
JELENTKEZÉSI LAP
-  2020/21-as tanév -

Jelentkezési határidő:  2020. szeptember 19.
Nyitóalkalom:   2020. szeptember 19.
A képzés költsége: 25.000 Ft
Képzés megnevezése:

SZEMÉLYI ADATOK
NÉV:

TARTÓZKODÁSI ORSZÁG:

TELEFON:

E-MAIL:

DÁTUM:

JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA   
(18 éven aluli esetében)

. .

Evangelista (missziós) képzés

Hozzájárulok, hogy a képzésre történő jelentkezés elbírálásával kapcsolatban a pásztorom pásztori 
ajánló levél formájában rám vonatkozóan személyes adatokat továbbítson a képzést szervező 
Omega Hálózat Egyesület részére.

Hozzájárulok, hogy az Omega Hálózat Egyesület a pásztori ajánló levél vonatkozásában az abban 
lévő személyes adataimat kezelje a képzésre történő jelentkezés elbírálása céljából.

Bibliaiskola
Próféta képzés

A jelentkezési lap aláírásával nyilatkozom, hogy a képzésre 
történő jelentkezés és a képzés lefolytatására vonatkozó 
adatkezelési tájékoztatót megismertem.

A képzésre történő jelentkezés elbírálása során a pásztori ajánló levél tartalma figyelembe vételre kerül. A jelentkezési lapon történő 
hozzájárulását követően a jelentkezésével egyidejűleg szíveskedjen eljuttatni részünkre a kepzes@omegagyulekezetek.hu e-mail 
címre a pásztori ajánló levelet. Lehetőség van arra is, hogy a pásztora juttassa el részünkre közvetlenül az ajánló levelet, azonban 
ez a jelentkezési lap megküldését és azon lévő hozzájárulás megadását követően lehetséges. A pásztori ajánló levél a jelentkezési 
lap benyújtásával és azon lévő hozzájárulás megadásával együtt érvényes. A pásztori ajánló levél benyújtása esetén annak legalább 
tartalmaznia kell a képzésre jelentkező nevét, a felekezeti, gyülekezeti hovatartozását, a képzésre történő jelentkező pásztor által 
történő ajánlását az adott képzésre (ajánlja/nem ajánlja), valamint a pásztor nevét, esetleg e-mail címét.



A képzéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató ide kattintva, az alábbi linken, vagy QR kódon keresztül érhető el. 
Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulásod alapján történő adatkezelés tekintetében a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a  
kepzes@omegagyulekezetek.hu e-mail címre címzett vagy az Omega Hálózat bármelyik tagjánál megtartott alkalmon írásban jelezd 
az adott gyülekezet vezetőjének vagy az Omega Budapestben a hozzájárulásod visszavonását tartalmazó levéllel. A hozzájárulás 
visszavonását követően a képzésre történő jelentkezés és lefolytatása vonatkozásában a hozzájárulás alapján kezelt személyes 
adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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