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 Vezetéknév:  Keresztnév: 
 Tagsági szám: Oklevél száma: 
	 Képzettség:	
Posztgraduális fokozat, éspedig: 
 Lakcím: 

e-mail cím:
Alkalmazottként	a	munkahely	megnevezése:	
Szabadfoglalkozású: 		Egyéni	vállalkozó,	telephely:	
Cégtulajdonos,	vállalkozás	neve,	telephely	címe:	
Szakértő,	éspedig:	
MÉK	vagy	ME	(műemléki	szakterület):	  Reg.sz.: 
EMMI	(kulturális	szakértő,	restaurátor	szakterület):	  Reg.sz.: 

A Magyar Restaurátorok Egyesülete honlapja másfél évtizede készült, mely mára elavulttá vált mind arculatában, mind tartalmában. A honlapba 
épített tagnyilvántartó rendszert újratervezzük. Célunk egy olyan, könnyen szerkeszthető, informatív alkalmazás létrehozása, melyet a restaurátorok 
magukénak érezhetnek, ugyanakkor a restaurálást igénylő megrendelő egy gombnyomásra megtalálhatja a speciális szakmai feladatot ellátó szak-
embert. Ahhoz, hogy a rendszer használható legyen, információkra van szükség, elsősorban elérhetőség, szakirányú képzettség, speciális szakterület 
megjelölése tekintetében, mely adatokat az informatikusok feltöltenek a honlapra. Az eddig feltöltött személyes adatok átvezetésre kerülnek az új 
rendszerbe. Természetesen lehetőség van az aktuális adatok folyamatos bővítésére is.

Főtevékenységem	KÉPZŐMŰVÉSZ	szakirány	szerint:

Festőrestaurátor Faszobrász-restaurátor Kőszobrász-restaurátor 
Speciális szakterületem:

Vászonkép 

Táblakép 

Falkép 

Díszítőfestés 

Mozaik 

Sgraffitó 

Üvegfestés 

Üveghátlapfestés 

Gipszmárvány 

Stukkó-lusztró 

Egyéb,	éspedig:

Speciális szakterületem:

Festetlen faszobrok, faragványok 

Polikróm faszobrok, domborművek 

Műemléki faberendezések 

Polikróm oltárépítmények 

Műemléki faszerkezetek, tartozékok 

Polikróm és fémszínezett díszkeretek 

Liturgikus faalapú tárgyak 

Egyéb faalapú művészeti tárgyak 

Egyéb alapú épületszobrászat 

Színezett stukkó 

Egyéb,	éspedig:

Speciális szakterületem: 

Kőszobrászat 

Műemléki épületszobrászat 

Történeti kőfaragványok 

Festett kőszobrok 

Stukkó bármely anyagból 

Mozaik-kő-üveg, egyéb anyagból 

Terrazzo 

Gipszmárvány 

Szobormű bármely anyagból 

Emlékművek 

Síremlékek 

Történeti kert művészeti kőelmei 

Műemléki romkonzerválás 

Egyéb,	éspedig:

Alulírott	kijelentem,	hogy	az	általam	megjelölt	személyes	és	szakmai	adatok	a	valóságnak	megfelelnek	és	a	Restaurátor	Egyesület	honlapján	való	
közzétételéhez	hozzájárulok.
Hozzájárulok,	hogy	a	Magyar	Restaurátorok	Egyesülete	a	tevékenységéhez	szükséges	személyes	adataimat	kezelje.
Jelen	kérdőív	elválaszthatatlan	része	az	Adatkezelési	tájékoztatás	c.	dokumentum.

Budapest, Aláírás: 

-
-
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MAGYAR RESTAURATOROK EGYESULETE 
ASSOCIATION OF HUNGARIAN RESTORERS ♦ ALAPÍTVA 1992-BEN 

 Telefonszám: 
Honlap:



Adatkezelési tájékoztatás

Az Ön adatait a Magyar Restaurátorok Egyesülete az egyesületi tevékenység ellátása érdekében az Ön kifejezett hoz-
zájárulásával kezeli. 

Az adatok törlési határideje az adatvédelmi szabályzatban került meghatározásra.

Az adatkezelő neve: Magyar Restaurátorok Egyesület
Az Egyesület székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. III. emelet 2.
Az Egyesület ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 1 311 6259
Az Egyesület ügyfélszolgálati e-mail címe: info@restauratoregyesulet.hu

Az adatkezelés önkéntes, de az adatok hiányában a Magyar Restaurátorok Egyesület nem tudja tagfelvételi kérelmét 
elbírálni, illetve egyesületi tevékenységét ellátni. Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet 
személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adat-
kezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az Egyesület tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ön továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra 
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén Ön 
bírósághoz is fordulhat.
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