„Alkalmazkodás települési szinten” tréning jelentkezési és részvételi feltételek
1. A jelentkezés határideje: 2017.05.20.
2. A tréning szervezője az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület (cím:
1056 Budapest, Szerb u. 17-19.) továbbiakban Szervező. Szervező kapcsolattartója: Pej Zsófia, email: pej@energiaklub.hu; mobil: 20/999-79-63
3. A tréning a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósul meg, a részvétel a részvételi
feltételek betartása mellett ingyenes.
4. A tréningen való részvétel feltétele, hogy a jelentkező regisztrál (jelentkezik) a tréningre úgy,
hogy kitölti a https://goo.gl/forms/gdhqiLnKtUrz5Dqs2 oldalon található regisztrációs felület
minden kötelezően kitöltendő mezőjét, és elfogadja a jelentkezési és részvételi feltételeit. Egy
szervezettől többen is jelentkezhetnek, azonban a regisztrációt személyenként el kell végezni.
5. A résztvevők a jelentkezés után automatikus visszaigazoló üzenetet kapnak, mely csak a
jelentkezés beérkezését igazolja, azonban nem jelenti a jelentkezés elfogadását.
6. A jelentkezési határidő lejárta után Szervező összesíti a jelentkezéseket, és visszaigazolást küld
a jelentkezés elfogadásáról, vagy túljelentkezés esetén arról, hogy a jelentkező várólistára
került.
7. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a helyi önkormányzatok képviselői.
8. A Szervező az értesítéseket a jelentkezők által a regisztrációs mezők kitöltése során megadott email címen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a résztvevők
adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a jelentkezés visszaigazolásáról.
9. Amennyiben a jelentkező bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a tréningen, jogosult
arra, hogy a tréning tematikája iránt érdeklődő helyettesítő személyt/kollégát delegáljon a
tréningre önmaga helyett. A változásról köteles értesíteni Szervező kapcsolattartóját.
10. A tréning összesen 3 napos, naponta 10-16.30-ig tart 2017. május 26-án, június 2-án és 9-én. A 3
nap tananyaga egymásra épül, így kérjük, csak az jelentkezzen, aki részt tud venni az összes
képzési napon.
11. A Szervező a szakmai előadásokon kívül az ellátást és a kapcsolódó tananyagot biztosítja. A
jelentkezőnél a tréningen való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő útiköltség (bármilyen
egyéb költség) a résztvevőt terheli.
12. A résztvevő köteles a tréning napokon szellemi munkára alkalmas állapotban, pontosan
megjelenni és a tréning helyszín házirendjét betartani.
13. A tréningen az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az Adatkezelési szabályzatot. A tréningre egy
személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.
14. A megadott adatok kezelésében Szervező betartja az alábbi törvények rendelkezéseit:
•
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
(a
továbbiakban
Avtv.,
adatvédelmi
törvény);
• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a
fentiekben foglaltakat! A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a tréningek
szervezésének céljából a tréningek lezárultáig, illetve a képzés tematikájával kapcsolatos
szakmai információk eljuttatása céljából visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. Tájékoztatjuk
továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül
megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül,
ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát eljuttathatja a Szervező
kapcsolattartójának e-mail címére. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált

személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál. A rendszerünkben
tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az
adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk
ki.
15. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Hozzájárulok, hogy a tréningek során rólam kép és videofelvétel készüljön, és azokat
Szervező on-line fórumain (weboldal, facebook-csoport) közzétegye.
Hozzájárulok, hogy az adatkezelők visszavonásig hírlevelet küldjenek a regisztrációnál
megadott e-mail címemre.

Adatkezelési szabályzat







A Szervező a Weboldalon gyűjtött adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi
Törvény) és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatok kezelője a
Szervező.
A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet
kell kitölteniük. Az így összegyűjtött adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó a vonatkozó
jogszabályokban előírt módon kezeli és dolgozza fel, azokhoz illetéktelen személyek nem
férhetnek hozzá.
A felhasználó a regisztráció kitöltésével adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
Az adatok törlésére vonatkozó kérést a tréninget követően a résztvevőnek a Szervező
kapcsolattartójához kell eljuttatnia.

