
TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 
 
Tudomásul veszem, és hozzájárulok, hogy a Magyarországi Református Egyház által szervezett 
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó (Debrecen, 2021.07.27-31.) résztvevőjeként a jelentkezési 
felületen kitöltött személyes adataimat (név, születési idő, lakcím, e-mail cím telefonszám) a 
Magyarországi Református Egyház kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
 
Az adatkezelés célja és feltételei: Az adatkezelés az esemény időtartama alatt a szállásadó, illetve a 
szervezett programokon való részvétel regisztrálása/nyilvántartása céljából szükséges. Amennyiben a 
hírlevél küldéséhez hozzájárul, nevét és e-mail címét az Önnel való kapcsolattartás, és a 
rendezvényeinkről való tájékoztatás céljából a Magyarországi Református Egyház kezeli. 
 
Az adatok megismerhetősége: A résztvevők adatait kizárólag a konferencia szervezője, illetve a 
szállásadó ismerheti meg. A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy a róla szóló adatokhoz hozzáférjen, és 
utóbb azok helyesbítését és törlését kérje a konferencia szervezőjétől. 
 
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem járul hozzá, hogy az Ön számára hírlevelet küldjünk, a 
személyes adatkezelés az esemény végéig történik, és az adatokat legkésőbb tizenöt napon belül 
töröljük. Ha hozzájárul, akkor nevét és e-mail címét a Magyarországi Református Egyház a 
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírások 
miatt a szállásadó az adózáshoz szükséges adatokat az adójogi kötelezettségek elévülésig kezeli, ezek 
törlésére korábban nem kerülhet sor. 
 
Visszautalás estén: Pénzvisszatérítés esetén annak költsége a résztvevőt terheli, mely banki 
átutalásnál a visszafizetendő teljes összeg 3 %-ának megfelelő kezelési költség, amely levonásra kerül 
a visszafizetendő összegből. Amennyiben időközben a számlavezető pénzintézet banki feltételi 
módosulnak és a kezelési költség változik, a visszafizetés időpontjában hatályos feltételek szerinti 
kezelési költség kerül levonásra. 
 
A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón való részvétellel élni kívánó személy az érvényes 
védettségi igazolvány bemutatására felszólítható. A védettségi igazolvány mellett az azon 
feltüntetett azonosítószámú igazolványt, vagy személyi igazolványt, vezetői engedélyt vagy útlevelet 
is egyidejűleg fel kell mutatni, melynek tartalmát a Magyarországi Református Egyház megbízásából 
a személyazonosságot ellenőrző munkatárs vagy önkéntes jogosult elolvasni és tartalmát 
megismerni. Külföldi védettségi igazolvány esetén a külföldi állampolgár személyazonosító 
igazolványának vagy útiokmányának a bemutatása szükséges. A koronavírus elleni védettség 
igazolására szolgálhat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működtetője által 
biztosított applikáció is. 
A Magyarországi Református Egyház mint adatkezelő a védettségi igazolványon mint közokiraton 
feltüntetett, illetve az applikáción megjelenített egészségügyi és személyes adatokat a koronavírus 
elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm. rendeletben meghatározott körben kezeli, a 
koronavírus elleni védettség igazolásának céljára. 
A Magyarországi Református Egyház a védettségi igazolványról másolatot nem készít, azt semmilyen 
formában és módon nem tárolja, és nem továbbítja azt harmadik személy részére, kizárólag azt 
jogosult rögzíteni, hogy az érintett részvevő a védettségi igazolvány bemutatásával vagy az 
applikáció megjelenítésével igazolta a koronavírus elleni védettségének a tényét, valamint – ha ez az 
igazolás bemutatása során megállapítható – azt, hogy ezen védettség időtartama mely időpontig áll 
fenn. 



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT fénykép, hang- és videófelvétel készítéséhez  

Tudomásul veszem, és hozzájárulok, hogy a Magyarországi Református Egyház által meghirdetett 
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó (Debrecen, 2021.07.27-31.) résztvevőjeként személyes 
adataimat a Magyarországi Református Egyház kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 

Az adatkezelés célja és feltételei: Az adatkezelés az esemény időtartama alatt szükséges. A 
konferenciáról élő, interneten és a tévékben, rádiókban is megjelenő hang-, videófelvétel, valamint 
fényképfelvétel készül, amelyet a média felhasznál, nyilvánosságra hoz. 

Az adatok megismerhetősége: A konferencián készülő kép-, hang- és videófelvételekhez azok 
megosztása után bárki hozzáférhet. A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy a róla szóló kép-, hang- és 
videófelvételekhez hozzáférjen, és utóbb azok helyesbítését és törlését kérje a konferencia 
szervezőjétől, az élő adásban sugárzott, a tévékben és rádiókban leadott felvételeket kivéve, ahol ez 
nem lehetséges. 

Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulása esetén határozatlan. A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy a 
róla szóló kép-, hang- és videófelvételekhez hozzáférjen, és utóbb azok helyesbítését és törlését kérje 
a konferencia szervezőjétől, az élő adásban sugárzott, a tévékben és rádiókban leadott felvételeket 
kivéve, ahol ez nem lehetséges. 

Hozzájárulok, a rólam szóló kép-, hang- és videófelvételek készítéséhez. Tudomásul veszem és 
beleegyezem, hogy hozzájárulásom hiányában az eseményen nem vehetek részt és az utólagos 
módosítás miatt a szervezőknek nem áll módjában a rendezvényre befizetett összeget visszautalni.  

Hozzájárulok a jelen dokumentumban felsorolt személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez. 
Megismertem, megértettem és elfogadom az MRE honlapján, a 
https://www.reformatus.hu/adatvedelem/ webcímen található Adatvédelmi és Adatbiztonsági 
Szabályzat 2. számú mellékletét képező Általános Adatkezelési Tájékoztatót. 

Tudomásul veszem és beleegyezem, hogy hozzájárulásom hiányában az eseményen nem vehetek részt 
és a szervezőknek nem áll módjában az eseményre befizetett adományomat visszautalni. 

 

Kelt: …………………………………………. 
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 résztvevő kiskorú résztvevő törv. képv.1 

 

 

                                                           
1 Nagykorú Önkéntes esetén nem releváns 


