
  

     3. melléklet 

   

  

Jelentkezési Lap  

a népszámlálás számlálóbiztosi feladataira  

  

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap megküldhető a jegyzo@batya.hu e-mail címre (szkennelt 

formában), papíron leadható személyesen a Bátyai Polgármesteri Hivatalban 6351 Bátya,  

Kossuth Lajos utca 20. vagy megküldhető postai úton 2022. augusztus 10. (szerda) 16.00 óráig.  

  

Név:…………………………………….……………………………………………………......  

Lakcím:………………………………………………..………………………………………..  

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):………………………………………………………….  

Telefonszám:………………………………………………………………..…………….…….  

E-mail cím:……………………………………………………………………………...………  

  

1. Iskolai végzettség: ☐ Alapfok  

☐ Középfok  

☐ Felsőfok  

  

2. Nyelvismeret:………………………  

  

3. Gazdasági aktivitás:  

☐ Foglalkoztatott – teljes munkaidőben  

☐ Foglalkoztatott – részmunkaidőben  

☐ Munkanélküli  

☐ Egyéb: …………………………..     

  

4. Részt vett korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben?  

☐ Igen  

☐ Nem  

  

5. Rendelkezik saját informatikai eszközzel (PC, laptop, tablet stb.)?  

☐ Igen  

☐ Nem  

  

6. Rendelkezik otthoni vezetékes vagy mobilinternet hozzáféréssel?  

☐ Igen  

☐ Nem  

  

7. Melyik település részen vállalna feladatot?  

  

………………………………..………………………………..……………………   



  

Adatkezelési tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatban:  

  

  

  

     3. melléklet 

   

  

A Bátyai Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő (székhely: 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 

20., képviseli: Bátya Község Jegyzője, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

adatvedelem@isucomp.hu) a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről. Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges.   

A személyes adatok a nyilatkozatok irattározására vonatkozó szabályok szerint kerülnek 

megőrzésre.  

  

Az Adatkezelőnek a népszámlálással kapcsolatos részteles adatvédelmi tájékoztatóját – amely 

tartalmazza az adatkezelés körülményeit és az érintetti joggyakorlás lehetőségeit – Bátya 

község honlapján a http://batya.hu/nepszamlalas-2022/ oldalon az Adatkezelési tájékoztató 

(Bátyai Polgármesteri Hivatal), Adatkezelési tájékoztató (KSH) hivatkozásokra kattintva 

ismerheti meg.  

  

☐   Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és megértettem.  

☐   Kijelentem, hogy kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelentkezési lapomon 

feltüntetett adataimat a KSH és a Bátyai Polgármesteri Hivatal Adatkezelési tájékoztatójának 

1. pontja szerint kezelje.  

  

☐   Külön hozzájárulásomat adom ahhoz,  

☐   Nem adom hozzájárulásomat ahhoz, hogy a KSH átadja a Call Center részére az általam 

megadott telefonszámomat és e-mail címemet, abból a célból, hogy az adatszolgáltató kérésre 

azt megismerhesse.  

  

A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy a Bátyai Polgármesteri Hivatal a szükséges 

személyes adataimat továbbítsa a Központi Statisztikai Hivatal felé, továbbá, hogy a közölt 

személyes adataimat a Központi Statisztikai Hivatal és a Bátyai Polgármesteri Hivatal a 2022.  

évi népszámlálás előkészítési és összeírási szakaszában adatgyűjtés szervezési célból kezelje.  

  

Alulírott kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok.   

  

  

Kelt:………………….., 2022. ………………………….  

   

                                                           ________________________________  
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