
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………........................................................ a Budapest-Rákoshegyi 
Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) által nyújtott adatvédelmi 
tájékoztató alapján, az abban foglaltakat megismerve és elfogadva, az Egyházközség 
nyilvántartott tagjaként kifejezetten hozzájárulok, hogy az Egyházközség az alábbi 
személyes adataimat és különleges kategóriájú személyes adataimat 
 

1) Név: ………………………………………………………………… 

2) anyja neve: .................................................................................................... 

3) leánykori név: ……………………………………………………………........ 

4) születési hely, idő:     …………………………………………………………………. 

5) vallása: ………………………………………………………………… 

6) lakcím: ………………………………………………………………… 

7) telefonszám: ………………………………………………………………… 

8) e-mail cím: ………………………………………………………………… 

9) foglalkozás: …………………………………………………………………. 

a) az egyházi törvények szerint folytatott hitéleti tevékenység biztosítása, az 
Egyházközség nyilvántartott tagjai névjegyzékébe történő felvételem végett kezelje,  

b) az a) pontban írtakkal összefüggésben a fenti elérhetőségeimre a hitéleti alkalmakról, 
az Egyházközség által szervezett egyéb rendezvényekről, összejövetelekről értesítsen 
és 

c) az Egyházközség körleveleit részemre a fenti elérhetőségeimre megküldje, valamint 
 

II./ hozzájárulok, hogy a szülői felügyeleti jogom alá tartozó, kiskorú, nem teljes jogú 
egyháztag gyermekeim alábbi személyes és különleges kategóriájú személyes adatait  

 
1) gyermek neve: ……………………………………………………………….... 

2) gyermek születési helye:…………………………… ideje: ……………………. 

3) gyermek lakcíme: ………………………………………………………………… 

4) gyermek vallása: ………………………………………………………………… 

5) gyermek neve: ……………………………………………………………….... 

6) gyermek születési helye: ……………………………… ideje:…………………….. 

7) gyermek lakcíme: ………………………………………………………………… 

8) gyermek vallása: ………………………………………………………………… 
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       ………………………………………….. 
                       aláírás 

 

9) gyermek neve: ……………………………………………………………….... 

10) gyermek születési helye:……………………………….. ideje:………………………. 

11) gyermek lakcíme: ………………………………………………………………… 

12) gyermek vallása: ………………………………………………………………… 
 

a) az egyházi törvények szerint folytatott hitéleti tevékenység biztosítása, különösen az 
Egyházközség által szervezett gyermekistentiszteleteken, hittanoktatáson, 
konfirmációra felkészítésen való részvétel végett kezelje, és  

b) az a) pontban írtakkal összefüggésben az egyházi törvényekben meghatározott 
igazgatási jellegű kötelezettsége teljesítése érdekében azokat a Budapest-Északi 
Református Egyházmegye, illetve más egyházi főhatóságok felé továbbítsa, 

 
azaz a jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési tevékenységeket a fentiekben írt célból – 
nyilvántartott egyháztagságom fennállásáig, az egyházi anyakönyvbe bevezetett adatokat pedig 
időkorlát nélkül – végezze, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 
2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) és a Budapest-Rákoshegyi 
Református Egyházközség Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakkal. 
 
Budapest, 2018.  
 
 
       ………………………………………….. 
                       aláírás 
 


