ADATLAP
igényjogosult:

I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (Elektronikusan vagy kézzel, olvashatóan töltse ki az összes rublikát!)

nem igényjogosult:

Az igényjogosult

Foglalási szám (A KORK vagy az MH RKKK tölti ki):
családi- és utóneve:

Igényjogosultság (A megfelelő sor aláhúzandó!):

anyja születési neve:

1. hivatásos katona

szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

2. szerződéses katona

rendfokozata:

munkahelye:

lakcíme

3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos
katona

családi- és utóneve:

4. honvéd tisztjelölt
5. honvéd altiszt-jelölt

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

7. kormánytisztviselő

rokonsági fok:

8. munkavállaló

családi- és utóneve:

9. gazdálkodó szervezet munkavállallója
10. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja
nyugállományú katona

szül. év, hó, nap:

Az igényjogosult családtagjainak

6. közalkalmazott

lakcíme:

anyja neve:
adóazonosító jele:

11.

lakcíme:

12. honvédségi nyugdíjas

rokonsági fok:

13. MH nemzeti gondozottja

családi- és utóneve:

14. Az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú katona,
a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és
árvaellátásra jogosult családtagja

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

lakcíme:

15. Az MH személyi állományába tartozásra
figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve a
„Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilvánított
elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra jogosult
hozzátartozói.
16. az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált
és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,
valamint e személy özvegye.

rokonsági fok:
családi- és utóneve:

A pihenés formája (A megfelelő sor aláhuzandó.):

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

adóazonosító jele:

1. missziós regeneráló pihentetés

lakcíme:

2. kondicionáló-kiképzési rendezvény

rokonsági fok:

3. regeneráló pihenés

családi- és utóneve:

a) térítési díj ellenében
b) térítési díj nélkül

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

Az igénybevételre
vonatkozó adatok

(Kérjük a megfelelőt X-el megjelölni)

adóazonosító jele:

4. rekreáció

lakcíme:

5. belföldi gyermek rekreáció

rokonsági fok:

6. hétközi és hétvégi pihenés
7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi csoportos
üdülés
8. kiképzési rendezvény

Objektum megnevezése (KORK megnevezése vagy az MH
RKKK, illtve a Honvéd Kemping beirása!)
Igénybevétel idopontja:
Elhelyezés típusa:
Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság, stb.):

Telefonszám, e-mail cím:

Az ellátás típusa (A megfelelő sor aláhuzandó):

Kiértesítési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő címétől):

1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)
2. félpanzió (reggeli, vacsora, csak az MH RKKK-ban)

Kelt:

20…....

hó

nap

3. speciális menüsor igénylése
igényjogosult aláírása

4. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül

II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (A rekreációs felelős tölti ki.)
Szervezet megnevezése:

Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:
Rekreációért felelős neve, telefonszáma:

Orvosi javaslat, megjegyzés (A 13/2013 HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell kitölteni.)
Orvos aláírása/P.H.
Kelt:

20…....

hó

nap

Parancsnok/vezető aláírása/P.H.
Rekreációért felelős aláírása/P.H.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A…………………………………. ...........................................................................................................( az adatkezelő megnevezése, címe, e-mail címe, telefonszáma, honlap
elérhetőségi adatai) (az adatkezelő tölti ki), a továbbiakban adatkezelő, a regenerálódással, a rekreációval és az üdültetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet, a
regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatások igénybevételének nyilvántartását, illetve a regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatásokat szervezését,
biztosítását végzi.
Az adatkezelés a regenerálódással, a rekreációval és az üdültetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenység, az üdültetési szolgáltatás igénybevételének nyilvántartása, valamint
szervezése és nyújtása céljából történik.
Az adatlapon, valamint a nyilvántartó lapon szereplő személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul A hozzájárulást az érintett az Adatlap kitöltésével és annak aláírásával adja
meg. A személyes adatok kezelése az üdülés évét követő 8. év december 31-ig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható.
Az adatkezelés időtartama alatt az adatokba történő betekintést csak az adatkezelő, a nyilvántartás kezelésével megbízott regenerálódási, rekreációs és üdültetési szolgáltatásokat
szervező és azt nyújtó honvédelmi szervezeteknél kijelölt személy(ek) nyerhet(nek) kizárólag a regenerálódással, a rekreációval és az üdültetéssel kapcsolatos adminisztratív
tevékenység végzése, valamint az üdültetési szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása céljából.
Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az Infotv.-ben biztosított – tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz és tiltakozáshoz való – jogával, továbbá
jogsérelem esetén bírósághoz – a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszékhez –, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is
fordulhat.
Kelt: 20…………hó….nap

Érintett(ek) aláírásai

