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JELENTKEZÉSI LAP – MEGRENDELÉS
Tanácsadás megnevezése:

Megrendelés száma:

Tájékoztatás Munkavédelmi képviselő
választásról
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Szolgáltatás díja:

30.000.-Ft+áfa/Fő

Szolgáltatás időtartama:
Szolgáltatás helyszíne és időpontja:
(A jelentkezési lap beérkezését követően
állapodunk meg!)

kb. 2 óra

Kérjük jelölje „X”-el hogyan szeretné a képzés díját fizetni!
Készpénzben a helyszínen:
Ennél a fizetési formánál helyszínen történik a számla kiállítása és kiegyenlítése.
Átutalással 8 napos fizetési határidővel:
Ennél a fizetési formánál a számla kiállítása a tanácsadás napján történik meg, melyet 8
naptári napon belül átutalással szükséges kiegyenlíteni.

Tanácsadáson résztvevő adatai:
Név:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Jelentkező aláírása:
Munkáltató adatai:
Munkáltató megnevezése:
Munkáltató címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mailcíme:
Számla fizető adatai:
Számla fizető neve:
Számlafizető címe:
Számlafizető postázási címe:
Számlafizető bankszámlaszáma:
Számlafizető adószáma:
Munkáltató aláírása:
Dátum:

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az ertekesites@ergonom.hu emailcímre legyen szíves
visszaküldeni!
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TANÁCSADÁSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Tanácsadást szervező adatai:
Tanácsadást szervező neve:
Székhely címe:
Postázási címe:
Cégjegyzék száma:
Bankszámla száma:
Adószáma:
Képviselője:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.
7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.
17-09-000930
11746005-20092775-00000000
10451988-2-17
Tóth László ügyvezető vagy Tóth Zsuzsanna ügyvezető

2. Megrendelés tárgyát képező szolgáltatás részletezése
Törvényi háttér, ki kötelezett a munkavédelmi képviselőválasztásra:
A munkavédelmi törvény 70/A. § szerint „munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden
munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő.”
Az ERGONOM Kft. a tanácsadáson résztvevőknek kb. 2 órás időtartamban tájékoztatást tart a
munkavédelmi képviselőválasztás témájában, hogy az érintett cég képviseletében résztvevő
személy sikeresen meg tudja szervezni, le tudja dokumentálni és bonyolítani a választást.
A választást követő kötelezettségek:
A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés „A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak
érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen” c) pontja alapján
„egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás
képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára
Jelen dokumentum az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak
kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete,
továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad
tájékoztatást.
Az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával
önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az Ergonom Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa
megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi
kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Ergonom Kft. által végzett adatkezelés
a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik.
Bizonyos esetekben az Ergonom Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni
hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.
Az Ergonom Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:
a) azonosító adatok,
b) kapcsolattartási adatok,
c) fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.
Az Ergonom Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a
következő célokra:
-

a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az
esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061-391-1400
Fax: 061-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

