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Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség
1173 Budapest Pesti út 31. Telefon: 06-30-822-5435
web: ÚJ ! refkeresztur.hu mail:  lp.rkeresztur@gmail.com

Hozzájárulás a GDPR 4. Cikk 1. pontja szerinti személyes adatok kezeléséhez 
(Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezeléséhez)

Bérlő (Hozzátartozó/eltemettető) családi és utó neve(i)

Születéskori név
                                                     
Szül.hely, idő:    
Anyja neve                                                                                   * Vallása:
Állandó lakcíme (ir.sz.)
Levelezési címe (ir.sz.)
e-mail-cím:                                                               tel.sz.:
Adatkezelő: a Budapest -Rákoskeresztúri Református Egyházközség
Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 31. , Képviselője: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
Dr. Hajdú Csaba gondnok
	az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;
	 az adatkezelés időtartama:

   A 2016. január 1. előtt kötött („örökmegváltás”, azaz el nem évülő) szerződések esetén: határidő nélkül (vagy az urnatemető fennállásáig)
   A 2016. január 1. után kötött szerződések esetén: A szerződés bérleti idejének (10 vagy 50 év) lejáratáig, sírhely hosszabbítás esetén a következő bérleti idő lejáratáig
	a *-al jelzett adat „különös” adat, mely az egyházi urnatemető üzemeltetőjének szükséges  a (majdani) egyházi szertartás szervezéséhez; jogalapja  a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontja

Alulírott tájékoztatást kaptam és tudomásul veszem, hogy a Budapest -Rákoskeresztúri Református Egyházközség a személyes adataimat – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)-, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679/EU Rendelete (GDPR) szerint kezeli. Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel (urnaáthelyezés) kapcsolatos személyes adatokra (GDPR 27.bek.)
	Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat 
- (név, lakcím, tel. szám) Adatkezelő  az Urnatemető nyilvántartókönyvbe bevezesse, valamint harmadik személynek – kizárólag  a sírfelirat készítőjének - továbbítsa [az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges] GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja
 - (név, e-mail-cím) Adatkezelő az urnatemető nyitvatartásával kapcsolatos változások megküldése céljából – kapcsolattartás - kezelje; (ez utóbbi hozzájárulásom visszavonásig érvényes)

Alulírott vállalom, hogy a fenti adataimban történt változásokról értesítem az Adatkezelőt

Jelen „Hozzájárulás”  a(z) ……/20      számú Szerződés (a ……………-n kelt Megállapodás) elidegeníthetetlen részét képezi. A „Hozzájárulás” az ugyanazon cél, (célok) érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

Készült 2 példányban, melyből 1 pld a Bérlőé, (Hozzátartozó / eltemettető), 1 pld az Egyházközségé

Budapest, 2020. …………………………………………………………
Bérlő aláírása

