Iktatószám: ………………../20

BFL

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tájékoztatási kérelem a tanulóidő megkereséshez
A kutatandó személy adatai:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..
Állandó lakcíme: ………….…………………………………………………………………….
Személyazonosságot igazoló okmány száma: ………………………. Telefonszáma: ………...
Megbízás esetén a megbízott adatai: (név, személyazonosságot igazoló okmány száma)
…………………………………………………………………………………………………..
(a meghatalmazást kérjük csatolni!)

A keresendő iskola:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Címe: ……………………………………………………………………………………………
A tanulmányok évköre: …………………………………………………………………………
A szakma megnevezése: .……………………………………………………………………….
Mellékletek: ………………..

Megjegyzés: ………………………………...
………………………………………………
………………………………………………

Kérelmező igazolását csatolta, mely szerint az egyedi adat jogainak vagy érdekének érvényesítéséhez, illetve
jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
Igen - Nem
Kérelmező nyilatkozatát csatolta, amelyben kötelezte magát, hogy a megismert egyedi adatokat kizárólag a
kérelemben meghatározott célból használja fel.
Igen - Nem
A BFL Ügyfélszolgálati adatkezelési tájékoztatóját megismertem, személyes adataim kezeléséhez az abban
foglaltak szerint hozzájárulok.

Budapest, 20.…. …………………………….

…………………………………………….
A kérelmező aláírása

1139 Budapest, Teve u. 3-5.
 1554 Budapest, Pf.: 41.
 298-7500
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tájékoztatási kérelem a munkaviszony igazolásának megkereséséhez
A kutatandó személy adatai:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..
Állandó lakcíme: ………….…………………………………………………………………….
Személyazonosságot igazoló okmány száma: ………………………. Telefonszáma: …………
Megbízás esetén a megbízott adatai: (név, személyazonosságot igazoló okmány száma)
…………………………………………………………………………………………………..
(a meghatalmazást kérjük csatolni!)

A keresendő munkahely:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Címe: ……………………………………………………………………………………………
A munkaviszony évköre: ………………………………………………………………………
A munkakör megnevezése: .…………………………………………………………………….
Mellékletek: ………………..

Megjegyzés: ………………………………...
………………………………………………
………………………………………………

Kérelmező igazolását csatolta, mely szerint az egyedi adat jogainak vagy érdekének érvényesítéséhez, illetve
jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
Igen - Nem
Kérelmező nyilatkozatát csatolta, amelyben kötelezte magát, hogy a megismert egyedi adatokat kizárólag a
kérelemben meghatározott célból használja fel.
Igen -Nem

A BFL Ügyfélszolgálati adatkezelési tájékoztatóját megismertem, személyes adataim kezeléséhez
az abban foglaltak szerint hozzájárulok.
Budapest, 20.…. …………………

…………………………………………….
A kérelmező aláírása

1139 Budapest, Teve u. 3-5.
 1554 Budapest, Pf.: 41.
 298-7500
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BFL

ÜGYFÉL NYILATKOZAT
az 1995. évi LXVI. tv. 27. §-ának (1a) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel kapcsolatban
Alulírott kötelezem magam, hogy a Budapest Főváros Levéltárának állományába tartozó
iratanyagból a megismert egyedi adatokat kizárólag a kérelemben meghatározott célból használom
fel.
A kérelem célja: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Budapest, 20……. év ................................ hónap ....... nap.

.......................................................
Ügyfél neve (olvashatóan)
………………………………………
Ügyfél aláírása

1139 Budapest, Teve u. 3-5.
 1554 Budapest, Pf.: 41.
 298-7500

Iktatószám: ………………../20
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Nyilatkozat igazolásról

Alulírott ……………………………………..(név) Budapest Főváros Levéltár ügyfélszolgálatához a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
27. § (1) bekezdése értelmében ……………………….………………………………………….. ügyben
…………(év)…………..(hónap)……(nap) benyújtott kérelmemben foglalt egyedi adat megismerése
a) jogom érvényesítéséhez szükséges, és ennek igazolására az alábbi dokumentumokat
nyújtom be: .......………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..
b) jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettségem teljesítéséhez szükséges,
és ennek igazolására az alábbi dokumentumokat nyújtom be: .......…………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..
c) érdekem érvényesítéséhez szükséges, amelynek körülményei a következők: .......……………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..

Budapest, 20………………...
ügyfél

1139 Budapest, Teve u. 3-5.
 1554 Budapest, Pf.: 41.
 298-7500

