
 
Csorvási Gyümölcs Termelő és Szolgáltató Kft. CsGy_NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ_ver2023 

 

email: munka@csorvasigyumolcs.hu   Telefon: 0630 3299181 

MUNKÁRA JELENTKEZÉS és HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
(Kérjük a munkába lépés előtt kitölteni, aláírni és az irodába eljuttatni (személyesen vagy email-ben)! 

A munkára jelentkező 
(nyilatkozó) neve: 
Adóazonosító 
jel: 

TAJ 
szám: 

Születési 
név: 
Születési 
hely: 

Születési 
idő: 

Anyja 
neve: 
Állampolgárság: Neme (húzza alá):            férfi                 nő 

Részesül ápolási           Nem részesül         Részesül 
díjban? (húzza alá):  

Telefon: 

Lakcím: 

Milyen munkára jelentkezik (húzza alá): cseresznye-meggy szüret, szilva szüret, szüret önjáró 
állványon, meggy gépi szüret, válogatás-csomagolás, rakodó, traktor-vezető, egyéb kerti munka   
 
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK, hogy a nyilatkozatban megnevezett személyes adataimat a Csorvási Gyümölcs 
Kft. (székhely: 5925 Gerendás, Tanya 149.; cégjegyzékszám: 04 09 012896; adószám: 24855897-2-04; képviselő neve: Nemesnyik István) mint Adatkezelő 
az alábbi célokra kezelje: egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos hatósági bejelentés, bevallás. Az adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta 
meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, 
amely egyértelmű és kifejezett. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. Akik megismerhetik az adatokat: a Társaság vezetői, az adminisztratív feladatokat 
munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, születési név, születési hely, születési idő, állampolgárság, 
anyja születési neve, lakóhely címe, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés helye: a Társaság 
székhelye. Az adatkezelés időtartama: legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat aláírásának évében december 31-ig, illetve a személyes adatok kezeléséhez 
adott hozzájárulás visszavonásáig. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes 
adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, 
illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Kijelentem, hogy a megadott személyes adatok a valóságnak 
megfelelnek, azok valóságtartalmát a Csorvási Gyümölcs Kft. nem vizsgálja. 

Felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett munka elvégzésére egészségileg alkalmas 
vagyok, esetleges testi vagy egészségügyi fogyatkozás nem gátol, illetve ebből kifolyólag nem veszélyezteti testi 
épségemet a gyümölcsszüreti munka biztonságos elvégzésében. 

 Kelt, 2023. év _______________ hónap __________ nap 

Jelentkező és nyilatkozattevő aláírása: …...…………………...………………………………………  

 
Szülő aláírása (kiskorúak esetén): ………..………………….…………………………………… 


