
 

 Felelősségvállalási nyilatkozat 2023-2025 
 

Alulírott ......................................................................................., a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének 

munkatársa, a(z)………..............................................…………….............................. gyülekezetből, A Romániai Magyar Baptista 

Gyülekezetek Szövetsége (továbbiakban Szövetség) és a Vodafone S.A. között létrejött szerződés alapján, a Vodafone S.A.-tól a 

csoportvezetőm felé jelzett bérletet rendelem.  

Telefonszám:  .....………………………   Bérlet típusa:  ………………………….. 

 

1. Tudomásul veszem, hogy a hívószám előfizetés tulajdonosa a Szövetség, használója és számlafizetője pedig én vagyok. 
 

2. Ezúton nyilatkozom arról, hogy az előfizetéshez tartozó kedvezményeket és tarifákat ismerem. A választott előfizetés kedvezményeit és 
tarifáit elfogadom, annak betartásáért és számlafizetéséért felelősséget vállalok. Az euróban kifejezett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t 
(TVA)! 

3. Tudomásul veszem, hogy a Szövetség a hívószámomra 2025 március 27-ig kötött szerződést a Vodafone S.A. távközlési céggel, és hogy a 

megkötött szerződés feltételei engem is, mint felhasználót köteleznek. Ha az általános szerződés lejárta előtt kérem a flottából való 

kilépést, 150 Euró kifizetésére kötelezem magam. 

4. Kötelezettséget vállalok arra nézve, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott előfizetést – sem ideiglenesen, sem véglegesen – a 

közösségünkön kívüli személynek nem adom át. Továbbá nem engedélyezem, hogy az általam használt hívószám és díjcsomag 

felhasználásával olyan belföldi vagy külföldi hívások történjenek, melyek anyagi vagy erkölcsi kárt okozhatnak a Vodafone távközlési 

szolgáltatónak, illetve a Szövetségnek. Emailben jelzem az Ebaptifon iroda felé ha nem járulok hozzá, hogy a részletes számlámat a 

csoportvezetőmön keresztül kapjam meg. 

5. Tudomásul veszem, hogy a fenti előfizetéssel kapcsolatban a lopás miatti letiltás esetén, a készülék garanciális javításakor, illetve minden 

más ügyben a szövetségi kapcsolattartóhoz kell fordulnom, aki kéréseimet lehető leghamarabb teljesíti. Amennyiben az ügyintézés 

objektív okok miatt elhúzódik, tudomásul veszem, hogy a Szövetség ezért a felelősséget nem vállalja. 

6. Amennyiben a fenti kötelezettségek megszegése miatt, vagy egyébként a jelen nyilatkozatban meghatározott előfizetéssel és 

telefonkészülékkel való visszaélés vagy gondatlan kezelés miatt a Szövetséget illetve a Vodafone S.A. céget bármilyen kár éri, úgy annak 

megtérítésére teljes anyagi felelősséget vállalok.  

7. Tudomásul veszem, hogy fizetési kötelezettségeim nem teljesítése esetén tizennégy napi türelmi idő letelte után, a Szövetség, és a 

Vodafone S.A. távközlési cég a fenti előfizetést letilthatja, illetve az előfizetést megszüntetheti, valamint, hogy ezen intézkedések anyagi 

következményei engem terhelnek. 

8. A lelkipásztor, aláírásával igazolja, hogy a kérelmező személy megbízható a számla fizetés szempontjából és a gyülekezeti kapcsolattartó 

pedig, hogy a kérelmező személy az általa adminisztrált csoportba fog tartozni. Gyermekek esetében a szülő írja alá a nyilatkozatot. Ha a 

felhasználó nem tudja aláírni, külföldön van, megbízott írja alá helyette. 

9. Az Ebaptifon flottában, tiszteletben tartjuk az érvényes adatvédelmi és tárolási jogszabályokat. A Vodafone és Szövetség közötti 

szerződés az alábbi adatvédelmi szabályok szerint működik. https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-

legale/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ 

A bérlet felhasználója ezen nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy a személyes adatai a Szövetséget és a Vodafone kezeli, valamint 
elfogadja a fent leírt adatkezelési működést 
Az Ebaptifon flotta felhasználók részletes számláihoz és hívás listákhoz alapvetően csak a flotta 3 munkatársa fér hozzá. Ezen felül sokan 
igénylik, hogy részletes számlákat a csoportvezetőkön keresztül kapják meg. 
Szükségünk van egy visszajelzésre azoktól a felhasználóktól, akik nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a részletes számláikat és hívás listájukat 
a csoportvezetők kezeljék. Aki nem járul hozzá ahhoz, hogy a csoportvezetője kezelje ezen adatait, kérjük X-el jelölbe alább. Nekik a 
számlákat, kérésre, az Ebaptifon iroda fogja kiküldeni. 
 
Nem járulok hozzá, hogy a részletes számláimat a csoportvezető kezelje:  

 

Dátum: ................................  Felhasználó vagy megbízott: (aláírás) ………......................................................... 

A gyülekezet kapcsolattartója: (olvasható név és aláírás) .................................................................................. 

Lelkipásztor: (olvasható név és aláírás) ...............................................................................................................
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