2019. május 11. 10:00 – 14:00. Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

A munkaköri leírás elkészítésének jogi háttere és gyakorlata
című előadásra és konzultációra
Időpontok:
Helyszín:
Részvételi díj:
A részvételi díj tartalmazza:

Előadó:
Jelentkezési határidő:

2019. május 11. (szombat) 10:00-14:00. (Regisztráció 09:30-tól.)
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
9.900 Ft/fő. (Alanyi adómentes.) Több résztvevő esetén – amennyiben egy számlán
számlázható a díjuk – a részvételi dj (-10%) kedvezménnyel 8. 900 Ft/fő.
1 példányt „A munkaköri leírás” című könyvből,
az előadáson történő részvételt és a konzultációs lehetőséget,
„A munkaköri leírás” című könyvből helyben további példányok vásárlásának
lehetőségét (-20%) kedvezménnyel, 3.990 Ft-ért.
Baksai Zoltán munkajogi szakokleveles tanácsadó, adatvédelmi tisztviselő, „A
munkaköri leírás” című könyv szerzője.
2019. április 24.

1) Alulírott, mint Díjfizető a „Résztvevő(k)” pontban felsorolt(ak) részvételének biztosítása érdekében
jelentkezem a fenti időpontban és helyszínen megrendezésre kerülő előadásra és konzultációra.
2) A jelentkezés elküldésével tudomásul veszem és elfogadom, hogy:
a. a jelentkezés elfogadása a Helyszín lehetőségeinek megfelelő létszámig, jelentkezési sorrendben
történik,
b. a jelentkezés díjfizetési kötelezettséggel jár, amennyiben a jelentkezést az Előadó elfogadja,
c. a jelentkezés elfogadása a Díjfizető által megadott e-mail címre történő Díjbekérő megküldésével
történik, egyben kötelezettséget vállalok a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig a díj átutalással
történő kiegyenlítésére,
d. a teljesítés napján a számlát a Szamlazz.hu rendszerben kiállított E-számla formájában, a
számlaküldésre magadott e-mail címemre küldi meg az Előadó.
3) Lemondás a Díjfizető részéről:
a. a részvételt a Díjfizető csak írásban, az info@munkajogi-tudas.hu e-mail címre küldött e-mailben
mondhatja le. Az érvényes lemondás feltétele, hogy az e-mail tartalmazza a rendezvény, a résztvevő(k)
és a Díjfizető egyértelmű azonosítására vonatkozó adatokat (a rendezvény helye, ideje, a részvevő(k)
és a Díjfizető neve, a díjbekérő sorszáma).
b. amennyiben a lemondás:
i. a rendezvény napját megelőző 3. munkanapon történik meg, az Előadó jogosult a részvételi
díj 40%-át kiszámlázni,
ii. a rendezvény napját megelőző 2. munkanapon történik meg, az Előadó jogosult a részvételi
díj 60%-át kiszámlázni,
iii. a rendezvény napját megelőző 1. munkanapon történik meg, az Előadó jogosult a részvételi
díj 80%-át kiszámlázni.
iv. a rendezvény napján történik meg, vagy lemondás nem történik, de a résztvevő(k) nem
jelenik/jelennek meg a rendezvényen, az Előadó jogosult a részvételi díj 100%-át kiszámlázni.
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4) Lemondás az Előadó részéről.
a. Nem megfelelő érdeklődés, az előadó betegsége, egyéb elháríthatatlan események (pl. időjárási
és/vagy közlekedési akadály, a projektoros előadást lehetetlenné tevő előzetesen ismert áramszünet
stb.) esetén az Előadó jogosult a rendezvényt lemondani a Díjfizető megadott kapcsolattartójának emailben küldött Lemondással és/vagy a neki eljuttatott telefonos értesítésben és/vagy a Helyszínt
biztosító szervezővel együttműködve a helyszínen kifüggesztett hirdetménnyel.
b. A rendezvény elmaradása esetén – kivéve a nem megfelelő érdeklődés miatti lemondást – az Előadó
törekszik arra, hogy más időpontban pótolja az elmaradt rendezvényt.
5) A (3.) és (4.) pont szerint ki nem számlázott részvételi díjat az Előadó legkésőbb a rendezvény (illetve az
elmaradt rendezvény) napjától számított 3 munkanapon belül visszautalja a Díjfizető bankszámlaszámára.
6) Az Adatkezelő (Baksai Zoltán e.v.) Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat a
https://munkajogi-tudas.hu oldalon megismertem (különösen ezen belül a tájékoztatás és hozzáférés joga, a
helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
adathordozhatóság joga, tiltakozáshoz való jog, hatósághoz fordulás joga, bírósághoz fordulás joga
részeket).
7) Az általam az alábbiakban megadott személyes adatokat a szolgáltatás teljesítése, az ehhez szükséges
kapcsolattartás és a pénzügyi teljesítés céljából adom meg, melyeket az Adatkezelő a szerződéses jogalappal
és jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezeli az adatkezelési cél teljesüléséig.

1. résztvevő neve:

beosztása:

2. résztvevő neve:

beosztása:

Név / cégnév:
Adószám:
Számlázási cím:
Bankszámlaszám:
Díjbekérő küldési e-mail cím:
Számlaküldési e-mail cím:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kelt: _________________, 2019. év április hó _____ napján.
Az aláíró olvasható neve, beosztása (felette az aláírása):
(Kitöltés és aláírás után beszkennelve, csatolt dokumentumként juttassa el az info@munkajogi-tudas.hu e-mail címre!)
A jelentkezésre, lemondásra, távolmaradásra vonatkozó információk áttekintése.
Jelentkezési
A díjbekérő
05.
05.
05.
05.
határidő: 04.24.
kiegyenlítése: 04.30.
02.
03.
06.
07.
A díjfizető lemondása (résztvevő távolmaradása) esetén kiszámlázva:
Az előadó lemondása érdeklődés hiányában:

X

X

05.
08.

05.
09.

05.
10.

A rendezvény
napja: 05.11.

40%

60%

80%

100% (100%)

05.
13.

05.
14.

X
A ki nem számlázott összeg visszautalása a díjfizetőnek legkésőbb:
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05.
15.

X

