
JELENTKEZÉSI LAP 
Karácsonyi ajándékutalvány pályázatra 

 
Beérkezési határidő: 2021. november 19. 

 
A pályázat elfogadásának feltétele a jelentkezési lap alján lévő hozzájáruló 

nyilatkozat elfogadása a jelölő négyzet beikszelésével! 
 
 

A pályázó adatai: 
Név:  

Munkahely: 

Telefonszám: 

Levelezési cím – ahová az ajándékcsomag kézbesítését kéri: 
 

……… irányítószám  ………………………………………………………….,,,,,,,,,,,,,,,.…………… helység neve 

 
………………………….…………………………. út/utca  ……..hsz. 

 

 

 

A jövedelem adatok kitöltése kötelező! 
 

 

A pályázó munkatárs jövedelemadatai  
(Jövedelemigazolásokat nem kérünk!) 
 

 

Jövedelem – egy havi nettó átlagkeresete:                     Ft                                                                                                                            

 

Gyermektartás:                                                  Ft 

 

Árvaellátás:                                                                                                                                                      Ft 

 

Családi pótlék:                                                                                                                           Ft 

 

Egyéb jövedelem, ellátás:                                                                                                                        Ft 
 

Pályázó munkatárssal közös háztartásban élő házastárs/élettárs adatai: 
 

Neve:   
 

Jövedelem – egy havi nettó átlagkeresete:                     Ft                                                                                                                            
 

Gyermektartás:                                                                                                                          Ft 

 

Árvaellátás:                    Ft 

 

Családi pótlék:                     Ft 
 

Egyéb jövedelem, ellátás:                    Ft 

 

Egy havi nettó jövedelem összesen:                                                                                       Ft                                                                                                                            

A közös háztartásban élők száma:  
                                                                        

                   fő 

Egy főre eső egy havi nettó átlagkereset:  
(egy havi nettó jövedelem osztva a közös háztartásban élők számával) 
    

                   Ft 
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Gyermekek adatai – ajándékutalvány jelölése 
Név: Életkor:                 Utalvány fajtája: 

Név: Életkor: Utalvány fajtája: 

Név: Életkor: Utalvány fajtája: 

Név: Életkor: Utalvány fajtája: 

Név: Életkor: Utalvány fajtája: 

Név: Életkor: Utalvány fajtája: 

Név: Életkor: Utalvány fajtája: 

 

 

Decathlon, MediaMarkt, Libri, H&M, Rossmann, DM, Tesco, JátékNet (online webáruház) 
(Kizárólag fenti utalványfajták választhatók!) 

 

 

 A vásárlási utalványok száma összesen:                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                               db 

 

Postai munkaviszony igazolása 

Pályázó munkatárs neve:  

Munkahelye: 

Felettes vezető neve: 

Felettes vezető aláírása:                                                            p.h. 

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a Pályázati kiírásban foglalt kritériumokat ismerem, azoknak minden tekintetben 
megfelelek. Kijelentem továbbá, hogy az általam a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, ezt 
aláírásommal is igazolom. 
 

Hozzájáruló nyilatkozat: 
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Postakürt Alapítvány adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját 
elfogadom, és az abban foglaltak ismeretében (teljes szövege: www.pkalapitvany.hu) hozzájárulok [Általános 
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján ahhoz, hogy a Postakürt Művelődési és Szociális 
Közhasznú Alapítvány, mint adatkezelő, szociális tevékenységéhez kapcsolódóan a jelen pályázat útján nyújtott 
támogatása során az általam önként megadott személyes adataimat:  

- név, lakcím,   
- telefonszám,  
- munkaviszonnyal kapcsolatos adatok, jövedelem adatok, 
- gyermek/gyermekek adatai, 
- illetve az érintett által megadott egyéb adatokat, dokumentumokat kezelje.  

Az Alapítvány, mint adatkezelő kijelenti, hogy a pályázó megszerzett adatait kizárólag az adott pályázat elbírálása, az 
ajándékok összeállítása, és a pályázó gyermekei részére történő megküldése céljából, a tisztességes és törvényes 
adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
Az alapítvány az adatok átadás/átvételét külön megállapodásban szabályozza. 

 Hozzájárulok, hogy megajándékozott gyermekem nevét az Alapítvány a Magyar Posta Zrt. (Cg. 01-
10-042463, 1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére az ajándék fedezetét biztosítók 
tájékoztatása céljából továbbítsa.  

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

Kelt: ……………….. 2021.   …………………. hó ……nap 

…………………………………………… 
                                                                                                                     Pályázó aláírása 

 
A pályázattal kapcsolatos pályázati felhívás, illetve a letölthető adatlap megtalálhatóak az alapítvány honlapján: 
www.pkalapitvany.hu Információ kérhető továbbá a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi 
elérhetőségeken: Dér Mária Tel.: 30 771 9446; e-mail cím: der.maria@pkalapitvany.hu  

http://www.pkalapitvany.hu/
mailto:der.maria@pkalapitvany.hu

