
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 2022 
A HERENDI  

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN!  
 

Készíts a porcelán anyagából virágot, kis állatfigurákat, 
ékszerdobozt!  

Rajzolj, fess szebbnél-szebb herendi motívumot! 
 

Dátumok, amelyek közül választhatsz: 
2022. JÚLIUS 11., 18., 19. 

 

A Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola manuális 
készségfejlesztő foglalkozásokat hirdet  

felső tagozatos általános iskolás tanulóknak.  
 

Programok:  
• Porcelánfigura készítés 

• Porcelándíszítési technikák 
• Herendi motívumok színes technikával 

• Porcelánium-, múzeumlátogatás 
• Szabadalakítás porcelánmasszából 

A foglalkozások 9.00 órától 14.00 óráig tartanak. 
 

A részvétel tartalmazza a belépőket a Porcelániumba és a 
Múzeumba. Enni-inni valót hozzanak magukkal a tanulók!  

 

Jelentkezés: Egy-egy napon maximum 20 fő jelentkezését várjuk 
e-mailben a herendiszakkepzoiskola@herend.com címre 2022. június 
30-ig az alábbi kitöltött jelentkezési lap és nyilatkozat megküldésével.  

További információ a 88/523-287 –es számon kérhető. 
 

GYERE! PRÓBÁLD KI MAGAD!  
Jelentkezz! SZERETETTEL VÁRUNK! 

 



JELENTKEZÉSI LAP  
KÉZM ŰVES FOGLALKOZÁS 2022 

 
 

- A tanuló neve : .........................................................................................................................................  

- A tanuló születési helye, ideje: ................................................................................................................ 

- A tanuló lakcíme:………………………………………………………………………………………. 

- A tanuló telefonszáma: .......................................................................................................................... .

  

- A tanuló iskolája, osztálya: …………………………………………………………………………… 

- A tanuló TAJ száma: ..............................................................................................................................  

- Törvényes képviselő neve:………………….. ...................................................................................... . 

- Törvényes képviselő telefonszáma (amely bármikor elérhető)::………………….. ............................ . 

- Törvényes képviselő e-mail címe:  ........................................................................................................  

 

Kérjük jelölje, hogy melyik napra jelentkezik a tanuló (X-el jelölni):  

             �           2022. július 11. (hétfő)              

             �           2022.július 18. (hétfő)                

             �           2022. július 19. (kedd)                    

Kérjük jelölje, hogy a tanuló egyedül vagy szülővel érkezik / távozik (X-el jelölni):  

             �           egyedül 

             �           szülővel 

             �           hozzátartozóval, neve és elérhetősége: ........................................................................  

 

Kérjük jelezze, hogy a tanulónak van-e allergiája / ételallergiája vagy egyéb érzékenysége:  

- allergia (étel, gyógyszer, rovarcsípés)………………………………………………………………….. 

- rendszeresen szedett gyógyszer………………………………………………………………………… 

- egyéb érzékenység: ................................................................................................................................  

Az Adatkezelési lapot elolvastam. A fenti adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a részemre 

nyújtott tájékoztatás alapján – az adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerint – gyermekem 

fenti személyes adatait, valamint az én kapcsolattartási adataimat a Fischer Mór Porcelánipari 

Szakképző Iskola a Kézműves foglalkozás 2022 című program szervezésével és lebonyolításával 

összefüggésben kezelje. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a foglalkozáson gyermekemről kép készüljön, és ezeket a Fischer Mór 

Porcelánipari Szakképző Iskola rendezvényről szóló tájékoztatásaiban, online felületén felhasználja. 

Igen  Nem   (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Kelt:  

törvényes képviselő aláírása 



TÁJÉKOZTATÓ 
Kézműves foglalkozás 2022-vel összefüggő személyes adatok kezeléséről 

A Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola 2022. július 11., 17., 18-án Kézműves foglalkozást szervez. A rendezvény 
szervezése körében szükségszerűen kezeljük a résztvevő gyermekek személyes adatait. A jelen tájékoztató célja, hogy 
az adatkezelés valamennyi lényeges feltételéről tájékoztassa az érintetteket és törvényes képviselőiket, az érintettek 
(illetve nevükben törvényes képviselőjük) e tájékoztatás alapján adhassa meg hozzájárulását a személyes adatok 
kezeléséhez.  

A személyes adatok kezelője: Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola (8440 Herend, Kossuth Lajos u.146.) 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, elérhetőségei: Szomi Krisztina  (krisztina.szomi@herend.com); 06-88-523-287) 

A személyes adatok kezelésének célja:  
a) A Foglalkozás megszervezése, megtartása 

b) A résztvevőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők igényeinek biztosítása 

c) A résztvevők egészségének védelme 

d) A Foglalkozás megfelelő dokumentálása az adatkezelő elszámolási kötelezettségének teljesítéséhez.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A 2016/679. EU rendelet (GDPR) 6. cikke szerint az érintett 
kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása megfelelő jogalap a személyes adatok 
kezelésére. Azzal, hogy az érintett, vagy a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén törvényes képviselője kitölti a 
jelentkezési lapot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adatokat a jelen tájékoztató szerinti 
feltételekkel kezelje.  

A kezelt adatok köre: a foglalkozáson résztvevő gyermek neve, születési helye és ideje, a köznevelési intézmény, 
amelyben jogviszonnyal rendelkezik, lakcíme, TAJ-száma, törvényes képviselőjének neve, a törvényes képviselő neve 
és telefonszáma. Továbbá, hogy a gyermek egyedül vagy hozzátartozóval vesz részt a programon, és hogy a 
gyermeknek van-e étel-, gyógyszer- vagy egyéb allergiája, tekintettel arra is, hogy a Foglalkozáson történtekről kép 
készülhet.     

Az érintettek köre: a Foglalkozáson résztvevő gyermek, az őt kísérő hozzátartozó.  

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag az adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre kijelölt munkatársak 
ismerhetik meg. A képeket az adatkezelő a rendezvényről szóló beszámolóiban, valamint honlapján, facebook-
oldalán teheti közzé.  

Az adatkezelés időtartama: a Foglalkozás időpontjától számított 15 év. Ezt követően a Foglalkozás anyagait 
irattározzuk, a személyes adatokat azonban töröljük vagy megsemmisítjük.  

Adatfeldolgozó igénybevétele: a szakképző iskola adatfeldolgozó segítségét nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem 
alkalmaz. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen 
alapul, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jöhet létre szerződés a felek között, illetve a 
szerződésszerű teljesítés nehezül meg. A képfelvételek készítéséhez adott hozzájárulás megadása nem szükségszerű 
feltétele a Foglalkozáson való részvételnek.  

Az érintett jogai: az érintett személy 
a) Kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  

b) Kérelmezheti azok helyesbítését,  

c) Visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és kérheti az adatok törlését. A visszavonás a korábbi, 
hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét nem érinti.   

d) Kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének 
korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság 
megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

e) Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk 
egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek 
számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a 
személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.  
Az adatok szolgáltatása önkéntes, azok elmaradása esetén azonban nem tudjuk elfogadni a Foglalkozásra való 
jelentkezést.  

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 


