Díjkedvezmény iránti kérelem
Intézmény megnevezése: Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola
Tanuló neve: .................................................................................................................................................................................................................
A tanuló oktatási azonosító száma: ................................................................................................................................................................................
Alulírott ……………………………………………….………. (név) nyilatkozom arról, hogy a 202
szociális helyzetemre tekintettel kívánom igénybe venni.

/202 tanévben

a

díjkedvezményt

a

JÖVEDELMI ADATOK

KÉRELMEZŐ
A JÖVEDELEM TÍPUSAI

A KÉRELMEZŐVEL
KÖZÖS
HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ
HÁZASTÁRS
(ÉLETTÁRS)

A KÉRELMEZŐVEL
KÖZÖS
HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ
EGYÉB ROKON

HAVI JÖVEDELME (Ft)
.

1 Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

egyéb

.

2 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó jövedelem
3 Nyugellátás,

.

megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (pl.:
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás),
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka,
a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

1

A bemutatott okiratok nem másolhatóak le!

OKIRATOT
BEMUTATATTA1
ÖSSZES
(X-SZEL KELL
JELÖLNI)
EN

A JÖVEDELEM TÍPUSAI

.

KÉRELMEZŐ

A KÉRELMEZŐVEL
KÖZÖS
HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ
HÁZASTÁRS
(ÉLETTÁRS)

A KÉRELMEZŐVEL
KÖZÖS
HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ
EGYÉB ROKON

4 A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)

.

5 Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

.

6 Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
7 A család összes nettó jövedelme:

.
8 A család összes nettó jövedelmét csökkentő
.

tényezők (fizetett tartásdíj összege)

.........................................................................

..........................................................................

szülői felügyeleti jogot gyakorló aláírása

tanuló aláírása3

.........................................................................
szülői felügyeleti jogot gyakorló aláírása

2
3

A bemutatott okiratok nem másolhatóak le!
Az aláírás csak a 18. életévét betöltött tanuló esetében szükséges.

OKIRATOT
BEMUTATATTA2
ÖSSZES
(X-SZEL KELL
EN
JELÖLNI)

Hertlein Ferenc intézményvezető nyilatkozom, hogy a díjkedvezmény iránti kérelem elbírálásához szükséges fenti dokumentumokat a
kérelmező bemutatta részemre, azok valóban rendelkezésre állnak és a kérelemben foglaltak megegyeznek a bemutatott dokumentumok
tartalmával.
Dunaharaszti, 20 ....................... ... év ………………… hó…….. nap

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola a térítési díj /tandíj fizetési kedvezményt igénylő személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezés:
Székhelye:
Elektronikus levélcím:
Adatvédelmi tisztviselő:
név:
Cím:
Elektronikus levélcím:
2. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közfeladat ellátás.
3.
A kezelt adatok köre: tanuló neve, OM azonosítója, szülői felügyeleti jogot gyakorló neve, aláírása, jövedelmi adatai.
4.
Az adatkezelés célja: térítési/tandíj kedvezmény megállapítása érdekében meg kell vizsgálnia az intézményvezetőnek, hogy a kedvezmény
biztosításához szükséges feltételek fennállnak-e.
5.
Az adatkezelés időtartama: a kedvezményes térítési díj/tandíj befizetése nyilvántartási idejének időtartama alatt kezelhetőek az adatok, azt követően
törlésre kerülnek.
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: Az adatokhoz az intézmény vezetője vagy helyettesítése esetén az intézményvezető-helyettes fér hozzá7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

8.1.
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e)
mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes
adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
8.2.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Tankerületi Központ
módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
8.3.
A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha
az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy
véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
8.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés
korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.5.
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
Tankerületi Központ a személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen
üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné.
9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton
vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti.
Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

