A Budapest Pozsonyi úti Református Egyházközség Presbitériumának Szabályrendelete
A BUDAPEST POZSONYI ÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁRÓL
Jelen szabályrendelet (a továbbiakban: rendelet) megalkotásának célja, hogy a adatkezelőt, a Budapest Pozsonyi úti Református
Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) által végzett adatkezelések megfeleljenek a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 91. Cikke szerint a GDPR-ban meghatározott
követelményeknek.
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Egyházközségben lelkészi szolgálatot vagy lelkészi jellegű szolgálatot végző egyházi személyekre, különösen a
aa)
képesítésük szerint teljes jogú, önálló jogállású lekészekre,
ab
képesítésük szerint teljes jogú, de nem önálló jogállású lelkészekre,
ac)
segédlelkészekre,
b) az Egyházközség
ba)
megválasztott világi tisztségviselőire,
bb)
alkalmazottaira,
c) az Egyházközség által végzett szeretetszolgálati tevékenységgel érintett világi személyekre,
d) az Egyházközségekkel foglalkoztatási jellegű jogviszonyban álló, református hittanoktatást végző világi személyekre,
e) az Egyházközség
ea)
teljes jogú egyháztagjaira,
eb)
teljes jogú egyháztagjainak hitéleti alkalmakon részt vevő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermekeire,
valamint a rájuk vonatkozóan folytatott, személyes adatokra kiterjedő adatkezelésekre.
(2) A rendelet rendelkezéseit a rájuk vonatkozó mértékben alkalmazni kell
a) a nem református egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben folytatott, az Egyházközség által szervezett
református hittanoktatásban részesülő gyermekeket, azok vér szerinti, örökbefogadó és nevelő szüleit, valamint az érintett
köznevelési intézményekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló kapcsolattartó személyeket,
b) az Egyházközség által szervezett közösségi rendezvényeken – különösen napközis tábor, nyári tábor – részt vevő gyermekeket,
azok vér szerinti, örökbefogadó és nevelő szüleit,
c) az Egyházegyházközség által végzett szeretetszolgálati tevékenységgel érintett világi személyek, valamint az e szervezetekkel
foglalkoztatási jogviszonyban álló kapcsolattartó személyeket, és
d) az Egyházközségekkel a polgári jog szabályai szerinti jogviszonyban álló világi személyeket
érintő, személyes adatokra kiterjedő adatkezelésekre.
2. Általános rendelkezések
2. § A rendelet alkalmazása során
a) a GDPR 4. Cikkében és a 9. Cikk (1) bekezdésében meghatározott fogalmak az irányadók;
b) a GDPR által nem szabályozott körben alkalmazni kell az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) fogalmait.
c) a Magyarországi Református Egyház Alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény, a lelkészek szolgálatáról és
jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény, az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény, a Magyarországi Református Egyház
köznevelési törvényéről szóló 1995. évi I. törvény, a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi II.
törvény, valamint a református hittanoktatásról szóló 2013. évi VI. törvény szerinti fogalmak értendők.
3. § A rendelet alkalmazása során
a)
az 1. § (1) bekezdésében, valamint az 1. § (2) bekezdés a) pontjában nevesített adatkezeléssel érintett személyes adatok
vonatkozásában
aa) a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatokat (vallási vagy világnézeti meggyőződésre
utaló személyes adatok) és
ab) a GDPR 4. Cikk 1. pontja szerinti személyes adatokat,
b)
az 1. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített adatkezeléssel érintett személyes adatok vonatkozásában
ca) a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatokat (egészségügyi személyes adatok) és
cb) a GDPR 4. Cikk 1. pontja szerinti személyes adatokat,
c)
az 1. § (2) bekezdés c) és d) pontjaiban nevesített adatkezeléssel érintett személyes adatok vonatkozásában a GDPR 4. Cikk 1.
pontja szerinti személyes adatokat érintő adatkezelés történik.
4. § A rendelet alkalmazása során
a) adatkezelő: az Egyházközség elnöksége;
b) adatfeldolgozók:
ba)
az Egyházközség egyházi személyei;
bb)
az Egyházközség megválasztott világi tisztségviselői;
be)
az Egyházközséggel foglalkoztatási jellegű jogviszonyban álló, református hittanoktatást végző világi személyek,
bf)
az Egyházközség által végzett szeretetszolgálati tevékenységet végző személyek,
c) adatvédelmi tisztviselő: nem kerül kijelölésre,
d) adatvédelmi kapcsolattartó: az Egyházközség Presbitériumának e feladatra megválasztott tagja, aki jelen szabályzat
elfogadásakor: Dr. Farkas Gábor, gabor.farkas@farkaslegal.com; +36-20-9884272.
3. Értelmező rendelkezések
5. § A rendelet alkalmazásában:
a) adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása
elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége, az adatkezelés azon állapota, amelyben a
kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések a minimálisra csökkentik;
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b) adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással előállított, személyes adatot tartalmazó
vagy azt megjelenítő tárgy vagy eszköz;
c) adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét és információs önrendelkezési jogának
teljesülését biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége;
d) adatvédelmi hatásvizsgálat: az adatkezelő által a valószínűsíthetően magas kockázatot jelentő adatkezelés megkezdése előtt
lefolytatott, majd azt követően rendszeresen ismételt eljárás, amelynek célja az érintett természetes személyek jogaira nézve
gyakorolt hatások vizsgálata, és a magas kockázatú adatkezelési műveletek jelentette kockázatok mérséklése;
e) egységes elektronikus adatvédelmi nyilvántartás: az adatkezelő szerv által végzett adatkezelési tevékenységeket összesítő egységes
nyilvántartás;
f) hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely jelzések, adatok, információk továbbítására, fogadására
alkalmas, így különösen azok a készülékek, amelyek egy vagy több fogadó személy számára kép, hang, adat továbbítására
alkalmasak, így például a távbeszélő, zárt láncú videorendszer, az elektronikus adatátviteli lehetőséget biztosító eszköz;
g) hordozható eszköz: olyan hardver eszköz, amely adathordozó vagy adathordozót tartalmaz, és funkcionalitása a könnyű szállítást
és használhatóságot biztosítja;
h) hozzáférési jogosultság: az a jogosultság, amelynek birtokában a jogosult személy számára elérhetővé, megismerhetővé válnak az
adott adatállományban kezelt személyes adatok;
j) közvetlen hozzáférési jogosultság: adott adatállomány informatikai alkalmazás igénybevételével kezelt adatainak megismeréséhez
adott olyan jogosultság, amely a jogosultnak lehetőséget biztosít arra, hogy az adatállományban kezelt adatokhoz az általa
megválasztott időpontban közvetlen lekérdezéssel hozzáférjen;
k) közvetlen lekérdezés: az adott adatállományban kezelt adatokba – az adatkezelő által előzetesen rendelkezésre bocsátott általános
lekérdezési jogosultság felhasználásával – előre meghatározatlan időpontban és alkalommal, naplózott formában történő
betekintés, valamint a lekérdező döntése alapján az így megismerhetővé vált információk kinyomtatása vagy más módon történő
rögzítése.
