BETANIA CHURCH DUBLIN
www.betania.ie

CERERE DE MEMBRU
Subsemnatul__________________________________________, domiciliat in________________________
__________________________________________________________________________________________
Tel.______________________, e-mail _____________________________ prin prezenta cerere solicit să fiu
primit/ă în cadrul Bisericii “Betania” Dublin, Irlanda având calitatea de membru. Prezenta solicitare se
bazează pe dorința de a-mi exercita drepturile și de a-mi asuma responsabilitățile care decurg din
calitatea de membru, de aceea declar următoarele:

A. Date personale
Data nașterii ___/___/_____, Locul nașterii _______________________, Absolvent/ă (opțional, ultima
instituție de învățământ) ____________________________________________________________________
Starea civilă: Căsătorit/ă

___/___/_____,

Necăsătorit/ă ,

Văduv/ă ,

Divorțat/ă

Numele și prenumele soțului/soției __________________________________________________________
Numele copiilor:
Data nașterii
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
5.______________________________

____/____/_______
____/____/_______
____/____/_______
____/____/_______
____/____/_______

*complectați numai pt copiii care vă însoțesc, dacă e nevoie continuați pe verso

B. Date spirituale
Am fost botezat/ă în apă în anul _________, în Biserica ________________________________________,
din localitatea ______________________, de către Pastor/Prezbiter_______________________________
Cunoscănd mărturisirea de credință a Cultului Penticostal, standardul și practicile spirituale ale Bisericii
Penticostale “Betania” Dublin, consider că acestea îmi oferă cadrul doctrinar și spiritual pentru
integrarea mea în Trupul lui Cristos.

C. Alte informații
Am fost membru în Biserica __________________________ din __________________________________,
Am slujit _________________________________________________________________________________,
Doresc să mă implic _______________________________________________________________________.
Solicitantul a urmat cursul de integrare al Bisericii “Betania” Dublin din data de __________________.
Vă rugăm să atașați adeverința de transfer de la ultima Biserică în care ați fost membru.
*Prin semnarea acestei cereri sunteti de accord cu regulamentul de ordine interioara al Bisericii Betania-Dublin si va
dati acordul pentru procesarea si arhivarea datelor dumneavoastra personale conform politicii de confidentialitate.

Semnătura ________________________

Data ____/____/_______

………………………………………………………………………………………………………………………
Cererea de membru a fost aprobata de către _______________________
Data ____/____/______
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FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul______________________________________________________________________________
Cu domiciliul in ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Adresa de email ___________________________________________________________________________
Numar de telefon _________________________________________________________________________
Prin prezenta, îmi exprim consimțământul pentru următoarele tipuri de prelucrari ale datelor cu
caracter personal de către Biserica Betania Dublin: (vă rugăm să bifați)
☐ Pentru colectarea și prelucrarea datele mele în conformitate cu Noul Regulament General de
Protectia Datelor cu Caracter Personal
☐ Pentru a ma contacta prin:

Email

Telefon

Posta

☐ Pentru a mă ține la curent cu noutăți, evenimente, activități și slujbe ale Bisericii Betania

Semnătura ____________________________

Data ______________________________

Notificare de confidențialitate:
Completand acest fomular si participand la slujbele, activitatile Bisericii Betania imi dau acordul
pentru a fi cuprins in imaginile sau transmisiile online care se fac de catre Biserica Betania. In caz
contrar voi informa in scris Biserica Betania pe adresa de e-mail: info@Betania.ie
Aceste informații sunt colectate pentru a ne permite să comunicăm cu dumneavoastră în scopurile
menționate și nu în alte scopuri. Vom prelucra informațiile dumneavoastră personale în conformitate
cu legea privind protecția datelor cu caracter personal.
Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. De asemenea, puteti avea access la datele pe care
le detine biserica cu privire la dumneavoastră, ne puteți cere să vă actualizăm detaliile sau să fie sterse.
Dacă doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie actualizate sau să vă retrageți
consimțământul, vă rugăm să contactați biroul de secretariat al bisericii prin e-mail la info@betania.ie
sau la telefon 087 405 8977.
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