
 
 

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK és KÉPANYAG KEZELÉSÉHEZ 
 

Alulírott EVDSZ tisztségviselő jelölt egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a választások alatt, és 
megválasztásom esetén a tisztség betöltéséig az EVDSZ, a működéséhez és a rendezvények lebonyolításához 
elengedhetetlenül szükséges személyes adataimat, amely segítségével én, mint érintett beazonosítható vagyok, 
az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a következő célokból és módokon kezelje: 

 

hozzájárulok     nem járulok hozzá 

a választási bemutatkozó anyagom közzététele a vd.hu honlapon       

nevem, telefonszámom, e-mail címem közzététele a vd.hu honlapon    

EVDSZ hírlevél küldése e-mail címemre        


(hozzájárulását a vonalra írt X jellel jelölje) 
kezelt személyes adatok: 
 

név, önéletrajz, telefonszám, e-mail cím,  

(hozzájárulását a személyes adat aláhúzásával jelölje) 
 
Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy mindazt az EVDSZ rendezvényen, üléseken 
készült képfelvételt amely segítségével én, mint érintett beazonosítható vagyok, az Egyesült Villamosenergia-ipari 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a következő célokból és módokon kezelje: 

 
képfelvétel nyilvánosságra hozatala             hozzájárulok     nem járulok hozzá 

 

a http://www.vd.hu/,                  

a https://www.facebook.com/evdsz/       

a Forró Drót újság                   

   
(hozzájárulását a vonalra írt X jellel jelölje) 

 
Tudomásul veszem, hogy adataimmal kapcsolatos jogaim a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az 
„elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz 
fordulás joga. 
 
Kijelentem, hogy jelen hozzájárulásom a tisztségem betöltéséig érvényes és tudomásul veszem, hogy azt bármikor visszavonhatom, 
és jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek: 
 

a. postai úton: Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége,  
 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. I. em. 134-136. 

b. e-mail-en keresztül: evdsz@vd.hu 
c. vagy jelezhetem telefonon a (06-1) 202-1092 számon. 

 
Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatok. 
 

Kelt: 2018. év ………………………. hó     . napján 
 
Érintett neve nyomtatott betűvel: ………………………………………………………………………. 
 
Tagszakszervezet neve nyomtatott betűvel: ………………………………………………………….. 
 
Szakszervezeti tisztségem, amelyre jelöltek (kérjük aláhúzással jelölni valamennyi tisztséget):  
 

EVDSZ Elnök, EVDSZ Elnökhelyettes, EVDSZ Elnökségi tag, EVDSZ Szövetségi Vezetőségi tag,  

EVDSZ Felügyelő Bizottság elnöke, EVDSZ Felügyelő Bizottság tagja 

 

 

 

          ________________________________ 

                                                                                     aláírás 