4. Felelősségi szabályok
6. § Az adatkezelés során a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a
korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg alapelveknek megfelelően, azok betartásával kell eljárni.
7. § Az adatkezelő felelős
a) a 6. §-ban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá – az elszámoltathatóság alapelv biztosítása érdekében – e megfelelés
igazolásáért;
b) az Egyháközség által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítását célzó,
hatáskörébe tartozó intézkedések megtételéért;
c) az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a
személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért;
d) az érintettek GDPR-ban – a 2. § b) pontja szerinti körben az Infotv.-ben – meghatározott jogainak gyakorlásához szükséges
feltételek biztosításáért;
e) az adatkezelésből eredő, a GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelés miatt okozott kár megtérítéséért.
8. § Az adatkezelés során az adatfeldolgozók
a) kizárólag azon különleges kategóriájú személyes adatok és személyes adatok adatkezelésére jogosultak, amelyek
aa)
a lelkészi szolgálat
ab)
a lelkészi jellegű szolgálat
ac)
az egyházi törvények szerinti igazgatási és gazdálkodási feladatok
ad)
az egyházi törvények szerinti szeretetszolgálati feladatok
ae)
az egyházi és világi törvények szerinti hittanoktatási feladatok
ellátásával állnak összefüggésben és amelyekre az egyházi törvényekben megállapítottak szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkeznek;
b) kizárólag azon személyes adatok adatkezelésére jogosultak, amelyek
ba)
az egyházi és világi törvények szerinti munkáltatói és igazgatási feladatok ellátásával, valamint
bb)
az 1. § (2) bekezdése szerinti adatkezelésekkel
kapcsolatosak és amelyekre az egyházi törvényekben megállapítottak szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek;
c) az a) és b) pont szerinti adatkezelések során kötelesek érvényre juttatni az 5. §-ban meghatározott alapelveket, továbbá biztosítani
az adatok teljességét és naprakészségét.
9. § Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel
rendelkező személy a 3. § szerinti adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt az
Európai Unió valamely a nemzeti jogban közvetlenül alkalmazandó előírása vagy a magyar nemzeti világi jog kötelezi.
10. § Az adatvédelmi kapcsolattartó az Egyházközség adatvédelmi tevékenységének keretében
a) tájékoztatással él és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozók részére
aa)
a GDPR adatvédelmi rendelkezéseiről,
ab)
az EU-s, illetve a magyar nemzeti világi és az egyházi törvényekkel összefüggő, az e rendeletben meghatározott
adatkezeléssel kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről;
b) kapcsolatot tart az Egyházmegye adatvédelmi kapcsolattartójával adatvédelmi kérdésekben
ba)
az adatvédelmi tevékenység és az egységes adatkezelési gyakorlat kialakítása,
bb)
az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok végrehajtása,
bc)
adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele;
bd)
az adatkezelési műveletekben részt vevő személyek tudatosság-növelése érdekében;
c) az adatkezelő felkérése szerint ellenőrzi az adatkezelések
ca)
GDPR-nak, illetve
cb)
a különleges kategóriájú személyes adatokra, valamint a személyes adatokra vonatkozó, e rendeletben meghatározottaknak
történő megfelelését,
d) az adatkezelő felkérése szerint tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat
GDPR 35. cikk szerinti elvégzését.
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II. FEJEZET
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, VÉDELME
5. A saját személyes adatok megismerése, adatigénylés
11. § A rendelet előírásai szerinti adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) a
3. § szerinti saját személyes adatára irányuló igény – különösen betekintés, illetve tájékoztatás kérés, tiltakozás, helyesbítés, törlés, korlátozás,
adathordozás, mint a GDPR szerinti alapjogai – érvényesítése végett beadvánnyal fordulhat az adatkezelőhöz.
12. § Az adatkezelő az adatvédelmi kapcsolattartó bevonásával megvizsgálja a beadványt és az azzal kapcsolatos tájékoztatást, illetve
információkat
a) írásban vagy más módon – ideértve az elektronikus utat is –,
b) az érintett által meghatározott módon, ennek hiányában a beadvány előterjesztésével azonos módon,
c) indokolatlan kérelem esetén késedelem nélkül,
d) indokolt kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül – mely határidő 2 hónappal meghosszabbítható –,
e) díjmentesen,
f) megalapozatlan vagy ismétlődő jellege miatt túlzó kérelem esetén ésszerű díj felszámolásával
adják meg a kérelmező részére.
13. § (1) Az érintettet megillető jogok gyakorlására – az adatkezelésre vonatkozó előzetes általános tájékozódáshoz való jog kivételével – az
érintettek adatainak védelmét szolgáló adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve
kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség.
(2) Amennyiben a kérelmező és az érintett azonossága kétséges, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtása kérhető.
14. § Az e címben hivatkozott jogok gyakorlása nem biztosítható különösen az elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy a kérelmező
személyének azonosítását nem biztosító elektronikus levél, valamint telefax útján érkezett kérelmek esetén.
15. § A kérelmező részére szóló tájékoztatást az Egyházközség elnöksége kiadmányozza.
6. Betekintés
16. § Az adatkezelő az érintett saját személyes adatokat tartalmazó iratokba történő betekintése esetén, a cselekmény megtörténtét köteles a
„Betekintési lap” kitöltésével dokumentálni, amelyet külön kezelve kell tárolni.
17. § A Betekintési lapon
a) meg kell jelölni a betekintést kérő nevét, betekintés időpontját, jogcímét, a célját, a megismerni kívánt adatok körét,
b) szerepelnie kell a betekintő saját kezű névaláírásának.
7. Adattovábbítás
18. § Adattovábbításra irányuló igény esetén – ide nem értve az egyházi elöljáró szerv által alkalmazásba vett ARIADNE nyilvántartási
rendszerre történő adatfeltöltés esetét – az adatkezelő jár el, aki az adatvédelmi kapcsolattartó bevonásával dönt az adattovábbítás teljesítéséről
vagy elutasításáról.
