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Jelentkezési lap 

 

tudományos- vagy Alumni osztályba 

 

 

Jelentkező neve:..........................................................................................................................  

Doktori iskola neve: ...................................................................................................................  

Doktori képzés megkezdésének ideje:.......................................................................................  

Doktori képzés várható befejezésének ideje: .............................................................................  

Jelentkező e-mail címe:1 .............................................................................................................  

Tudományos- vagy Alumni Osztály neve: .................................................................................  

Osztálytagság formája: rendes / pártoló tag2 

 

Adatkezelési nyilatkozat 
 
Alulírott .................................................. (szül. hely és idő: ................................. an.: ................................) 
ezúton nyilatkozom, hogy  
 

önkéntes hozzájárulásomat adom / nem járulok hozzá3 
 
ahhoz, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége az Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározottak szerint kezelje a jelentkezés során megadott személyes adataimat a jelentkezésem 
elbírálása céljából. 
 

Önkéntes hozzájárulásomat adom / Nem járulok hozzá4 
 
ahhoz, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége az Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározottak szerint kezelje adatkezelési nyilatkozatom megadása során megadott személyes 
adataimat az adatkezelési nyilatkozat megtételének bizonyítása céljából. 
 

Önkéntes hozzájárulásomat adom / Nem járulok hozzá5 
 
ahhoz, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége az Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározottak szerint kezelje adatkezelési nyilatkozatom megadása során megadott személyes 

 

1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége kizárólag az alábbi e-mail szolgáltatókat fogadja el a jelentkezőtől: Apple, 
Microsft, Google vagy bármely más, az Európai Unió területén működő, onnan adatot nem továbbító szolgáltató. 
2 A megfelelő aláhúzandó. 
3 A megfelelő aláhúzandó. 
4 A megfelelő aláhúzandó. 
5 A megfelelő aláhúzandó. 

http://www.dosz.hu/


 
 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. 

iroda@dosz.hu 

www.dosz.hu 

2 

adataimat a tudományos- és Alumni osztályok korábbi tagságának közösséggé szervezése és 
események szervezése céljából. 
 

Kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom / Nem járulok hozzá6 
 
ahhoz, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége az Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározottak szerint továbbítsa személyes adataimat az Európai Unió területén kívülre. Az 
adattovábbítás kiterjed a jelentkezési lap, az adatkezelési nyilatkozat, valamint a jelentkezés elfogadása 
esetén a tagsági jogviszonyra tekintettel szükséges személyes adatokra. 
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által használt e-mail és felhő szolgáltatók (Google, 
Microsoft, Apple) az Egyesült Államokba továbbítanak adatokat. Az Egyesült Államokba történő 
adattovábbítás kockázatokkal járhat, amelyről az Adatkezelési Tájékoztató 4.4. pontjában részletes 
információkat olvashat. 
 
Nyilatkozataimmal tudomásul veszem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes 
adatok kezelése és továbbítása nélkül a jelentkezés nem lehetséges, kivételt képez ez alól a 
tudományos- és Alumni osztályok korábbi tagságának közösséggé szervezése és események 
szervezése céljából történő adatkezelés. 
 
 
Kelt (hely és idő) ........................................... 
 
 

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

Jelentkező aláírása 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: ....................................................................... 

Lakcím/tart. hely: ................................................ 

Név: ....................................................................... 

Lakcím/tart. hely: ................................................ 

Aláírás: .................................................................. Aláírás: .................................................................. 

 

 

 

6 A megfelelő aláhúzandó. 
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