …………………..………………………………………………………………..
Gyakorlási lehetőség (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

van

nincs

NYILATKOZATOK
Alulírott (szülő, gondviselő neve) ………………………………………………………………
nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekemet beíratom a Gorsium Alapfokú Művészetoktatási
Intézménybe. Az alapfokú művészetoktatást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően térítési
díj ellenében veszem igénybe. Kötelezettséget vállalok arra, hogy gyermekem a tanév végéig a
választott tanszakon részt vesz az oktatásban (kivételes indokok: költözés betegség stb).
Gyermekem más alapfokú művészetoktatási intézménybe jár / nem jár (a megfelelőt kérjük
aláhúzni), egyben hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem után az állami támogatást az
intézmény igénybe vegye.
Gyermekem nappali tagozatú oktatásban nem vesz részt / részt vesz (a megfelelőt kérjük
aláhúzni).
Általános / középiskola neve: …………………………………………………………………..
címe és osztálya: ………………………………………………………………………………..
Amennyiben a fent nevezett tanuló több tanszakra is jelentkezik, kérem, hogy az állami
normatív támogatást a …………………………………… tanszakon igényelje az intézmény.
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Adatvédelmi nyilatkozat:
A Gorsium Alapfokú Művészeti Iskola által rendelkezésemre bocsátott Adatvédelmi
Tájékoztató megismerését követően jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz,
hogy az intézmény a gyermekem adatait és a saját személyes adataimat az intézmény
szabályszerű működése céljából kezelje az Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak
szerint.
Alapfogalmak:
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet, így pl. a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, megsemmisítés,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fenti személyes adataimat helyesen
adtam meg, adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás
nélkül beleegyezésemet adom.

Székesfehérvár, 20….., …………………………….

……………………………………………
szülő aláírása
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