Adatvé delmi Szabá lyzat é s Tá jé koztató
Tö rö kbá lint Ró mai Katolikus Plé bá nia
1 BEVEZETÉS

Törökbálint Római Katolikus Plébánia elkötelezett a személyes adatok védelme iránt.
Tevékenysége során betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen
• az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét
(Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR),
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.).
Adatkezelési tevékenysége során betartja továbbá
• az Egyházi Törvénykönyv 1 (Codex Iuris Canonici, a továbbiakban: CIC),
• Székesfehérvári
Egyházmegye
Egyházmegyei
Törvénykönyve 2,
(a
továbbiakban: SzEETk)
• Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzat 3, (a továbbiakban: EKASz)
• valamint a Magyarországi Katolikus Egyházközségi Képviselő-testületek
Szabályzatának 4 (a továbbiakban: KTSzab) előírásait.
Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének
megfelelően tájékoztatja az érintetteket az Egyházközség adatkezelési tevékenységéről, és az
érintettek adatvédelmi jogairól.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4.
cikke tartalmazza.

2 ADATKEZELŐ
2.1 Az adatkezelő megnevezése
A személyes adatok kezelője a Törökbálint Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban:
Plébánia).

2.2 Az adatkezelő székhelye, képviselete és elérhetősége
A Plébánia székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 78., képviselője: Bohn István
plébános.
A Plébánia elérhetősége:
Telefonszám: (+36)-23-336-005
Weboldal:http://tbkat.hu
1

Egyházi Törvénykönyv – Corpus Iuris Canonici szerk. Erdő Péter, kiadta: Szent István Társulat 2015. ISBN
9789632775272.
2
http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/dokumentumok/et
3
Szent István Társulat 1988. www.plebania.net/fajlok/irattar/43.doc
4
A Magyarországi Katolikus Egyházközségi Képviselő-testületek Szabályzata. Kiadta a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Budapesten, 1993. január 2-án.
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2.3 Az adatkezeléssel foglalkozó személyek
A kezelt adatokhoz az adott adatkezelési tevékenységtől függően a Plébánia megbízottai a jelen
Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban foglalt módon férhetnek hozzá.

3 A PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
3.1 Általános rendelkezések
Az adatkezelés általános jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett gyermek,
és a 16. életévét még nem töltötte be, helyette az adatkezeléshez történő hozzájárulást törvényes
képviselője adja meg.
Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok megadásának elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy az
érintett nem kerül felvételre a Plébániához tartozó hívek tagnyilvántartásába, az egyházi
anyakönyvekbe, a Plébánia nem veszi fel vele, vagy nem tartja vele a kapcsolatot, nem keresi
meg különböző célokból, továbbá, hogy nem tudja ellátni szeretetszolgálati tevékenységét,
illetve az érintett többnapos rendezvényen való részvétele ellehetetlenül.
Egyes adatkezelési tevékenységek körében szerepel az érintett vallási hovatartozására,
esetlegesen egészségi állapotára vonatkozó adat. A vallásra és az egészségi állapotra vonatkozó
adat, az adatkezelési jogszabályok szerint különleges adatnak számít. Ezen adatok kezelésének
jogalapját a GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pontja teremti meg, mely szerint a különleges
személyes adatok kezelése megengedett, ha az adatkezelés valamely vallási nonprofit szervezet
megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik. Az adatkezelés
feltétele, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan
személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet
céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem
teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

3.2 A Plébániához tartozó hívek tagsági nyilvántartása
3.2.1

A kezelt adatok köre
• név
• születés idő (év, hónap, nap)
• lakcím
• elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím)

3.2.2 A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja a Plébániához tartozó tagok nyilvántartása, mely lehetővé teszi, hogy
tisztázni lehessen, kik azok, akik a Plébánia szolgálatait és szolgáltatásait igénybe vehetik.
3.2.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A tagság nyilvántartása a Plébánia jogos
érdekéből történik.
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3.2.4 A személyes adatok címzettje és kezelője
A Plébánia az érintettek egyes adatait az egyházi felsőbb hatóság (Székesfehérvári
Egyházmegye) részére továbbíthatja.
A Plébániához tartozók tagsági nyilvántartását a Plébánia mindenkori gazdasági felügyelője
kezeli. 5
3.2.5 A személyes adatok tárolásának időtartama
A Plébánia a hozzá tartozó hívek tagsági nyilvántartásában a tag adatait a Plébániai tagság
fennállásáig tárolja.

