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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.
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.
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.
Aláírás:

