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Megállapodás

Részvétel a felsőfokú hitoktatásban
Üdvözlünk! A felsőfokú hitoktatásban való részvétel kiváltság. Bele
egyezel, hogy követni fogod a felsőfokú hitoktatási szabályzatokat, 
valamint egyetértesz azzal, hogy az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás, 
mely a Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of 
Latter day Saints egyik osztálya, illetve hogy az ahhoz kapcsolódó jogi 
személyek (együttesen „mi”) nem felelősek semmilyen kárért, amely 
abból következik, hogy nem követed ezeket a szabályzatokat.

Tanulói adatvédelmi szabályzat
Hozzájárulsz, hogy begyűjtsük és feldolgozzuk az ezen a nyomtatvá
nyon és a tagsági feljegyzéseden (amennyiben Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja vagy) feltüntetett adatokat a 
felsőfokú hitoktatásra történő jelentkezéseddel és részvételeddel 
kapcsolatos célokból, és hogy reagálhassunk azokra a kérdésekre vagy 
ügyekre, melyek az idő alatt merülhetnek fel, amíg felsőfokú hitoktatás
ra jársz. Tisztában vagy azzal, hogy személyes adataidat az egyház 
központjába küldhetjük az Amerikai Egyesült Államokba, és hozzájá
rulsz ehhez, amennyiben szükség van rá. Személyes adataid határozat
lan ideig tárolásra kerülhetnek az állandó egyháztörténeti feljegyzések 
részeként. Soha nem fogjuk eladni az adataidat. A hozzánk érkező 
személyes adatokat műszaki és szervezeti eszközökkel védjük az 
elvesztés, a helytelen használat és az illetéktelen módosítások ellen, és 
az adatvédelmet is így biztosítjuk.

Kutatások és felmérések: Amennyiben felkérnek rá, hogy vegyél részt 
kutatásban vagy felmérésben, tisztában vagy vele, hogy a részvétel 
teljesen önkéntes alapú, és bármikor visszaléphetsz a részvételtől. 
A kutatáshoz benyújtott személyes adatokat (például e mail cím vagy 
mobilszám) kizárólag arra használjuk, hogy jövőbeli kutatásokban vagy 
felmérésekben való részvétel céljából felvegyük veled a kapcsolatot. 
Lehetőséged van annak jelzésére, hogy ne keressünk meg ilyen célból.

Képhasználati engedély
Előfordulhat, hogy film  vagy hangfelvétel készül rólad a felsőfokú 
hitoktatással kapcsolatban. Ezen felvételek felhasználási területei 
magukban foglalják, de nem korlátozódnak az alábbiakra: távoktatási 
tevékenységek; oktatói képzések; fényképek vagy videofilmek az 
évkönyvekhez, esti beszélgetésekhez, faliújságokra, weboldalakhoz 
vagy közösségi médiákhoz. Ilyen célra hozzájárulsz és visszavonhatat
lanul megadod nekünk annak jogát és engedélyét, hogy felhasználjunk 
és – bármikor, bármennyi alkalommal, bármilyen nyelven, helyen és/
vagy médiumban (beleértve a most még ismeretlen és jövőbeli 
médiát) – sokszorosítsunk, terjesszünk, közzétegyünk, előadjunk, 
származtatott művek alapjául használjunk vagy engedélyt adjunk erre 
bármely rólad készült kép vagy felvétel vonatkozásában, amely a 
felsőfokú hitoktatáshoz köthető. Felhatalmazol bennünket, hogy 
felhasználjuk és rögzítsük a nevedet, a hangodat, a fényképedet, az 
arcképedet és az előadásodat; hogy interjút készítsünk veled és 

A felsőfokú hitoktatásra történő beiratkozás lehetséges módjai: (1) töltsd ki ezt a nyomtatványt, vagy (2) jelentkezz online az institute.lds.org 
oldalon.
Tanulói adatok Kérjük, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsd ki!
Név (utónév, második utónév, családnév)

Előnyben részesített név Használni kívánt nyelv Tagsági feljegyzési szám (ha rendelkezésre áll)

Születési dátum (nap, hónap, év) Nem
□ Férfi □ Nő

Vallás
□ Utolsó napi szent □ Egyéb

Levelezési cím Város Megye Irányítószám Ország

Telefonszám
 □ Otthoni □ Mobil

Küldhetünk neked SMS t?
□ Igen □ Nem

Telefonszámhoz tartozó ország

Ímélcím Előnyben részesített kommunikációs mód
□ Ímél □ SMS □ Nem kérek kapcsolatfelvételt

Jelenlegi egyházközséged vagy gyülekezeted Jelenlegi cöveked vagy kerületed Jelenlegi iskolád (ha tanulsz)

Beiratkozás felsőfokú hitoktatási osztályba
Tanfolyam és csoport Hitoktató Az órák megtartásának napja(i) és időpontja

Tanfolyam és csoport Hitoktató Az órák megtartásának napja(i) és időpontja

Tanfolyam és csoport Hitoktató Az órák megtartásának napja(i) és időpontja

A tanuló aláírása A beiratkozási lap aláírásával jelzed, hogy elfogadod az alábbi megállapodást.
A tanuló aláírása Dátum
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felvételt készítsünk erről az interjúról; és hogy bármilyen felvételt 
lemásoljunk, sokszorosítsunk, módosítsunk, szerkesszünk és összefog
laljunk saját belátásunk szerinti felhasználás céljából. Engedélyt adsz a 
képek és felvételek korlátozás nélküli sokszorosítására, eladására, 
szerzői jogvédelem alá helyezésére, kiállítására, közvetítésére, elektro
nikus tárolására és/vagy terjesztésére, a belátásunk szerint. Ezennel 
felmentesz bennünket bármilyen és minden felelősség alól az ilyen 
jellegű felhasználás és publikálás terén, és lemondasz arról a jogodról, 
hogy kártérítést követelj az előbb említettekért.

Internetes és online felhasználási szabályzat
Számos elektronikus forrásanyagot bocsátunk a rendelkezésedre, hogy 
lehetővé tegyük a felsőfokú hitoktatásban való részvételedet. Eldönt
heted, hogy használod e ezeket a forrásokat vagy sem, de amennyiben 
igen, elfogadod az alábbi feltételeket:
Amikor online anyagok eléréséhez használod a létesítményeinket, 
felszereléseinket és vezeték nélküli hálózatainkat, adatokat gyűjthetünk 
be a böngészőből. Ezen adatok közé tartozhat az IP címed, a bön
gésződ és operációs rendszered típusa, és a nyelvi beállításaid; hogy 
milyen webhelyekre látogattál el a mi webhelyünk előtt; a látogatások 
dátuma és időpontja; valamint hogy milyen adatokat kerestél a 
webhelyeinken. Sütiket és üres GIF eket is használunk online adatok 
gyűjtésére. A webböngésződ beállításainak megváltoztatásával 
leállíthatod a sütik fogadását, vagy kérheted azt, hogy a böngésző 
jelezze, mielőtt a meglátogatott webhelyről sütit fogadna. Ha azt állítod 
be a böngésződben, hogy ne fogadhass sütiket vagy üres GIF eket, 
előfordulhat, hogy nem tudod majd használni webhelyeink egyes 
részeit vagy funkcióit.
Azokat a honlapokat, szoftvereket, tartalmakat, szervereket és más 
berendezéseket és anyagokat, melyek felsőfokú hitoktatási programok 
közvetítésére használunk („Felsőfokú hitoktatási eszközök”), mi 
birtokoljuk, vagy engedéllyel használjuk, és mi működtetjük. Helytelen 
vagy törvénytelen tartalmak kiszűrése céljából ellenőrizhetünk 
mindennemű kommunikációt (e mailt, üzeneteket, közösségi médiát 
stb.), melyet a felsőfokú hitoktatási eszközökön alkalmaznak vagy 
folytatnak, és szükség szerint továbbíthatjuk azokat az egyházi 
vezetőknek vagy a rendvédelmi szervek képviselőinek a tanulók és az 
egyház érdekeinek védelmében. Hozzájárulsz ehhez az ellenőrzéshez 
és továbbításhoz. Habár ellenőrzünk néhány kommunikációt, nem 
tudunk minden kommunikációt ellenőrizni. Az elektronikus kommuni
kációs formák nem biztonságosak. Nem garantáljuk, hogy nem leszel 
kitéve nem kívánt üzeneteknek, anyagoknak, vírusoknak vagy más 
rosszindulatú szoftvernek (malware). A helytelen anyagokat tartalmazó 