3.3 Egyházfenntartási hozzájárulások, és adományok befizetésével
kapcsolatos adatkezelés
3.3.1

A kezelt adatok köre
• név
• lakcím
• egyházfenntartói járulék mértéke
• adomány mértéke
• elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím)

3.3.2 A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja a Plébániához tartozó tagok egyházfenntartási támogatás célú
befizetéseinek teljesítése, illetve adományaik, nyilvántartása és könyvelése.
3.3.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az egyházfenntartási hozzájárulás befizetésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett
tagi kötelezettségének teljesítése.
Az adománnyal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett és a Plébánia közötti
adományozási, ajándékozási aktus, illetve szerződés teljesítése.
Mindkét esetben kiegészíti az adatkezelés jogalapját a Plébániára, mint egyházi közösségre
vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, valamint az érintett hozzájárulása.
A nyilvántartás kezelése a Plébánia jogos érdekéből történik.
3.3.4 A személyes adatok címzettje és kezelője
A Plébánia az érintettek egyes adatait a könyvelő, mint adatfeldolgozó részére továbbítja.
A Plébánia adatnyilvántartását az egyházfenntartási hozzájárulásról és az adományokról, a
Plébánia mindenkori pénztárosa 6 kezeli.
3.3.5 A személyes adatok tárolásának időtartama
A Plébánia az érintettek személyes adatait a számviteli- és adójogszabályoknak való megfelelés
céljából szükséges ideig tárolja

3.4 Egyházi anyakönyvvezetéssel kapcsolatos adatkezelések
A Plébánia a keresztelésekről, a bérmáltakról, az esküvőkről és a temetésekről egyházi
anyakönyveket vezet, mely együtt jár a felvett személyes adatok kezelésével. 7

5

KTSzab 5.14.
KTSzab 5.12.
7
CIC 535. kán., SzEETk 404.§.
6
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3.4.1

A kezelt adatok köre

3.4.1.1 Kereszteltek anyakönyve8
A Plébánia a kereszteltek anyakönyvében az EKASz 18. §-a szerinti adatokat kezeli.
3.4.1.2 Bérmálás 9
A Plébánia a bérmáltak anyakönyvében az EKASz 53. §-a szerinti adatokat kezeli.
3.4.1.3 Esküvő 10
A Plébánia a házasultak anyakönyvében az EKASz 38. §-a szerinti adatokat kezeli.
3.4.1.4 Temetés 11
A Plébánia a halottak anyakönyvében az EKASz 46. §-a szerinti adatokat kezeli.
3.4.1.5 Jegyesek naplója
A Plébánia a jegyesek naplójában az EKASz 57. §-a szerinti adatokat kezeli.
3.4.2 A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja az Egyházközség különböző anyakönyveinek vezetése.
3.4.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az egyházi anyakönyvek vezetésével megvalósuló adatkezelés jogalapja a Magyar Katolikus
Egyház belső szabályzata által meghatározott jogi kötelezettség teljesítése a CIC, az SzEETk és
az EKASz előírásai szerint.
3.4.4 A személyes adatok címzettje és kezelője
A Plébánia az egyházi anyakönyvekben szereplő adatokat harmadik személy részére nem
továbbítja.
A Plébánia egyházi anyakönyveinek adatkezelését a mindenkori plébános végzi.
3.4.5 A személyes adatok tárolásának időtartama
Az anyakönyvvezetés esetében a Plébánia a személyes adatokat az anyakönyvvezetés teljes
idejéig tárolja.

