Adatlap újságírók számára
Az Európai Parlament szemináriumán/plenáris ülésén való
részvételhez
A beérkezett jelentkezéseket a szakmai tapasztalat, profil, motiváció és a beérkezés sorrendje alapján
bíráljuk el, figyelembe véve szervezési és költségvetési szempontokat és korlátokat is.

Név (az utazáshoz használt
dokumentumban szereplő)

Az esemény dátuma:
Elérhetőségek
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Twitter
Lakcím (irányítószám + település)
Születési hely, idő
Állampolgárság
Személyi igazolvány vagy útlevél száma

Személyi igazolvány

(amelyik dokumentumot az utazáshoz használja)

Szakmai tapasztalat

Médium
(megnevezés és postai cím, honlap) +

FŐSZERKESZTŐ EMAILCÍME:
Munkakör
Újságíró igazolvány száma (amennyiben
nincs, szerkesztőségi igazolás szükséges
majd)
Rovat / fő szakterület(ek)
Releváns szakmai tapasztalat és
motiváció

Útlevél

Nyelvtudás (A központi szemináriumok
jellemzően angol vagy francia nyelven,
illetve „relé nyelvekre” (angol, francia,
német) történő szinkrontolmácsolással
zajlanak. A magasabb szintű (B2+)
nyelvtudás elengedhetetlen feltétele a
részvételnek)
Egyéb megjegyzés:

Sajtóközleményre
szeretnék feliratkozni
(szakmai kapcsolattartás,
értesítések küldése / kérjük,
jelöljön meg szakterületet):

Aláírás :

Dátum :

Hírlevélre szeretnék
feliratkozni:
Aláírás :

Hozzájárulok adataim
kezeléséhez (ALÁBBIAK
SZERINT)**

Dátum :
**ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A megadott adatokat az Európai Parlament és az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája a következő
célokra kéri:
- a meghívás szervezésével összefüggő célokra (pl. utazásszervezés, biztonsági beléptetés és
ellenőrzés, szállodafoglalás),
- kapcsolattartási és hírlevél-küldési célok, amennyiben Ön ebbe kifejezetten beleegyezik a
nevezett rubrika aláírásával.
Az Ön nevét és elérhetőségét (e-mail és mobil), illetve a képviselt médiumát és beosztását a megosztjuk
az Európai Parlament akkreditációért, biztonságért, felelős igazgatóságával (DGSAFE). A DGSAFE az Ön
adatait a belépőkártya kiállítása után törli. A Kapcsolattartó Iroda az Ön adatait és fényképét évente, a
naptári év végén megsemmisíti.
Az Ön nevét és elérhetőségét (e-mail és mobil), illetve a képviselt médiumát és beosztását, és
amennyiben szükséges egyéb, pénzügyi térítéshez fűződő adatait (bankszámlaszám) megosztjuk az
Európai Parlament Kommunikációs főigazgatóságának újságírói támogatások térítésért felelős
osztályával (DGCOMM MSU UNIT). A DGCOMM MSU Unit az Ön adatait a rendezvény után 1 héten
belül, illetve a visszatérítés megtörténte után azonnal törli rendszeréből.
Az Ön adatainak bárminemű más célra történő továbbításához az Ön kifejezett beleegyezése szükséges,
ennélfogva a Kapcsolattartó Iroda az Ön adatait más személynek és szolgálatnak nem adja át. Az adatlap
aláírásával Ön hozzájárul az adatai fenti módon történő kezeléséhez.
HARMADIK FÉL FELÉ ADATTOVÁBBÍTÁS:

□ Lehetőségünk van harmadik fél (a magyar európai parlamenti képviselők és titkárságuk) felé az Ön
nevének és emailcímének továbbítására. Amennyiben kifejezetten hozzájárul ehhez, kérjük, pipálja ki a

rubrikát! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Parlament adminisztrációja nem vállalja a
felelősséget az Ön adatai kezelésére vonatkozóan, amennyiben hozzájárul azok harmadik fél felé
történő kommunikációjához.

