
JELENTKEZÉSI LAP 
Élelmiszer adomány fogadására 

 

 

 

Adataim megadásával jelentkezem az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület 

(adószáma: 18607190-1-11, nyilvántartási száma: 11-02-0001067), a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület (adószám: 18120141-2-42, nyilvántartási szám: 01-02-0011718) közreműködésével 

végrehajtott élelmiszer osztás kedvezményezetti köréhez. Az élelmiszer adományosztás helyszíne: 

Mag-ház, 2903, Komárom, Csendes utca 8. 

Kérjük a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki, annyi példányszámban 

ahányan az élelmiszer adományból részesülnek! (Példaként: ha egy családban két szülő és három 

gyermek van, akkor mind az öt főnek ki kell töltenie külön-külön az adatlapot!) 

 

Az élelmiszer adományban részesülő személyes adatai: 

Név: .........................................................................................................................................  

Születési ideje: .........................................................................................................................  

Anyja neve: ..............................................................................................................................  

Telefonszáma:  .........................................................................................................................  

Lakcíme: ..................................................................................................................................  

E-mail címe:  ...........................................................................................................................  

Velem egy háztartásban élők száma: ……... fő felnőtt és ….…. fő gyermek. 

 

Kérem húzza alá az(oka)t az állítá(soka)t, amelyek érzése szerint vonatkozik Önre: 

 létminimum alatt, vagy annak közelében élő;  

 munkanélküli;  

 közfoglalkoztatásban dolgozik; 

 hajléktalan;  

 kisnyugdíjas;  

 hátrányos szociális helyzetű gyermek.  

 

Kérem, húzza alá, hogy melyik nap igényli az élelmiszeradományt: 

 hétfőn és csütörtökön; 

 kedden és pénteken; 

 szerdán. 

 

Igényli-e az élelmiszercsomag kiszállítását? A kiszállítást kizárólag általunk jóváhagyott 

indokolt esetben biztosítjuk. Aláhúzással jelezze:  

 igen, igénylem 

 nem, magam megyek el érte 

 

Amennyiben igényli a kiszállítást, kérjük, hogy írja le miért kéri: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: 2019.  .....................................  

 

Jelentkező (kiskorú esetén gondviselő) 

aláírása  



Adatkezelési tájékoztató 

Az Adatkezelőnek átadott adatokat a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött szerződés 

értelmében, élelmiszer adomány kiosztásának dokumentálására használjuk fel. Az adatok 

ismertetett része kerül átadásra a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek az Adatkezelővel kötött 

szerződése értelmében. 

Név – az adomány átvevő lapon szerepel, az adomány csomag átvevőjének beazonosításához 

használjuk fel, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felé átadásra kerül. 

Lakcíme - az adomány osztás átvevő lapján szerepel, az adomány csomag azonosítására, az 

adomány osztással kapcsolatban felmerülő kommunikációra használjuk fel, a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület felé átadásra kerül. 

Velem egy háztartásban élők száma - az adomány osztás dokumentálásánál a 

kedvezményezettek összesített létszám adatának megállapítására használjuk fel, az adomány 

átvevő lapon szerepel, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felé átadásra kerül. 

Születési ideje - az adomány osztás dokumentálásánál korcsoporti statisztika készítésére 

használjuk fel, az adomány átvevő lapon nem szerepel, harmadik fél számára átadásra nem kerül. 

Anyja neve – az adomány osztás folyamán dokumentálásánál pontosító adatként használjuk fel, 

az adomány átvevő lapon nem szerepel, harmadik fél számára átadásra nem kerül. 

Telefonszáma – az adomány osztással kapcsolatban felmerülő kommunikációra használjuk fel, az 

adomány átvevő lapon nem szerepel, harmadik fél számára átadásra nem kerül. 

E-mail címe – az adomány osztással kapcsolatban felmerülő kommunikációra használjuk fel, az 

adomány átvevő lapon nem szerepel, harmadik fél számára átadásra nem kerül. 

 

Adatkezelési nyilatkozat 

Hozzájárulok az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) 

részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel. 

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

Az adatkezelés célja az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, Adatkezelő által vállalt 

szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az 

Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. 

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, születési idő, anyja neve, telefonszám, 

e-mail cím és lakcím, azonos háztartásban élők létszáma. 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, 

telefonhívást kezdeményezen. Ezen hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával engedélyezem a 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület részére a következő adataim átadását: név, lakcím. Jelen 

hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. 

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

tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  

Kelt, Komárom, 2019. év …………….. hónap …. nap 

 

…………………………………………….. 

Nyilatkozattevő (vagy gondviselő) aláírása 