19. § (1) A GDPR eltérő rendelkezése hiányában, egyben a (3) bekezdésben írtakat kivéve csak olyan személyes adatok továbbíthatók,
amelyeknek kezelése az e rendelet szerinti történik.
(2) Amennyiben az adatkezelő más református egyházi jogi személy, az adatkérést – eltérő jogi normatív rendelkezése hiányában – el kell
utasítani és az adatkérőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat mely református egyházi jogi személytől igényelheti.
(3) Az egyházi vagy a nemzeti világi jogszabályok által az egyes nyilvántartási rendszerekre meghatározott adatfeltöltés a vonatkozó jogi
normák előírása szerint történik.
8. Adathordozás
20. § (1) Amennyiben a teljes jogú egyháztag lakóhelye megváltozik vagy más okból más gyülekezet tagja kíván lenni, úgy erre irányuló
kifejezett – egyben az új egyházközséget megjelölő – bejelentése alapján, az Egyházközség elnöksége az általa kezelt személyes és különleges
kategóriájú személyes adatokat átadja az érintett új lakóhelye szerinti egyházközségnek.
(2) Az Egyházközség elnöksége az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat hozzá történő beérkezését követően 15 napon belül köteles átadni az
érintett általa kezelt adatait az érintett által megjelölt egyházközségnek.
(3) Az adatok átadását követően az Egyházközség birtokában az érintettre vonatkozóan kizárólag az egyházközség kezelésében lévő egyházi
anyakönyvbe bevezetett adat maradhat.
9. Adatkezelési nyilvántartás
21. § (1) Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás tartalmazza:
a) az adatkezelő nevét és elérhetőségét,
b) az adatvédelmi kapcsolattartónak a nevét és elérhetőségét,
c) az adatkezelés célját,
d) az érintettek kategóriáit,
e) a kezelt személyes adatok 3. § szerinti kategóriáinak meghatározását,
f) az olyan címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli
címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket, illetve külföldi egyházi szervezeteket,
g) a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve külföldi egyházi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információkat, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet, illetve külföldi egyházi
szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő
garanciák leírását,
h) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket, illetve levéltári értékű adat esetén az arra történő hivatkozást,
i) ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírását.
(2) Az adatfeldolgozók nyilvántartást vezetnek az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról. E
nyilvántartás tartalmazza:
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a)
b)
c)
d)
e)

az adatfeldolgozó nevét és elérhetőségeit,
az adatkezelő nevét és elérhetőségeit, akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár,
az adatvédelmi kapcsolattartónak a nevét és elérhetőségét,
az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit,
a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve külföldi egyházi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információkat, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet, illetve külföldi egyházi
szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő
garanciák leírását,
f) ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírását.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
(4) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozók az általuk vezetett nyilvántartást ezirányú megkeresés alapján a GDPR vagy a magyar nemzeti
világi jog alapján arra illetékes szervezet (felügyeleti hatóság) részére rendelkezésére bocsátják.
10. Adatbiztonság
22. § (1) A rendelet alapján végzett egyes adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az adatkezelésekkel kapcsolatos
vonatkozó jogi normatív rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét, egyben megelőzze, illetve
megakadályozza adatvédelmi incidens bekövetkezését.
(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozók a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetnek be és alkalmaznak annak érdekében, hogy garantálja a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot.
(3) A (2) bekezdés szerinti megfelelő adatbiztonság biztosítását célozza különösen
a) a rendelet 3. §-a szerinti személyes adatok álnevesítésének és titkosításának lehetőség szerint történő alkalmazása,
b) a rendelet 3. §-a szerinti személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítása,
c) a b) pontban hivatkozott rendszerek integritásának, folyamatos rendelkezésre állásának és ellenálló képessége fenntartásának
biztosítása,
d) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség kialakítása, hogy a 3. § szerinti személyes adatokhoz való hozzáférést és
az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
e) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelése,
felmérése és értékelése, illetve az ezekkel kapcsolatos eljárás szabályainak kialakítása, folyamatos fenntartása.
(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat,
amelyek adatvédelmi incidens bekövetkezését eredményezhetik.
(5) Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
23. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó, adatkezelést végző személyek a 22. §-ban írtak keretei között, illetve az ott írtaknak megfelelően
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 3. § szerinti személyes adatok kezelése során
a) a papír alapon végzett munkavégzés alkalmával az iratot olyan módon kezeljék, hogy az azokon lévő személyes adatok az azok
megismerésére nem jogosult személy által ne legyenek hozzáférhetőek, megtekinthetőek,
b) a számítógépen folytatott munkavégzés alkalmával az elektronikus dokumentumot olyan módon kezeljék, hogy az azon lévő
személyes adatok az azok megismerésére nem jogosult személy által ne legyenek hozzáférhetőek,
c) az a) és b) pont szerinti munkavégzés vonatkozásában előírtakat alkalmazni kell a munkafolyamat időszakos megszakítására –
beleértve különösen a munkamenet megszakítása, munkaközi szünet igénybe vétele, mosdó használata – is,
d) a számítógépen folytatott munkavégzés alkalmával a személyi számítógép monitorát olyan pozícióban tartsák, hogy az azon lévő
látható személyes adatok az azok megismerésére nem jogosult személy által ne legyenek hozzáférhetőek, megtekinthetőek.
(2) Adatkezeléssel kapcsolatos munkavégzés kizárólag az Egyházközség tulajdonában lévő, egyben egyedi, más által meg nem ismerhető
jelszóval védett személyi számítógépen végezhető.
(3) Adatkezeléssel kapcsolatos személyi számítógépes munkavégzés csak úgy folytatható – az adattovábbítás, vagy az ARIADNE rendszerre
történő adatfeltöltés esetét kivéve –, ha annak során a közvetlen internetkapcsolat kiiktatásra kerül.
(4) Adattovábbításnak minősülő adatkezelés csak olyan elektronikus levelezési címre történhet, amely az Egyházközség hivatalos, illetve
hivatali jellegű e-mail címei.
(5) Adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus dokumentum egyedi adathordozón (pen drive) csak egyedi esetben, az adatkezelő külön engedélye
alapján, az általa e feladatra kijelölt személyek által, egyedileg dokumentáltan és csak az Egyházközség leltári nyilvántartásában szereplő
egyedi adathordozón vihető ki az Egyházközség hivatali területéről.
(6) A rendelet 3. §-a szerinti személyes adatot tartalmazó elektronikus dokumentumon parókián kívüli otthoni munkavégzés tilos, erre egyedi
engedély sem adható.
