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sztöndíjkérelem
Kitöltési útmutató • Kedves Kérelmező! Ezen az űrlapon a
Szent András Evangelizációs Alapítvány által Magyarorszá‐
gon szerveze kurzusokra tudsz ösztöndíjkérelmet beadni.
Kérjük nyomtasd ki, töltsd ki kézzel és írd alá. Kitöltés után
postázd a Titkárságnak a fenti címre vagy szkenneld be, ill.

fényképezd le és e-mailben csatolmányként küld el a fent ta‐
lálható címre. Kérjük, ﬁgyelmesen és értelemszerűen tölts ki
minden mezőt. A kérelmet az Alapítvány kuratóriuma fogja
elbírálni, ezután küldünk visszajelzést a kérelmed sorsáról.

A   



Családi név és keresztnév:

Kurzus vagy képzés neve:

Becenév, ahogy szereted, ha szólítanak: Nem:
férﬁ

Kurzus vagy képzés helye és időpontja:
nő

Születési dátum:

Igényelt összeg:

E-mail cím:

Indoklás:

Mobiltelefon:
Levelezési cím ‒ ország:

irányítószám:

helység:
címhely (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó):
Adatkezelés • Ezen az űrlapon a Szent András Evangelizáci‐
ós Iskola számára megado személyes adataid kezelője a
Szent András Evangelizációs Alapítvány. Az adatok admi‐
nisztrációját az Alapítvány munkatársai és önkéntesei végzik.
Az adataid kezelésének jogalapja a hozzájárulásod. Az űrlap
bal oldalán megado    
kezelésének célja a beazonosításod, az ösztöndíjhoz kötődő
kapcsolaartás, valamint az ösztöndíj nyilvántartása és pub‐
likálása. Ezen adataidat a titkarsag@ujevangelizacio.hu cím‐
re küldö kérésedre töröljük. A űrlap jobb oldalán megado
 kezelésének célja az ösztöndíjkérelmed el‐
bírálása. Ezen utóbbi adatokat a kurzus befejezése után leg‐
később 3 nappal töröljük. A fenti adatokat kívülálló harmadik
személy számára – a megítélt ösztöndíj esetének kivételével,
amikor is a neved és az elnyert összeget közzétesszük – sem‐
milyen formában nem tesszük hozzáférhetővé.
Az űrlap aláírása és az Iskola részére történő elküldése a
fenti tájékoztatás tudomásulvételét és az abban foglaltak el‐
fogadását, az adatkezeléshez való hozzájárulást jelenti.
A teljes adatkezelési tájékoztató az ujevangelizacio.hu webhe‐
lyen olvasható.
Aláírás:

