
Fenntartói Klub űrlap

Aláírás:

Adatkezelés • Ezen az űrlapon a Szent András Evangelizáci‐
ós Iskola számára megado személyes adataid kezelője a 
Szent András Evangelizációs Alapítvány. Az adatok admi‐
nisztrációját az Alapítvány munkatársai és önkéntesei végzik. 
Az adataid kezelésének jogalapja a hozzájárulásod. Az adat‐
lapon megado adatok kezelésének célja a beazonosításod, a 
tagságod regisztrálása és publikálása, valamint a kapcso‐
laartás. Ezen adataidat a titkarsag@ujevangelizacio.hu 
címre küldö kérésedre töröljük. A fenti adatokat kívülálló 
harmadik személy számára – az álneved kivételével, melyet 
a honlapunkon közzétesszük – semmilyen formában nem tes‐
szük hozzáférhetővé. Az űrlap aláírása és az Iskola részére 
történő elküldése a fenti tájékoztatás tudomásulvételét és az 
abban foglaltak elfogadását, az adatkezeléshez való hoz‐
zájárulást jelenti. A teljes adatkezelési tájékoztató az 
ujevangelizacio.hu webhelyen olvasható.

Családi név és keresztnév:

Becenév, ahogy szereted, ha szólítanak:

Születési dátum:

E-mail cím:

címhely (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó):

helység:

Levelezési cím ‒ ország:

Mobiltelefon:

irányítószám:

Nem:
férfi nő

F





sszeg ‒ Havonta mennyivel szeretnéd támogatni?
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