(7) A rendelet 3. §-a szerinti személyes adatot tartalmazó papír alapú iratot, illetve az (5) bekezdés szerinti egyedi adathordozót a napi
munkavégzés befejezését követően kulcsra zárt szekrényben – vagy annak megfelelő tárolóegységben – kell elhelyezni.
(8) Elektronikus dokumentumokban tárolt, a rendelet 3. §-a szerinti személyes adatok nyílt, mindenki számára megismerhető mappában nem
tárolhatók.
(9) A 18. § (3) bekezdés szerinti számítógépes rendszerre történő adatfeltöltés esetén az adatfeldolgozók a 22. §-ban írtak figyelembe vételével
és az e §-ban meghatározott a műveletre vonatkozó, illetve alkalmazható adatvédelmi előírások betartásával kötelesek eljárni.
(10) A rendelet 3. §-a szerinti személyes adatokat tartalmazó iratok az adatkezelőhöz, illetve az adatfeldolgozókhoz tartozó intézmények
helyiségeiben mindenki számára megismerhető módon nem függeszthetők ki.
(11) Elektronikus dokumentumokban tárolt, a rendelet 3. §-a szerinti személyes adatok ún. felhőtárhelyen csak akkor tárolhatók, illetve adatok
oda csak akkor továbbíthatók, ha annak elektronikus védettségét a szolgáltató szavatolja, illetve annak biztonságosságára vonatkozóan az
adatkezelő részéről aggály nem merül fel.
(12) Az egyházi vagy a nemzeti világi jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerekre történő adatfeltöltés tekintetében a rendszerek
üzemeltetői a felelősek az általuk kialakított és fenntartott külső elektronikus tárhelyekért, illetve az oda feltöltött és ott tárolt adatok
biztonságáért.
(13) Az e rendelet hatálya alá tartozó adatkezelők és adatfeldolgozók a saját technikai és más lehetőségeik szerint minden alkalmazás előtt
kötelesek meggyőződni a (12) bekezdés szerinti külső elektronikus tárhelyek, illetve az oda történő adatfeltöltés biztonságáról, egyben az
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adatfeltöltést mellőzni vagy félbeszakítani, ha azt érintően a külső biztonság elégtelensége vagy sérülése számukra is egyértelműen
beazonosítható. Ez esetben kötelesek értesíteni az adatkezelőt, valamint a külső elektronikus tárhelyet fenntartó vagy üzemeltető szervezetet.
(14) Az Egyházközség az egyházi jogszabályok szerint alkalmazandó nyilvántartási rendszerre feltöltésre kerülő személyes és az
adatfeltöltéssel különleges kategóriájúvá váló személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében az elektronikus rendszert üzemeltető jogi
személlyel külön megállapodást köt.
11. Az adatvédelmi incidens kezelése
24. § (1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
(3) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az
adatkezelőnek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben ismertetni, illetve közölni kell különösen
a) az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az
incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
b) az adatvédelmi kapcsolattartó vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb személy nevét és elérhetőségeit,
c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
d) az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti információkat nem lehetséges egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül
később részletekben is közölhetők.
(6) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az
orvoslására tett intézkedéseket, biztosítva ezáltal az elszámoltathatósági alapelvnek való megfelelést.
25. § (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a rendelet hatálya alá tartozó természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell legalább a 24. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
(3) Az Érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, amennyiben
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi
incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat, vagy
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, vagy
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell
tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását).
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat
26. § (1) Az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a
személyes adatok védelmét hogyan érintik.
(2) Azon egymáshoz hasonló magas kockázatok, amelyek egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek során merülnek fel, egyetlen
hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.
27. § A hatásvizsgálat kiterjed legalább
a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az
adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket
b) az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára
c) a 25. § (1) bekezdése szerinti, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára és
d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és a GDPR-ral való összhang
igazolását szolgáló, az Érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket
és mechanizmusokat.
28. § Az adatkezelő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén ellenőrzést folytat le annak
értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.
III. FEJEZET
AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
13. Az adatkezelés formái, jogalapjai
29. § (1) Az e rendelet szerinti adatkezelés a 3. §-ban meghatározottak szerint különleges kategóriájú személyes adatokra, valamint személyes
adatokra irányul.
(2) A vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés
a) a GDPR (165) preambulum bekezdésén [e rendelet az EUMSZ 17. cikke értelmében tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és
vallási szervezetek vagy közösségek hatályos alkotmányos jog szerinti jogállását a tagállamokban],
b) a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontján [nem tilos az adatkezelés, ha az világnézeti, vallási célú alapítvány, egyesület vagy bármely
más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az
adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres
kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik
hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára], valamint
c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCVI. törvény) 25. §-án [az egyházi jogi személy az általa gyakorolt vallási
tevékenységhez kapcsolódó személyes adatot a bevett egyház belső szabálya szerint kezeli, azokat az érintett hozzájárulásával –
halála esetén leszármazója hozzájárulásával – továbbíthatja és hozhatja nyilvánosságra]
d) a 2011. évi CCVI. törvény 19. § (2) bekezdésén [a vallási közösség részt vállalhat a társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek
érdekében önmaga vagy e célra létrehozott intézménye útján a 9. § (1) bekezdésében meghatározott olyan tevékenységet – nevelésioktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység – is
elláthat, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy annak intézménye számára],
e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXC. törvény) 3. § (3) bekezdésén,
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f) a 2011. évi CXC. törvény 31. (1) bekezdésén és a (2) bekezdés a) pontján alapul.
(3) Az egészségügyi különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés
a)
az Egyházközség, mint a foglalkoztatási jogviszony munkáltatói jogkört gyakorló alanya tekintetében
aa)
a GDPR (165) preambulum bekezdésén,
ab)
a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontján
ac)
a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés b) pontján [nem tilos az adatkezelés, ha az az adatkezelőnek vagy az érintettnek a
foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő
garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi]
ad)
a 2011. évi CCVI. törvény 19. § (2) bekezdésén,
ae)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezésein (2. § (1) és (2) bekezdés, 3. § 14. pont a) alpont),
valamint
af)
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvény rendelkezésein (4. § a) pont 1. alpont, 4. § i) pont);
b)
az Egyházközség által szervezett napközis táborozás, nyári táborozás tekintetében
ca)
a GDPR (165) preambulum bekezdésén,
cb)
a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontján, valamint
cc)
a 2011. évi CCVI. törvény 19. § (2) bekezdésén alapul.
