
PEDAGÓGUS REGISZTRÁCIÓS LAP 
200 Ft-os szakmai jegy vásárlásához 

 
Igénybe kívánom venni a pedagógusok számára biztosított kedvezményes szakmai jegyet! 

 
Pedagógus neve: ..……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Értesítési e-mail cím: .…………………………………..…………………………………………...................................... 
 
Munkahely neve és címe: …………………………………………………………………………………………………..... 
Érvényes pedagógus igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezem  (Kérjük a megfelelőt x-szel jelölje!) 
    igen     nem 
 
Személyes adataim kezeléséhez  
 
                 hozzájárulok     nem járulok hozzá 
 
A regisztrációs lap letölthető az Állatkert honlapjáról (www.zoobudapest.com) és szabadon sokszorosítható. A kitöltött 
regisztrációs lapot – érvényes pedagógus igazolvány vagy igazolvánnyal egyenértékű igazolás felmutatása mellett – a 
pénztárosnak kell átadni. 

 
              Az Állatkert oktatási tevékenységéről, programjairól hírlevelet szeretnék kapni az általam megadott e-mail címre 
  
                igen                    nem 
 

A hírlevél küldéséhez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatom. 
Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim megadása önkéntes és jogom van kérelmezni az adataim törlését. Mint oktatást végző kulturális 
intézmény, a Fővárosi Állat- és Növénykert Ismeretterjesztési Osztálya személyes adatok kezelője. Ennek során betartja a személyes adatok 
biztonságára és bizalmas jellegére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásokat, a General 
Data Protection Regulation (GDPR) előírásait. Az adatkezelő a személyes adatokat a célhoz kötöttség és a tisztességes adatkezelés elveinek 
betartásával kezeli. Az érintett személyes adatainak törlését bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérheti. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a.) pontja. Az adattárolás határideje az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Ptk. szerinti 5 év. 

 
Dátum:.................................       ....................................................... 

Aláírás  
Itt vágja le!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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