üzeneteket értesítés nélkül törölhetjük, aminek következtében azok 
nem jutnak el a címzettekhez. Beleegyezel, hogy nem küldesz vagy 
továbbítasz olyan üzeneteket, melyek tartalma trágár, rágalmazó, 
törvénytelen vagy gyűlöletkeltő, illetve amely sérti mások jogait. 
A Felsőfokú hitoktatási eszközöket kizárólag más tanulókkal, oktatók
kal és egyházi vezetőkkel folytatott kommunikációra szabad használni 
evangéliumi témák és események kapcsán. Nem tölthetsz le, terjeszt
hetsz vagy tehetsz közzé (például YouTube on vagy Facebookon) 
semmilyen szöveges, kép , hang  vagy videofájlt a felsőfokú 
hitoktatási eszközökről.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért (beleértve a adatvesztést), 
amely annak következtében történik, hogy a felsőfokú hitoktatási 
eszközöket vagy az azok által nyújtott anyagokat vagy üzeneteket te 
vagy más felhasználók, illetve kapcsolódó oldalak használják, vagy 
éppen nem tudják használni. A Felsőfokú hitoktatási eszközöket 
jelenlegi formájukban biztosítjuk. Nem adunk semmiféle kifejezett vagy 
vélelmezett garanciát, ideértve a jogcímszavatosságot és az eladható
ság vagy egy konkrét célra való megfelelés garanciáját. Nem garantáljuk, 
hogy a Felsőfokú hitoktatási eszközök működése zavartalan vagy 
hibátlan lesz, a hibák kijavításra kerülnek, illetve hogy a Felsőfokú 
hitoktatási eszközöket elérhetővé tevő oldal vagy szerver mentes 
mindenféle vírustól vagy más káros elemektől.

Egyéb
Felelős vagy azért, hogy engedelmeskedj a területeden érvényben 
lévő valamennyi törvénynek és szabálynak, ám jelen Megállapodásban 
az Amerikai Egyesült Államok Utah államának törvényei irányadóak, 
elkerülve a törvénnyel ellentétes bármely elv érvényesülését. Ezen 
Megállapodás betartatására vagy a felsőfokú hitoktatással kapcsolato
san tett bármilyen jogi lépés az Amerikai Egyesült Államok Utah 
államában, Salt Lake Cityben működő állami vagy szövetségi bíróság 
elé kerül, és ezennel egyetértesz azzal, és alárendeled magad az 
említett bíróságok személyes joghatóságának. Ha e Megállapodás 
bármely része törvénytelen, semmis vagy akár részben, akár egészé
ben nem kikényszeríthető, az nem hat ki a fennmaradó kitételekre, 
kivéve, ha úgy látjuk, hogy az érvénytelen, illetve nem kikényszeríthető 
kitétel elengedhetetlen része a Megállapodásnak, mely esetben 
jogunkban áll egyoldalúan megváltoztatni a Megállapodást.
Amennyiben kérdéseid vagy aggályaid merülnek fel ezzel a Megállapo
dással kapcsolatban, kérjük, küldj e mailt a felmerült aggályaidról a 
siregistration@ ChurchofJesusChrist .org címre, vagy vedd fel a kapcsolatot 
a helyi felsőfokú hitoktatási ügyvezetőddel.
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