(4) A különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés – a (2) és (3) bekezdéseken túl – a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a)
pontján [az érintett kifejezett hozzájárulását adta különleges kategóriájú személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez] is alapulhat.
(5) A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján [az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges],
valamint
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján [az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges alapul.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés az adatkezelőnek a munkáltatói jogállásából eredő, a magyar nemzeti világi törvények által
meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében történik.

14. A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, személyes adatokra vonatkozó
adatkezelések, azok célja, az adatkezelés tartama
30. § A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontján alapuló, a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés az e rendelet vonatkozásában
kiterjed különösen
a) a Magyarországi Református Egyház – Alaptörvény, valamint a 2011. évi CCVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott – belső
törvényeiben meghatározott szervezeti és hitételi működésével kapcsolatos,
b) az Egyházközség, mint jogi személy által az egyházi és a nemzeti világi törvények szerint betöltött munkáltatói jogállásához
kapcsolódó adatkezelésekre.
31. § (1) A 30. § a) pontjához kapcsolódó nemzeti világi jogi felhatalmazások
a) Magyarország Alaptörvénye, amelynek VII. cikke, amely kimondja, miszerint mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a
vallás szabadságához, továbbá – többek között –, hogy
aa)
az azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti formában
működő vallási közösséget hozhatnak létre;
ab)
az állam és a vallási közösségek különváltan működnek; a vallási közösségek önállóak;
ac)
a vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk
vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
b) a 2011. évi CCVI. törvény alábbi főbb rendelkezései:
ba)
az állam a vallási közösségek irányítására, felügyeletére szervet nem működtethet, és nem hozhat létre [8. § (1bekezdés];
bb)
a vallási közösség hitelvei, belső törvénye, alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak megfelelő más
szabályzata (a továbbiakban együtt: belső szabály) alapján hozott határozat érvényre juttatására állami kényszer nem
alkalmazható, azt állami hatóság nem vizsgálhatja; a vallási közösség belső szabályon alapuló döntését állami szerv nem
módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott belső jogviszonyokból eredő jogviták elbírálására
állami szervnek nincs hatásköre [8. § (2) bekezdés];
bc)
a bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy
[12. § (1) bekezdés];
bd)
a belső egyházi jogi személy a bevett egyház belső szabálya szerint működik, a bevett egyház belső szabályában
meghatározott viszonyokban a bevett egyház képviseletében jár el; a belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra
vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni [12. § (2) bekezdés];
be)
a bevett egyház belső szabálya a jogi személyre törvényben meghatározott általános szabályoktól eltérően határozhatja
meg a bevett egyház és a belső egyházi jogi személy szervezetére és képviseletére, törvényes működésének biztosítékaira
és átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megszűnésére, valamint a belső egyházi jogi személy
létesítésére vonatkozó szabályokat [12/A. §].
(2) A 30. § a) pontjához kapcsolódó egyházi törvényi rendelkezések
a) a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény főbb tárgyi rendelkezései
aa)
a Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar – illetve Magyarországon élő nem magyar – állampolgár, akit a
református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja
[22. § (1) bekezdés];
ab)
teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleteken és az
úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul [22. § (2) bekezdés];
ac)
az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választójoga van és választható [22. § (2) bekezdés];
ad)
az egyháztag az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselni köteles [23. § (4)
bekezdés].
b) a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényéről szóló 1996. évi I. törvény főbb tárgyi rendelkezései

7

ba)

c)

a tisztségviselőket az egyházközségi közgyűlés választja meg, az egyházközségi közgyűlést az egyházközség
választójoggal rendelkező tagjai alkotják [1. § (2) bekezdés];
bb)
a választók névjegyzékét háromévenként, a választást megelőző naptári év december 31-i állapota szerint készíti el a
presbitérium, és évenként kiigazítja; minden naptári év január15-31. között közszemlére teszi, amelyet a helyben szokásos
módon az egyháztagok tudomására hoz [1. § (3) bekezdés];
bc)
az egyes egyháztagok esetleges észrevételeit is figyelembe véve a lelkészi hivatal a választók névjegyzékét minden naptári
év január 31-el lezárja és kettő példányban az illetékes esperesi hivatalnak megküldi; az esperesi záradékolást követően az
egyik példány az esperesi hivatalban marad, a másik példányt a lelkészi hivatal őrzi; a névjegyzéket az egyházközség,
illetve a felettes egyházi testület tagjai bármikor megtekinthetik [1. § (3) bekezdés];
A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény főbb tárgyi rendelkezései
ca)
az egyház gazdálkodó szervezetei kötelesek a gazdálkodásukat folyamatosan követhető, ellenőrizhető módon
dokumentálni [3. § (1) bekezdés],
cb)
a gazdálkodás dokumentálásának fő elemei a költségvetés és időszaki beszámolói, az egyszeres vagy kettős főkönyvi
könyvelés, a vagyoni helyzetet feltáró kimutatások (mérleg, leltárok, analitikák), évenkénti szöveges értékelés a szervezet
gazdálkodásáról [3. § (2) bekezdés],
cc)
a gazdálkodó szervezetek gazdasági évük lezárásakor zárszámadást készítenek [3. § (3) bekezdés],
cd)
a bevételeket és kiadásokat a költségvetési tervezésben és számvitelben, teljes összegükben és valódiságnak megfelelően
részletesen kell kimutatni [4. §];
ce)
az egyháztag hitből fakadó kötelessége, hogy az egyház fenntartásához anyagilag is járuljon hozzá; az egyház ebből
fakadó hitbéli bevételei az egyházfenntartói járulék, a perselypénz, az adományok, valamint az egyházi szolgálatokért
adott adomány (stóla) [9. § (2) bekezdés];
cf)
az egyházi gazdálkodás ellenőrzésének célja, hogy elősegítse az egyházi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartását,
az egyházi gazdálkodó szervezeteket megillető bevételek beszedését, az időszakos költségvetési beszámolók és a
zárszámadás megalapozottságát [15. § (1) bekezdés a), b) és d) pontok];
cg)
a Magyarországi Református Egyház testületei, tisztségviselői és alkalmazottai felelősek azért, hogy az egyház
gazdálkodása az evangélium tanítása szerint jó rendben menjen végbe. [67. §].

