Regisztrációs lap

Kötelező adatok:
Érintett neve (nyomtatott betűvel):...........................................................................
Születési dátum (év/hó/nap):....................................................................................
Lakhely: …………………………………………………………………………...
Telefonszáma: ..................................................................
E-mail címe(i) (ha van): .......................................................
Szolgálata az Egyházban (a megfelelők aláhúzandók!): pap, katekéta, kisebb testvér, akolitus,
közösségvezető, résztvevő, egyéb: ………..
Nem kötelező adatok:
Plébánia:.............................................................................
Intézmény / iskola: …………………………………………………………………
Értesítési címe (ir.szám, város, utca, házszám): ......................................................
Egyházi telefon flotta tagság van-e:…………………………………….
Amennyiben szeretné, részletezheti egyházi közösségeinek adatait, ahol Ön jelenleg részt vesz vagy
szolgál (pl. jellege /rendszeresség, tartalom/, összetétele, létszáma, szolgálattevők, helyszín, stb.):
.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Hozzájáruló nyilatkozatok
I.
Alulírott, jelen nyilatkozat aláírásával egyrészt hozzájárulok ahhoz, hogy a Váci Egyházmegye Ifjúságáért a
Fiatalokkal Alapítvány – („VIFI Alapítvány” 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 83.; nyilvántartási szám:
13-01-0003548
), a VIFI Alapítvány és a Váci Egyházmegye ifjúságnevelő és pasztorációs tevékenysége alatt –
rendszeres tájékoztatás, visszajelzés és adományszervezés céljából – elektronikus, szóbeli és írásbeli alapú
kapcsolattartás, hírlevélküldés során az egyes Adatkezelési tájékoztatókban megjelölt és általam megadott
személyes adataimat / 16 éven aluli érintett személyes adatait kezelje.
Kijelentem, hogy a VIFI Alapítvány a közreműködő munkatársakon, megbízottakon és önkénteseken keresztül a
VIFI Alapítvány és a Váci Egyházmegye ifjúságnevelő és pasztorációs tevékenységével összefüggésben
(rendszeres tájékoztatás, visszajelzés és adományszervezés céljából) telefonon, levélben, vagy e-mail útján
megkereshet. Kijelentem továbbá, hogy a VIFI Alapítvány mint adatkezelő, jelen nyilatkozatom megtételét
megelőzően tájékoztatott az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezelő személyéről, az adatvédelemmel
összefüggő jogszabályban rögzített jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, továbbá arról, hogy jogomban áll
az adatkezelő VIFI Alapíványnál, vagy képviselőjénél az adataim / a 16 éven aluli érintett adatainak kezelésének
megszűntetését kérni, mely kérelem adatkezelőhöz való megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belül végleg törlésre kerülnek.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, azokkal összhangban
tettem, továbbá tudomásul veszem, hogy az adatkezelés ezen jogszabályokban foglaltak maradéktalan
betartásával történik. Jelen hozzájáruló nyilatkozat két példányban készült, melyből egy példány a nyilatkozattévő
személyt, egy példány a VIFI Alapítványt illeti meg.

II.
Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával másrészt hozzájárulok, hogy a VIFI Alapítvány és a Váci Egyházmegye
ifjúságnevelő és pasztorációs tevékenysége során megvalósuló eseményeken rólam / általam képviselt 16 év alatti
gyermekről kép- és hangfelvétel készülhessen és azokat a VIFI Alapítvány, illetve a Váci Egyházmegye hitéleti
tevékenységével összefüggésben, annak érdekében felhasználhassa.

III.
Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával továbbá hozzájárulok ahhoz is, hogy a VIFI Alapítvány és a Váci
Egyházmegye ifjúságnevelő és pasztorációs tevékenysége során általam / általam képviselt 16 év alatti szerző
által előállított szerzői művet (írásbeli, grafikai, képi és hang formátumban) a VIFI Alapítvány által üzemeltetett
mente.hu oldalon, illetve a VIFI Alapítvány és a Váci Egyházmegye hitéleti tevékenysége során, annak érdekében
a VIFI Alapítvány és/vagy a Váci Egyházmegye által üzemeltetett egyéb papír alapú és/vagy digitális felületén, az
ifjúságnevelési és pasztorációs tevékenység során - a szerző nevének feltüntetésével - felhasználhassa.

Az egyes Adatvédelmi tájékoztatók itt érhetőek el:
http://mente.hu/vifi-adatkezelesi-tajekoztato/

A tájékoztatókban leírtakat elfogadom, regisztrációmat kérem.

.....................................................
Érintett

...................................................
16 év alatti érintett szülőjének / törvényes képviselőjének
aláírása

Kelt, ……………………………..

