
BELÉPÉSI KÉRELEM 
a Biblia Szövetség Egyesület tagjai közé 

 
♦ Nevem: ...............................................................................................................................................................................  

♦ Lakcímem: ........................................................................................................  Ir. száma: ................................................  

♦ Telefon/fax: .........................................  Email: ...................................................................................................................  

♦ Születésem éve .................  hónapja ................  napja  .............. édesanyám neve: ..............................................................  

♦ Foglalkozásom: .....................................................................  Adóazonosító jelem: ..........................................................  

Különleges adatként:  

♦ Gyülekezetem: ....................................................................................................................................................................  

♦ Felekezetem: ......................................................................................................................................................................  

Kijelentem, hogy az 1989. május 1-jén megalakult BIBLIA SZÖVETSÉG EGYESÜLET (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b) alapszabályát, célkitűzéseit 
ismerem és elfogadom, hitvallásával azonosulni tudok, a belépési kérelem 1) pontjában leírtakat megismertem.  
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Biblia Szövetség Egyesület anyagi terheinek viselésében és az egyéb önkéntes szolgálatokban lehetőségeim 
szerint részt veszek. 
Mint Isten kegyelméből újjászületett ember, az ő segítségét kérve, Krisztus követésére újra elkötelezem magamat, és kérem felvételemet a Biblia 
Szövetség Egyesületbe. 
 
Kelt: ………………………., (helység) …………(év) …………….(hónap) ………….(nap) 
 
  .................................................  
 aláírás 

 

Mint a Biblia Szövetség Egyesület rendes tagjai – nevezettet – a szervezet tagjai közé felvételre ajánljuk:  

1) Név: ……………………… Lakcím:……………………………………………….... Aláírás: ............................................................  

2) Név: ……………………… Lakcím:……………………………………………….... Aláírás: ............................................................  

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ 

 

ADATKEZELŐ: Biblia Szövetség Egyesület (BSz), képviseli dr. Makrai Tibor elnök 
AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA: www.bibliaszov.hu 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: tagsági jogviszony létesítése, gyakorlása 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása 
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: A BSz ügyviteli munkatársai, tisztségviselői, körzetfelelősei, 

programszervezői  
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: A tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig.  
 
1) - Az adatszolgáltatás önkéntes, azt a Biblia Szövetség Egyesület, mint társadalmi szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján a tagsági jogviszony 
dokumentálására és a szervezeti cél megvalósításához használja fel. A közölt adatokat a Biblia Szövetség Egyesületnél adatkezelésre feljogosított személyek, 
valamint a tagfelvételi tanácsülés hivatalos résztvevői ismerhetik meg. Ha Ön tagfelvételt nem nyer, akkor az adatkezelés időtartama: a felvételt elutasító 
tanácsülés időpontja utáni 30. nap. A Biblia Szövetség Egyesület a tagfelvételt ajánló személyektől a jelentkezőre vonatkozóan írásban is tájékozódhat. Sikeres 
felvétel esetén nevét és lakcím-adatát a körzetfelelőssel is ismertetjük. 
2) - A Biblia Szövetség Egyesület az Ön személyes adatait – különleges adata, születési adata, foglalkozása, adójele kivételével – az Ébredés Alapítványnak 

kiadói, ill. terjesztői tevékenységéhez       kiadhatja � nem adhatja ki �         (A megfelelőt X-szel jelölje!) 
3) - Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Biblia Szövetség Egyesület – amennyiben ez céljai megvalósítását segíti – Önre, mint BSz tagra a nyilvánosság előtt 

hivatkozzék: �       ehhez nem járul hozzá: �     (A megfelelőt X-szel jelölje!) 
Tájékoztatjuk, hogy a 2) és 3) pontban tett nyilatkozatát írásban bármikor a Biblia Szövetség Egyesülethez címezve levélben módosíthatja. A módosítás a 
BSz-hez érkezést követő napon lesz hatályos. 
Tájékoztatjuk, hogy a BSz tagfelvételi eljárása, tagnyilvántartása, a BSz keretében szervezett rendezvényre történő regisztráció és részvétel során megadott 
természetes személy adatai, illetve a rendezvényein készülő kép- és hangfelvétel személyes adatnak minősül. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), illetve Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
értelmében az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása vagy továbbítása adatkezelésnek, ekként a BSz adatkezelőnek minősül.  

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a 
kapcsolattartást, tagsági jogviszony létesítését akadályozza. Adattörlés iránti kérelmével tagsági jogviszonyának megszüntetését kezdeményezi. 
További információk a BSz honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban olvashatók. 
**** 
Fenti információkat és jogaimra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.  

 
Kelt: 
 
  .................................................  
 aláírás 

 



A Biblia Szövetség Egyesülethez 

a) érkezett: ................................. érkezés módja: ........................... ikt. sz.: ..............................................................  

b) Ajánlóknak a részletes ajánlat kérési lap kiküldve: 1) ....................................  ikt. sz.: ........................................  

 2) ....................................  ikt. sz.: ........................................  

 visszaérkezett: 1) ....................................  ikt. sz.: ........................................  

  2) ....................................  ikt. sz.: ........................................  

c) Tanácsülésre beterjesztve:  ...................................  

    Döntés: ....................................................................  

Aláírások: 1) ...................................  2) .....................................   

 

 

d) Elnökséghez beterjesztve:  ....................................  

    Döntés: ....................................................................  

Aláírások: 1) ...................................  2) .....................................   

 

 