32. § (1) A 30. § b) pontjához kapcsolódó nemzeti világi jogi felhatalmazások – amelyek kiterjednek különösen a szolgálati,- foglalkoztatási
jogviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével, a munkabér-illetmény megállapításával, a képesítési, előmeneteli-továbbképzési
követelményekkel, a szabadság, fizetés nélküli szabadság megállapításával, biztosításával, a túlmunka elrendelésével, regisztrálásával, az
ellentételezés biztosításával, a cafetéria jellegű juttatások megállapításával és biztosításával, a dolgozói fegyelmi és kártérítési ügyekkel,
továbbá a szakszervezeti és egyéb szervezeti tagsággal, az egyes nyilvántartásokkal, az adózással és a társadalombiztosítási ellátásokkal a
folyamatszabályozással, a kötelező irat és dokumentációkezeléssel, a betekintési szabályokkal, a dokumentumok (nyilvántartások) őrzésével,
az azokhoz való hozzáféréssel, kapcsolatos munkáltatói (intézményfenntartói) kötelezettségekre –
a)
a munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény,
b)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
c)
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
d)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
e)
az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény,
f)
a tárgyérvre vonatkozó költségvetési törvény,
g)
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
h)
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet,
i)
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzeti világi jogszabályok a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényéről szóló 1995. évi I.
törvény, valamint a református hittanoktatásról szóló 2013. évi VI. törvény rendelkezésivel együtt alkalmazandók.
33. § (1) A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, személyes adatokra vonatkozó adatkezelések célja a 30.-32. §-okban foglalt egyházi és
nemzeti világi jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés.
(2) Az Egyházközség az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
a) az egyházi szervezet rendeltetésszerű működéséhez,
b) a fakultatív hittanoktatásra, illetve a hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezők és nevezettek jogai gyakorlásához és kötelezettségeinek
teljesítéséhez,
c) az oktatás megszervezéséhez, folytatásához
d) az egyházi és nemzeti világi jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,
e) az egyházi és nemzeti világi jogszabályokban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és
igazolásához
nélkülözhetetlenül szükséges személyes és – az e rendelet szerinti – különleges adatokat tartja nyilván.
34. § (1) A 30.-32. §-okban foglalt egyházi és nemzeti világi jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkezelés időtartama az egyházi törvények
alapján, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően kerül
kialakításra, illetve meghatározásra.
(2) A megismerhető, illetve megismert személyes adatokra vonatkozó adatkezelés
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig,
b) a foglalkoztatási jogviszony létesítése és fennállása esetén a jogviszony megszűnéséig
c) a fakultatív hittanoktatást, illetve a hit- és erkölcstan oktatást igénybe vevők esetén a tanév vagy a képzés végéig történik.
15. Az adattovábbítás szabályai
35. § (1) A 30.-32. §-okban foglalt egyházi és nemzeti világi jogszabályi rendelkezések alapján kezelt adatok továbbíthatók
a) az egyházi elöljáró szervhez valamennyi adat, amely egyházi törvényben meghatározott igazgatási tevékenységgel összefüggő
feladat ellátásához szükséges;
b) az ellenőrzésre jogosult egyházi és világi szervezeteknek azon adat, amely az ellenőrzés tárgyát képezi;
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c)
d)
e)

az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvényben meghatározott egyházi bíróságok és jogtanácsosok részére mindazon adat,
amely az egyház bírói hatalma érvényesítése érdekében szükséges és a konkrét ügy eldöntése érdekében az adattovábbításra irányuló
hivatalos megkeresésben nevesítésre kerül;
a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez
szükséges az adattovábbításra irányuló hivatalos megkeresésben nevesített adat,
az elektronikus nyilvántartási rendszerek, így különösen az ARIADNE működéséért felelős jogi személy részére az általa fenntartott
rendszerben kezelt valamennyi adat.

15. Az adatszolgáltatás elmaradásához vagy visszavonásához kapcsolódó következmények
36. § (1) A 30.-32. §-okban foglalt egyházi és nemzeti világi jogszabályi rendelkezések szerinti adatokat a jogviszonyt létesíteni szándékozó
biztosítja.
(2) Az adatszolgáltatás elmaradása vagy visszavonása
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésének elmaradásával járhat,
b) a foglalkoztatási jogviszony fenntartását, illetve a jogviszonyhoz kapcsolódó juttatások kifizetését, jogok gyakorlását teheti
lehetetlenné,
c) a fakultatív hittanoktatásban, illetve a hit- és erkölcstan oktatásban való részvétel biztosításának elmaradásával járhat,
d) a fakultatív hittanoktatás, illetve a hit- és erkölcstan oktatás hittanoktatás megszervezését és biztosítását teheti lehetetlenné,
e) szeretetszolgálati tevékenység megszervezését és biztosítását teheti lehetetlenné,
f) a teljes jogú egyháztag egyháztagságának fenntartását, az úrvacsorai közösségben való részvétel lehetőségét, mint sákramentumunk
felvételét lehetetleníti el,
g) a teljes jogú egyháztag gyermeke megkeresztelésének lehetőségét, mint sákramentumunk felvételét lehetetleníti el,
h) a még nem egyháztag nagykorú személy megkeresztelésének lehetőségét, mint sákramentumunk felvételét lehetetleníti el,
i) a teljes jogú egyháztag gyermeke konfirmációi felkészítését lehetetleníti el,
j) a még nem teljes jogú egyháztag nagykorú személy konfirmációi felkészítésének lehetőségét, mint sákramentumunk felvételét
lehetetleníti el,
k) a hozzátartozótól egyházi szertartással való végső búcsúvételt teheti lehetetlenné,
l) a teljes jogú egyháztag gyermeke napközis vagy nyári táborozásban való részvétele biztosításának elmaradásával járhat,
m) a polgári jogi szerződés létrejöttének vagy teljesedésbe menésének elmaradásával járhat.
16. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló, valamint jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges egészségügyi különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelések
37. § Az egészségügyi különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés az Egyházközség, mint a foglalkoztatási jogviszony
munkáltatói jogkört gyakorló alanya által
a)
az érintettek köre: az Egyházközséggel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek;
b) az adatkezelés célja: az aktuális egészségügyi állapotnak megfelelő, továbbá a foglalkoztatott vagy a vele közös háztartásban élő,
illetve az általa gondozott személy egészségügyi állapotával kapcsolatos jogszabályok szerinti munkáltatói döntések, intézkedések
meghozatalának biztosítása, a jogszabályok által meghatározott munkáltatói kötelezettségek teljesítése;
c)
az adatkezelés jogalapja:
ca)
GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja;
cb)
GDPR 9. Cikk (2) bekezdés b) pontja,
cc)
GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontja,
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosítója, orvosi
dokumentációk, baleseti jegyzőkönyv, egészségügyi ellátásra (táppénzre) jogosultságot igazoló egészségügyi adatok,
e)
adatszolgáltató személyek: az érintettek;
f)
adatkezelő személyek: az Egyházközség elnöksége, továbbá személyügyi-gazdasági, illetve adó és TB ügyintézést végző
adatfeldolgozók;
g)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az f) pont szerinti személyek, valamint az egészségügyi állapottal kapcsolatos
munkáltatói döntések, intézkedések ellenőrzésére jogosult egyházi elöljárók, valamint világi hatósággal vagy szervvel
jogviszonyban álló személyek;
h) az adatkezelés időtartama: az Egyházközséggel fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napja.
17. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló, valamint jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó
adatkezelések
38. § A vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a fakultatív
hittanoktatás, illetve a hit- és erkölcstan oktatás során
a)
az érintettek köre: a nem református egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézménnyel fennálló tanulói
jogviszonyban álló személyek,
b) az adatkezelés célja: a fakultatív hittanoktatás, illetve a hit- és erkölcstan oktatás szervezése, működtetése, a megfelelő pedagógiai
munka biztosítása, a 2011. évi CXC. törvény vonatkozó pedagógiai-szakmai előírásainak teljesítése;
c)
az adatkezelés jogalapja:
ca)
GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja;
cb)
GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontja,
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, anyja neve, gondviselő neve, szülői felügyeleti jog gyakorlójának neve, lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe, továbbá vallása;
e)
adatkezelő személyek:
ea)
az Egyházközség mindenkori elnöksége, jelenleg:
•
Berkesi Gábor vezető lelkész, elérhetőségei:
+36 (30) 378 9827
•
Dr. Vajda László gondnok, elérhetőségei:
+36 (20) 981 1273
eb)
az Egyházközségnél egyházi szolgálatot ellátó, a fakultatív hittanoktatást, illetve a hit- és erkölcstan oktatást végző lelkész,
ec)
az Egyházközséggel foglalkoztatási vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktató,
f)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az e) pont szerinti személyek, valamint fakultatív hittanoktatás, illetve a hit- és
erkölcstan oktatás ellenőrzésére jogosult egyházi elöljárók, valamint világi hatósággal vagy szervvel jogviszonyban álló
személyek;
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g)

az adatkezelés időtartama: az oktatási dokumentációk megőrzésének időtartama.
18. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló vallási vagy világnézeti
meggyőződésre utaló különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelések

39. § A vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a hitélet gyakorlása
során
a)
az érintettek köre: a teljes jogú egyháztagok, a teljes jogú egyháztagok egyháztag gyermekei (az egyházközségek által szervezett
saját hittanoktatásban részt vevő gyermekek, konfirmandusok), a nagykorú konfirmandusok, a sákramentumok kiszolgáltatásával
érintett személyek, a hitélettel kapcsolatos más szertartásokon részt vevő személyek, az egyéb egyházi alkalmat igénybe vevő
személyek,
b) az adatkezelés célja: az egyházi törvények szerint folytatott hitéleti tevékenység biztosítása
c)
az adatkezelés jogalapja: GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja és az e rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti nemzeti világi és
egyházi törvények
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, neme, anyja neve, vallása, foglalkozása, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, az érintett
kiskorú gyermekének neve, neme, anyja neve, vallása, foglalkozása, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a keresztszülők neve,
neme, anyja neve, vallása, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a házassági tanúk neve, neme, anyja neve, vallása, lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe, az elhalt közvetlen hozzátartozóinak neve, neme, anyja neve, vallása, foglalkozása, lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe,
e)
adatkezelő személyek: az Egyházközség lelkészi vagy lelkészi jellegű tevékenységet folytató tagjai, az Egyházközség elnöksége és
presbiterei, az Egyházközség hitélettel foglalkozó, illetve adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottai,
f)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az e) pont szerinti személyek, valamint az egyházi törvények szerint ellenőrzésére
jogosult egyházi elöljáró szerv tagjai;
g)
az adatkezelés időtartama
ga)
egyháztagság esetén az egyháztagság megszűnését követő hónap utolsó napja,
gb)
egyházi anyakönyvben vezetett adatok esetében időbeli korlátozás nincs.

19. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló egészségügyi különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelések
40. § Az egészségügyi különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozó adatkezelés az Egyházközség által szervezett napközis táborozás,
nyári táborozás során
a) az érintettek köre: az Egyházközség által szervezett napközis tábor, nyári tábor résztvevői;
b) az adatkezelés célja: a táborozás során bekövetkező megbetegedések, sérülések esetén a megfelelő elsősegélynyújtás biztosítása, a
szükséges orvosi ellátás kezdeményezéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása;
c)
az adatkezelés jogalapja: GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja;
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, meglévő regisztrált – nem
akkut, illetve fertőző – betegségei, az azok kezelésére gyermek-háziorvos vagy szakorvos által felírt és folyamatosan vagy esetileg
szedni rendelt gyógyszerek, készítmények, gyógyszerérzékenységre vonatkozó adatok, típusbetegségek esetén általa szedett
gyógyszerek, az érintett szülőjének (gondviselőjének), illetve a szülői felügyeleti jog gyakorlójának neve, lakcíme, telefonszáma,
e-mail címe;
e)
adatszolgáltató személyek: az érintettek szülei (gondviselői), a szülői felügyeleti jog gyakorlói;
f)
adatkezelő személyek: az Egyházközség elnöksége, az Egyházközség által szervezett napközis tábor, nyári tábor szervezői,
felügyelő tanárok- és személyek;
g)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az f) pont szerinti személyek, a tábor ideje alatt felmerült egészségügyi ellátás
szükségessége esetén az érintettet ellátó egészségügyi szakszemélyzet, a tábor ideje alatt az egészségügyi biztosítás ellenőrzésére
jogosult világi közegészségügyi hatósággal vagy szervvel jogviszonyban álló személyek;
h) az adatkezelés időtartama: az Egyházközség által szervezett napközis tábor, nyári tábor befejezését követő hónap utolsó napja.
