NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
TELEFON: +36 42 524-524
E-MAIL: IGAZGATAS@NYIREGYHAZA.HU
HIVATALI KAPU: NYIRHAZAIG

Számlálóbiztosi jelentkezési lap

(Az adatokat kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel VAGY elektornikusan töltse ki!)

1. Név: ........................................................................................................................................................
2. Telefonszám: ..........................................................................................................................................
3. Lakcím: ...................................................................................................................................................
4. Levelezési cím: .......................................................................................................................................
(ha eltér a lakcímtől)
5. E-mail cím: .............................................................................................................................................
6. Életkor: ..................................
7. Iskolai végzettség:
alapfok

középfok

felsőfok

8. Gazdasági aktivitás:
☐
☐
☐
☐

Foglalkoztatott – teljes munkaidőben
Foglalkoztatott – részmunkaidőben
Munkanélküli
Egyéb: ……………………………………………………

9. Rendelkezik-e interneteléréssel a felkészüléshez, illetve saját eszközzel? (PC, laptop, tablet stb.)
igen

nem

10. Rendelkezik-e felhasználói szintű számítógépes ismerettel?
igen

nem

11. Részt vett-e már korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben?
Igen:

Nem

népszámlálás, próbaszámlálás, mikrocenzus,
általános mezőgazdasági összeírás,
KSH lakossági összeírás,
egyéb interjú típusú adatfelvétel

-212. Nyíregyháza város mely településrészén tudna számlálóbiztosként dolgozni?
Településrész: .........................................................................................................................................
Amennyiben más településrészen kellene a számlálóbiztosi tevékenységet folytatnia, vállalná- e, ha
igen hol?
................................................................................................................................................................
13. Társalgási szinten milyen nyelvet beszél a magyar nyelven kívül?
Nyelvek: ...............................................................................................................................................
14. Rendelkezik-e megfelelő tájékozódási, térképkezelési képességgel, illetve helyismerettel?
igen

nem

Tudomásul veszem, hogy a szerződéskötés feltétele a jelentkező kiválasztása, illetve az e-learning formában
megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
Nyíregyháza,

........................................................
.............................................................
aláírás

Jelen adatkezelés - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett - a 2022. évi Népszámlálásban számlálóbiztosként résztvevő személyek kiválasztása,
illetve alkalmasságának megállapítása érdekében szükséges.
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megadott személyes adataimat az adatkezelés céljának megvalósulásáig
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint Adatkezelő kezelje.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon található. További információ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. telefon: 42/524-524 adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatvedelem@nyiregyhaza.hu)
Kiválasztásom esetén
☐ Nem adom hozzájárulásomat ahhoz,
☐ Külön hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy
☐ az általam megadott telefonszámomat és/vagy
☐ e-mail címemet
a KSH, a Call Center szolgáltatást végző részére átadja, abból a célból, hogy az adatszolgáltató kérésre azt megismerhesse.
Alulírott kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok.

Nyíregyháza,

........................................................
.............................................................
aláírás

