ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a keresztség szentsége felvételére történő jelentkezéshez
A Lenti Szent Mihály Plébánia (Lenti, Templom tér 4. ,továbbiakban: plébánia) tájékoztatja a
keresztség szentsége felvételére jelentkezőt (a továbbiakban: érintett), hogy a plébánia az érintett
személyes adatait „a keresztség szentsége felvételéhez szükséges adatok” jogcímén kezeli,
továbbítja az egyházmegyének (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A mellékelt adatközlő lapon rögzített személyes adatok rögzítésének célja, hogy az érintett a
szentségek felvételéhez hozzájárulhasson, a későbbiek jövőben azt igazolni tudja.
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) A plébánia feladatait ellátó tagjai, munkavállalói,
b) Az Egyházmegye adatfeldolgozói
A személyes adatok tárolásának időtartama az anyakönyvben és az Egyházmegyei levéltárban
korlátlan ideig fellelhető.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Az érintett kifogásait az adatkezeléssel kapcsolatban a lenti.plebania@gmail.com email címen,
vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) tehetik meg.
Érintett személyes adatainak törlését kérheti a
lenti.plebania@gmail.com email címen.
A személyes adataim „a keresztség szentsége felvételéhez szükséges adatok” jogcímen kezelésével
és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, ahhoz hozzájárulok.
Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi
szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak
szerint hozzájárulok:

Kelt: ……………
……………………………………
(az érintett neve és aláírása)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az elsőáldozáshoz történő jelentkezéshez
A Lenti Szent Mihály Plébánia (Lenti, Templom tér 4. ,továbbiakban: plébánia) tájékoztatja az
elsőáldozásra jelentkezőt (a továbbiakban: érintett), hogy a plébánia az érintett személyes adatait
„az elsőáldozáshoz szükséges adatok” jogcímén kezeli, továbbítja az egyházmegyének (GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b) pont).
A mellékelt adatközlő lapon rögzített személyes adatok rögzítésének célja, hogy az érintett a
szentségek felvételéhez hozzájárulhasson, a későbbiek jövőben azt igazolni tudja.
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) A plébánia feladatait ellátó tagjai, munkavállalói,
b) Az Egyházmegye adatfeldolgozói
A személyes adatok tárolásának időtartama az anyakönyvben és az Egyházmegyei levéltárban
korlátlan ideig fellelhető.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Az érintett kifogásait az adatkezeléssel kapcsolatban a lenti.plebania@gmail.com email címen,
vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) tehetik meg.
Érintett személyes adatainak törlését kérheti a
lenti.plebania@gmail.com email címen.
A személyes adataim „az elsőáldozáshoz szükséges adatok” jogcímen kezelésével és
továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, ahhoz hozzájárulok.
Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi
szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak
szerint hozzájárulok:

Kelt: ……………
……………………………………
(az érintett neve és aláírása)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a bérmálás szentsége felvételére történő jelentkezéshez
A Lenti Szent Mihály Plébánia (Lenti, Templom tér 4. ,továbbiakban: plébánia) tájékoztatja a
bérmálás szentsége felvételére jelentkezőt (a továbbiakban: érintett), hogy a plébánia az érintett
személyes adatait „a bérmálás szentsége felvételéhez szükséges adatok” jogcímén kezeli,
továbbítja az egyházmegyének (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A mellékelt adatközlő lapon rögíztett személyes adatok rögzítésének célja, hogy az érintett a
szentségek felvételéhez hozzájárulhasson, a későbbiek jövőben azt igazolni tudja.
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) A plébánia feladatait ellátó tagjai, munkavállalói,
b) Az Egyházmegye adatfeldolgozói
A személyes adatok tárolásának időtartama az anyakönyvben és az Egyházmegyei levéltárban
korlátlan ideig fellelhető.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Az érintett kifogásait az adatkezeléssel kapcsolatban a lenti.plebania@gmail.com email címen,
vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) tehetik meg.
Érintett személyes adatainak törlését kérheti a
lenti.plebania@gmail.com email címen.
A személyes adataim „a bérmálás szentsége felvételéhez szükséges adatok” jogcímen kezelésével
és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, ahhoz hozzájárulok.
Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi
szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak
szerint hozzájárulok:

Kelt: ……………
……………………………………
(az érintett neve és aláírása)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a házasság szentsége felvételére történő jelentkezéshez
A Lenti Szent Mihály Plébánia (Lenti, Templom tér 4. ,továbbiakban: plébánia) tájékoztatja a
házasság szentsége felvételére jelentkezőt (a továbbiakban: érintett), hogy a plébánia az érintett
személyes adatait „a házasság szentsége felvételéhez szükséges adatok” jogcímén kezeli,
továbbítja az egyházmegyének (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A mellékelt adatközlő lapon rögzített személyes adatok rögzítésének célja, hogy az érintett a
szentségek felvételéhez hozzájárulhasson, a későbbiek jövőben azt igazolni tudja.
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) A plébánia feladatait ellátó tagjai, munkavállalói,
b) Az Egyházmegye adatfeldolgozói
A személyes adatok tárolásának időtartama az anyakönyvben és az Egyházmegyei levéltárban
korlátlan ideig fellelhető.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Az érintett kifogásait az adatkezeléssel kapcsolatban a lenti.plebania@gmail.com email címen,
vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) tehetik meg.
Érintett személyes adatainak törlését kérheti a
lenti.plebania@gmail.com email címen.
A személyes adataim „a házasság szentsége felvételéhez szükséges adatok” jogcímen kezelésével
és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, ahhoz hozzájárulok.
Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi
szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak
szerint hozzájárulok:

Kelt: ……………
……………………………………
(az érintett neve és aláírása)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a temetés szertartásával kapcsolatban
A Lenti Szent Mihály Plébánia (Lenti, Templom tér 4. ,továbbiakban: plébánia) tájékoztatja a a
temetés szertartásával kapcsolatban (a továbbiakban: érintett), hogy a plébánia az érintett
személyes adatait „a temetés anyakönyvezéséhez szükséges adatok” jogcímén kezeli, továbbítja az
egyházmegyének (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A mellékelt adatközlő lapon rögzített személyes adatok rögzítésének célja, hogy az érintett a
szentségek felvételéhez hozzájárulhasson, a későbbiek jövőben azt igazolni tudja.
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) A plébánia feladatait ellátó tagjai, munkavállalói,
b) Az Egyházmegye adatfeldolgozói
A személyes adatok tárolásának időtartama az anyakönyvben és az Egyházmegyei levéltárban
korlátlan ideig fellelhető.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Az érintett kifogásait az adatkezeléssel kapcsolatban a lenti.plebania@gmail.com email címen,
vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) tehetik meg.
Érintett személyes adatainak törlését kérheti a
lenti.plebania@gmail.com email címen.
A személyes adataim „a temetés anyakönyvezéséhez szükséges adatok” jogcímen kezelésével és
továbbításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem, ahhoz hozzájárulok.
Az Adatkezelő személyi tájékoztatót átvettem, valamint az abban foglaltakat és az Adatvédelmi
szabályzatát megismertem, személyes adataim kezeléshez ezen dokumentumokban foglaltak
szerint hozzájárulok:

Kelt: ……………
……………………………………
(az érintett neve és aláírása)

