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Jelentkezési lap a „Élelmiszer & Címke”  

témakörben megrendezésre kerülő szakmai műhelymunkára 

 

Cégnév:  

A cég adószáma:  

A cég számlázási címe:  

  

Név:  

Beosztás / munkakör:  

Telefon:  

e-mail:   

Menüválasztás: „A”, „B” vagy „C”– Kérjük, húzza alá a megfelelőt! 

Kérjük, amennyiben speciális étrendet kíván fogyasztani, jelezze felénk! (pl. gluténmentes, 

laktózmentes stb.)  

Étrend igény: …………. 

 

 

Jelöléssel és élelmiszerjogi szabályozással kapcsolatos kérdését felteheti: 

- itt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vagy legkésőbb szeptember 30-ig a szakal.eva@okosys.hu e-mail-címre küldve.  

 

Kérjük, a kérdését illetően nyilatkozzon egyértelműen arról, hogy az interaktív workshop 

keretén belül hivatkozhatunk-e a konkrét termékre és a cégre, amelynél ez felmerült, vagy 

cégnév és terméknév említése nélkül szeretné, ha választ kapna a kérdés(ek)re. 

Természetesen, a konferencián elhangzottak nem kerülnek harmadik fél birtokába.  

 

 

 

Dátum: ……………….…. ……………..………………….. 

aláírás 

bélyegző 
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Kérjük, hogy a cégszerűen kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb 2022. október 10-ig a 

szakal.eva@okosys.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjen.  

 

⮲ Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezési lap tetszőleges példányban 

sokszorosítható a jelentkezők számától függően.  

⮲ Kérjük, amennyiben egy cégtől több személy is részt kíván venni a rendezvényen, úgy 

a jelentkezési lapokat egy e-mail-ben továbbítsák a csoportos kedvezményt (-5 %) 

biztosító számla kiállítása érdekében. Utólagosan nem áll módunkban a számlát 

módosítani. Megértését köszönjük!  

⮲ Early Bird jegyek: szeptember 15-ig történő jelentkezés esetén további 10 százalék 

kedvezményt biztosítunk!  

⮲ Lemondás október 12-ig írásban lehetséges.  

 

 

☐ 
Adatkezelési hozzájárulás kérése: 

Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez a rendezvényre 

való regisztrációhoz.  

Az Ön személyes adatait kizárólag a rendezvényre való regisztrációhoz és az azzal 

kapcsolatos tájékoztatáshoz, illetve számlázáshoz fogjuk használni. 

A fenti négyzet bejelölésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ökosys Zrt., mint adatkezelő a 

személyes adatait tárolja és kezelje. Adatainak módosítását, törlését és információt bármikor 

kérheti.  

 

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a 

megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 

A nyilatkozattevő aláírása: ……………………………………………. 

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak 

érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett 

jogainak a gyakorlását. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail-cím stb. Ezen 

hozzájárulás nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez 

a törvényben írt kivételekkel kizárólag a Nyilatkozattevő hozzájárulásával történhet. Jelen 

hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható.  

 

 

Köszönettel: 

Ökosys Zrt.  
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