3.5 Kapcsolattartás, megkeresés a Plébánia részéről
3.5.1

A kezelt adatok köre
•
név
•
elérhetőség: lakcím és/vagy e-mail cím, telefonszám
•
születés idő (év, hónap, nap)

3.5.2 A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja az érintett és a Plébánia közötti kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a
Plébánia elláthassa evangelizációs küldetését, tájékoztatást adhasson az érintetteknek a Plébánia
hitéleti tevékenységéről, aktuális feladatairól, megkereshesse az érintetteket a közösség életébe
való bekapcsolódásuk érdekében.

8

CIC 877. és 878. kán.
CIC 895. kán.
10
CIC 1121., 1122. 1123. és 1133. kán.
11
CIC 1182. kán.
9
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3.5.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés általános jogalapja az érintett hozzájárulása, a 3.1. pontban írott kiegészítésekkel
és korlátozásokkal.
3.5.4 A személyes adatok címzettje és kezelője
A Plébánia az érintettek adatait harmadik személy részére nem továbbítja.
Az adatkezelést a Plébánia mindenkori gazdasági felügyelője végzi.
3.5.5 A személyes adatok tárolásának időtartama
A kapcsolattartási, megkeresési célú adatkezelésnél a Plébánia a személyes adatokat az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

3.6 A Plébánia karitász-tevékenységével kapcsolatos adatkezelés
3.6.1

A kezelt adatok köre
•
név
•
elérhetőség: lakcím, telefonszám, esetleg e-mail cím
•
születés idő (év, hónap, nap)
•
rászorultság adatai (öregség, betegség, családi gondok, magány, gyógyszerek adatai
stb.) mint különleges személyes adatok, melyek kezelése az érintett külön
hozzájárulása alapján lehetséges.

3.6.2 A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja az érintett és a Plébánia közötti kapcsolattartás annak érdekében, hogy az
érintett a karitász segítségét meg tudja kapni.
3.6.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés általános jogalapja az érintett hozzájárulása, a 3.1. pontban írott kiegészítésekkel
és korlátozásokkal.
3.6.4 A személyes adatok címzettje és kezelője
A Plébánia az érintettek adatait harmadik személy részére nem továbbítja.
Az adatkezelést a Plébánia karitász tevékenységének vezetője végzi.
3.6.5 A személyes adatok tárolásának időtartama
A kapcsolattartási, megkeresési célú adatkezelésnél a Plébánia a személyes adatokat az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

3.7 Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés
3.7.1 A kezelt adatok köre
Az adatkezelésbe vont személyes adatok köre a többnapos programok, lelkigyakorlatok, táborok
egyéb rendezvények (a továbbiakban: rendezvények) jellegétől függően változhat.
Általában, és jellegzetesen:
•
név
•
elérhetőség: lakcím és/vagy e-mail cím, telefonszám
•
születés idő (év, hónap, nap)
•
esetleges egészségügyi adatok, pl. speciális étkezésre vonatkozóan. Ezeknek, mint
különleges személyes adatoknak a kezelése az érintett külön hozzájárulása alapján
lehetséges.
3.7.2 A személyes adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célja a rendezvények adminisztratív és könyvelési feladatainak ellátása.
5

3.7.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés általános jogalapja az érintett hozzájárulása, a 3.1. pontban írott kiegészítésekkel
és korlátozásokkal.
3.7.4 A személyes adatok címzettje és kezelője
A Plébánia az érintettek adatait harmadik személy részére nem továbbítja.
Az adatkezelést a plébános végzi.
3.7.5 A személyes adatok tárolásának időtartama
A Plébánia az adatokat főszabály szerint a rendezvény időtartamáig kezeli. A rendezvény
lebonyolítását követően amennyiben szükséges, a Plébánia az érintettek egyes személyes adatait
a számviteli- és adójogszabályoknak való megfelelés céljából szükséges ideig kezeli.

