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ADATLAP
DÍSZOKLEVÉL IRÁNTI KÉRELEMHEZ
(nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni)

Név (szem. ig. szerint): ………………………………………………………………………
Név (ahogyan a kiállított oklevélben szerepeljen): …………………………………………..
Születési név: ………………………………………………………………………………..
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………….............
Anyja neve: ………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………...........
Telefonszám: ………………………………………………………………………………..
E-mail cím: ………………………………………………………………………………….
Oklevél száma: ………………………….

Kelte: ……………………

Az egyetemi ünnepséget az aktuális járványügyi helyzet függvényében fogjuk megrendezni.
(Nagy valószínűséggel a díszokleveleket postai úton fogjuk kiküldeni.)
Postázási cím (amennyiben nem egyezik meg a lakcímmel):
..………...………………………………………………………………………………………..
Az ünnepséggel kapcsolatos dokumentumokat
e-mailen / postai úton kérem (a megfelelő rész aláhúzandó).
Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó), hogy az
állandó lakhelyem szerinti Polgármesteri Hivatal/Önkormányzat kérésére személyes adataim
– név, lakcím, telefonszám, díszdiploma fajtája – továbbításra kerüljenek.
……………………………………….
aláírás
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Felhívjuk figyelmét, hogy jelen adatlap kitöltésével és részünkre történő megküldésével hozzájárul az adatlap szerinti személyes adatai
kezeléséhez.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) hatálybalépésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy az Ön neve és
email-címe az Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának adatbázisában szerepel, az Ön által megadott
adatok és hozzájárulás alapján. Adatait abból a célból kezeljük, hogy a kar tevékenységével és közreműködésével szervezett képzések,
rendezvények vonatkozásában a kapcsolatot tudjuk tartani, információt küldeni.
Ön a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak megfelelően a 6722 Szeged, Egyetem u. 2. alatti címen, csernik@arts.uszeged.hu e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül
megtilthatja (ideértve a harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes
vagy bizonyos adataival kapcsolatban.
Fentiek szerinti hozzájárulása alapján ezen adatkezelés keretén belül adatait a köztünk lévő jogviszony fennállásáig kezeljük.
Részletes tájékoztató: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

A díszdiploma iránti kérelemhez (adatlaphoz) szükséges dokumentumok:
1. Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán úrhoz címzett levél, melyben jelzi a díszoklevél iránti
igényét.
2. Rövid szakmai önéletrajz
3. Diploma fénymásolata
4. Ezen adatlap (díszoklevél iránti kérelemhez)
Beküldési határidő: 2021. május 31.
Postázási cím: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
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