
Kitöltési útmutató • Kedves Jelentkező! E jelentkezési lap‐
pal a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola kur‐
zusaira tudsz jelentkezési kérelmet beadni. Ha postán 
szeretnéd feladni vagy személyesen átadni, nyomtasd ki ezt a 
lapot, töltsd ki kézzel és írd alá. Ha e-mailben szeretnéd elkül‐
deni, kitöltés után szkenneld be vagy fényképezd le és csatol‐
mányként küld el. A jelentkezési címet, ill. a kapcsolaartási 

adatokat az aktuális kurzus meghívóján találod. Kérjük, 
figyelmesen és értelemszerűen tölts ki minden mezőt (a †-tel 
megjelöltek nem kötelezőek). Ha honlapon szeretnél jelentkez‐
ni, akkor hagyd ezt a lapot és látogass el a hps://szentand‐
ras.ujevangelizacio.hu weboldalra, ahol regisztráció után 
tudsz jelentkezni. A jelentkezési határidő lejártakor küldünk 
visszajelzést a jelentkezésed elfogadásáról.

Jelentkezési lap

Jelentkező aláírása:

Adatkezelés • E jelentkezési lapon a Szent András Evangeli‐
zációs 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. A jelent‐
kezési lap bal oldalán megado    
 kezelésének célja a beazonosításod, a jelen kurzushoz 
kötődő kapcsolaartás, valamint később oklevél, igazolás ki‐
adása. Ezen adataidat a titkarsag@ujevangelizacio.hu címre 
küldö kérésedre töröljük. A jelentkezési lap jobb oldalán 
megado   kezelésének célja a jelentkezé‐
sed elbírálása, valamint az ellátásod megszervezése. Ezen 
utóbbi adatokat a kurzus befejezése után legkésőbb 3 nappal 
töröljük. A fenti adatokat kívülálló harmadik személy számá‐
ra semmilyen formában nem tesszük hozzáférhetővé. 
A jelentkezési lap aláírása és az Iskola részére történő elkül‐
dése a fenti tájékoztatás tudomásulvételét és az abban foglal‐
tak elfogadását, az adatkezeléshez való hozzájárulást 
jelenti. A teljes adatkezelési tájékoztató az ujevangelizacio.hu 
webhelyen olvasható.

Kurzus neve:

Kurzus helye és időpontja:

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:

nem járulok szentségekhez
ritkán
hetente
hetente többször

férfi

S A   

Iskolai végzeség:

Foglalkozás:

Felekezet: †

Egyházi státusz (világi, szerzetes, pap, szeminarista, stb.): †

Lelkiség: †

Közösség, ill. plébánia: †

Szentségi élet gyakorisága: †

nő

nincs
gyermekkori, iskolai hian
felnő katekézis
teológiai diploma

Hitbeli tanulmány: †

Egyéb (étkezéssel, diétával, szállással kapcsolatos igények):

Miért akarsz részt venni ezen a kurzuson? Mit vársz tőle?

teljes ellátást kérek
Ellátás:

egyéb mezőben részletezem

Milyen kurzusokon veél már részt? (kurzus, év, igazgató)
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