3.8 Kép- és hangfelvétel készítése kapcsán alkalmazott eljárás

A Plébánia hitéleti, liturgikus eseményein (miséken, ökumenikus istentiszteleteken, esküvőkön,
stb.) hang- és videofelvételt készíthet, beleértve azok élő internetes közvetítést is. A Plébánia
törekszik rá, hogy ezeken a felvételeken a Plébánia tisztségviselőin és az eseményen feladatot
ellátó személyeken kívül (plébános, lelkipásztor, lelkipásztori kisegítő, kántor, énekkar stb.) más
személyek egyedileg ne legyenek azonosíthatók, mindazonáltal a videófelvétel jellegéből
adódóan ez teljességgel nem zárható ki.
Amennyiben a Plébánia valamely hitéleti, liturgikus eseményén olyan videófelvételt készít,
melyen a résztvevők egyedileg azonosíthatók, úgy ahhoz, az érintettek dokumentált
hozzájárulása szükséges. E korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, amikor valamely plébániai
rendezvényről előre meghirdetett, közcélú televíziós, vagy filmfelvétel készül.
A Plébánia valamely hitéleti, liturgikus eseményén (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, esküvő
stb.) való kiemelt szerep vállalása az eseményen készült kép- és hangfelvételeken való
szerepléshez automatikus hozzájárulásnak minősül akkor is, ha az érintett személy a felvételen
egyedileg azonosítható.

4 Adatbiztonság
A Plébánia minden személyes adatot tartalmazó anyakönyvet és egyéb dokumentumot különös
gondossággal őriz, a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az adatok jogosulatlan, vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmét. A papír-alapú adathordozók száraz, tűzbiztos, kulccsal mindenkor lezárt helyiségben
kerülnek tárolásra. A kezelt személyes adatok digitális hordozható adathordozón csak a
Plébánia területén belül szállíthatók, az ilyen adathordozók tárolása megfelelően védett
páncélszekrényben történik. Az Egyházközség számítógépes adatfeldolgozás során minden
ajánlott és kötelező szoftveres frissítést időszerűen elvégez, és hatékony vírusvédelemről
gondoskodik.
Az esetlegesen felhőalapú adattárolón tárolt adatok esetén az Egyházközség megfelelően erős
jelszavas azonosítással garantálja, hogy csak az adatkezeléssel megbízott személyek férhetnek
hozzá.
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5 Az érintettek jogai
Az érintetteknek joga van:
•
tájékoztatást és hozzáférést kérni a róla kezelt személyes adatokról;
•
a Plébánia által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését
kérni;
•
bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre
kerüljenek;
•
a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait
töröltetni;
•
bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes
adatok törlésre kerüljenek, és a Plébánia köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat
törölje.
•
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes
információkhoz hozzáférést kapjon.
•
Az érintetteknek joga van továbbá a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése
esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni az Plébániát.
•
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag
meghatározott célokból kezelhetők.
•
Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha az érintettre vonatkoznak a GDPR 20.
cikkében rögzített feltételek;
•
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
•
Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
•
Az érintettnek továbbá joga van a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen
tiltakozni, feltéve, ha erre a GDPR 21. cikke alapján lehetőség van;
•
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai
kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább
ezen adatokat.
Amennyiben az érintett gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne,
először forduljon a Plébániához a fenti 2.2. pontban megjelölt elérhetőségeken. A Plébánia a
megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.
Az érintett – amennyiben úgy véli, hogy a Plébánia jogsértő módon kezeli a személyes adatait –
jogosult panasszal élni az alábbi helyen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

6 Nyilatkozati és tájékoztatási gyakorlat
A Plébánia adatkezelői tevékenységéről elsődlegesen jelen Adatvédelmi Szabályzat és
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Tájékoztatónak a Plébánia hivatalos honlapján való közzétételével, a plébániahivatalban történő
betekintés biztosításával ad tájékoztatást az adatkezelésben érintettek számára. Ugyanakkor
egyes adatgyűjtései során az érintett részére tájékoztatást az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat és hogy a konkrét adatait milyen konkrét cél
érdekében és mennyi ideig kívánja a Plébánia kezelni.
A Plébánia Adatvédelmi Szabályzata és Tájékoztatója a Plébánia hivatalos honlapján az alábbi
elérhetőségen olvasható: http://tbkat/adatkezeles.
Az egyes adatkezelési tevékenységek tekintetében a személyes adatok kezelésének jogalapjáról
írottak értelmében,
•
a 3.2, 3.3, 3.5, 3.6. és 3.7. pontban bemutatott tevékenységek esetében szükséges az
érintettek kifejezett hozzájárulása, és ezen adatkezelések esetében a Plébánia az
érintettektől előzetesen írásbeli nyilatkozatban kéri a hozzájárulást, amelyet a
személyes adatokkal megegyező módon, az adatkezelés fennállásának időtartamáig
őriz meg;
•
a 3.4. pontban részletezett adatkezelések esetén az adatkezelési tevékenység jogalapja
nem az érintettek kifejezett hozzájárulása, mindazonáltal a Plébánia ezen
adatkezelések esetén is kérhet írásbeli nyilatkozatot az adatkezeléshez való
hozzájárulásról.
A fentiekben írt nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Plébánia Adatkezelési Szabályzata és
Tájékoztatója megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

7 Az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató módosítása
A Plébánia jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatót a jogszabályi
környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa.
Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatót hatályba lépését követően első alkalommal egy
év elteltével, majd ezt követően három évenként a Plébánia felülvizsgálja és a tapasztalatok
alapján, szükség esetén módosítja. A módosítások dátumát az Adatvédelmi Szabályzat és
Tájékoztató végén jelezni kell. A Plébánia gondoskodik arról, hogy honlapján minden esetben
az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató hatályos szövege kerüljön közzétételre.
Amennyiben a Plébánia a gyűjtött adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket erről
az eltérő céltól, és minden további releváns információról.
A Plébánia felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy bizonyos időközönként tekintse át az
Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal
rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.
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Függelék

Hozzá já ruló nyilatkozat szemé lyes
adatok kezelé sé hez

A jelen adatkezelési és felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás) a Törökbálint Római
Katolikus Plébánia, mint adatkezelő (Adatkezelő) által nyilvántartott személyes adatok
kezeléséhez szükséges hozzájárulást és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
Adatkezelő nyilvánosságra hozta „Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató” című
dokumentumát, melyben részletesen szabályozta az általa kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés célját, felhasználásának módját, időtartamát, valamint mindezek jogalapját.
Alulírott nyilatkozom, hogy a fent nevezett „Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató”-ban
foglaltakat




az Adatkezelő hivatalos honlapján, a http://tbkat/adatkezeles címen (vagy)
nyomtatott formában kézhez vett úton

megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Az „Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató” szerinti személyes adataim az alábbiak:
Név:

____________________________________________________

Születés idő:

__________(év) ______________(hónap) _____________(nap)

Lakcím:

______(irányítószám) ____________________________(város)
_______________________________(utca) ______________(házszám)

Elérhetőségi adatok:

________________________(telefonszám)
________________________(e-mail cím)

Alulírott kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen
Hozzájárulás elfogadásával igazolom, hogy a Hozzájárulást elolvastam és megértettem.
Igazolom továbbá, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatást is magában foglaló
„Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató”-jának elérhetőségéről előzetesen tájékoztatott.
A szabályzatban foglaltakra tekintettel az adatvédelmi szabályzatban meghatározott
adatkezelésekhez ezúton hozzájárulásomat adom.
___________________ (hely) ______________________(dátum)

______________________________________________ (aláírás)
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