20. Az érintett hozzájárulásán alapuló személyes adatokra vonatkozó adatkezelések
41. § A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés az Egyházközség által szervezett, a Magyarországi Református Egyház
szeretetszolgálatáról szóló 2000. évi II. törvényhatálya alá tartozó, továbbá bármely, Magyarországon jogszerűen működő jogi személy által
fenntartott egészségügyi vagy gondozási feladatokat ellátó intézményben kezelt vagy ellátott személyt érintő egyházi hitéleti tevékenység
biztosítása érdekében végzett tevékenységgel kapcsolatban
a)
az érintettek köre: az egészségügyi, vagy gondozást ellátó intézmények világi kapcsolattartói
b) az adatkezelés célja: az egyházi hitéleti feladatok ellátottak, gondozottak részére történő biztosításának szervezése, koordinálása,
c)
az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont,
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe
e)
adatszolgáltató személyek: az érintettek;
f)
adatkezelő személyek: az Egyházközség által folytatott szeretetszolgálati tevékenységet végző vagy koordináló személy, diakónus
g)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az f) pont szerinti személyek, valamint az Egyházközség elnöksége,
h) az adatkezelés időtartama: az Egyházközség által az adott intézményben folytatott tevékenység befejezését követő hónap utolsó
napja.
42. § A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés az Egyházközség által a nem református jogi személy által fenntartott köznevelési
intézményben folytatott hittanoktatással kapcsolatban
a)
az érintettek köre: nem református jogi személy által fenntartott köznevelési intézménnyel foglalkoztatási viszonyban álló
világi kapcsolattartó
b) az adatkezelés célja: a hittanoktatás biztosítása érdekében a feladatok ellátásának szervezése, koordinálása,
c)
az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont,
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe
e)
adatszolgáltató személyek: az érintettek;
f)
adatkezelő személyek: az Egyházközség által folytatott hittanoktatást végző vagy koordináló személy,
g)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az f) pont szerinti személy, valamint az Egyházközség elnöksége,
h) az adatkezelés időtartama: a hittanoktatásnak az intézményben történő befejezését követő hónap utolsó napja.
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21. A szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatokra vonatkozó adatkezelések
43. § az Egyházközség a 2011. évi CCVI. törvény 19. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján [a vallási közösség a polgári
jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet] az általa létesített, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
hatálya alá tartozó polgári jogi jogviszony szerinti másik szerződő fél (felek) képviseletére jogosult természetes személyek személyi adatait a
(2) bekezdés szerint kezelik.
(2) A szerződések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
a)
az érintettek köre: az Egyházközséggel szerződő vagy szerződni kívánó fél természetes személy képviselői,
b) az adatkezelés célja: a szerződés előkészítése, megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos, a szerződésben meghatározott
intézkedések teljesítése;
c)
az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;
d) a kezelt adatok fajtája: az érintett neve, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe;
e)
adatkezelő személyek: az Egyházközség elnöksége;
f)
az adatok megismerésére jogosult személyek: az e) pont szerinti személyek, az Egyházközség presbitériumának tagjai, az
Egyházközség által megbízott, a szerződés előkészítésére, megkötésére, teljesedésbe menésére, illetve a Ptk-ban meghatározott
egyedi jogi intézkedések megtételére jogosult személyek, valamint a szerződést megkötő egyházi jogi személy ellenőrzésére
jogosult egyházi elöljáró szerv tagjai;
g)
az adatkezelés időtartama: a szerződéskötés meghiúsulása esetén az ezen tény beálltát követő hónap utolsó napja, szerződéskötés
esetén a szerződés teljesedésbe menését (beleértve a teljesítési igazolás kiállítását) követő 5. év december 31. napja.
22. A személyes adatok beszerzésének módja, tájékoztatás, az adatokhoz való hozzáférés
44.§ (1) Az e rendelet szerinti adatkezelés alapját képező személyes és különleges kategóriájú személyes adatok kizárólag az érintettől való
gyűjtés útján kerülnek az adatkezelő birtokába.
(2) E rendelet hatálya alá eső adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.
(3) Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az e rendelet hatálya alá tartozó személyes adatokat nem továbbít.
(4) Az adatkezelés az érintettek önkéntes, illetve kifejezett hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az adatvédelmi tájékoztató ismeretében
tett nyilatkozatukkal adnak meg.
(5) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést
megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és azzal összefüggő minden releváns kiegészítő információról.
(6) A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
(7) Amennyiben a hozzájárulás visszavonása valamely, az adatkezelő részére előírt vagy általa vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelést érint, és a visszavonás az adott foglalkoztatási, tanulói vagy egyháztagsági jogviszony, illetve szerződéses kapcsolat
fenntarthatóságát érinti, úgy az az adatkezelésre adott hozzájárulás visszavonása eredményeként az annak megszűnésével kapcsolatos jogi
következmények kizárólag az érintettet terhelik.
45. § (1) Az adatkezelő a 44. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatóban a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítása érdekében a következő
alap- és kiegészítő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére – kivéve, ha az érintett igazolt módon és a megfelelő mértékben már
rendelkezik az információkkal –
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
c) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha konkrét időpont nem állapítható meg, az időtartam meghatározásának
szempontjairól,
d) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról
e) a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
g) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének
előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
h) arról, hogy az egyháztagsággal és a hitélet gyakorlásával kapcsolatos vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló különleges
kategóriájú személyes adatok az Egyházközség, illetve a Magyarországi Református Egyház hivatalos szervei által történő belső
adatkezelés esetén személyes adatnak minősülnek,
i) arról, hogy a h) pont szerinti adatkezelésen kívüli, jellegében külső adatkezelés esetén minden szükséges intézkedés megtételre kerül
a különleges kategóriájú személyes adatok védelme, adatvédelmi incidens megakadályozása érdekében.
(2)
Új
adatkezelés
esetén
a
leendő
érintett
részére
a
44.
§
(4)
bekezdése
szerinti
tájékoztatót
az e § (1) bekezdése szerinti tartalommal minden esetben kötelező megadni.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó egyházi szervezetek a tájékoztató érintett részéről történő átvételét külön is kötelesek dokumentálni.
(4) Az adatvédelmi tájékoztató a személyes és különleges kategóriájú személyes adatot tartalmazó irat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
23. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
46. § (1) Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított jogaival. Az érintett
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
a) hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban
meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. Cikk),
b) helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat – figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok, egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését) (GDPR 16. Cikk),
c) törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. Cikk),
d) kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt
feltétel teljesül) (GDPR 18. Cikk)
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e) adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. Cikk),
f) tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a 6. Cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. Cikk).
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlásával kapcsolatos kérelmet az adatkezelő postacímére vagy elektronikus címére kell benyújtani.
(3) Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad az
érintett részére. Az e rendelet 12.-17. §-aiban írt rendelkezések a megfelelő mértékben alkalmazandók.
(4) Az érintett jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.
A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az Info tv. 22. §-a és a GDPR 79. Cikke tartalmazza.
Záró rendelkezések
47. § E rendeletet az Egyházközség presbitériuma a 2018. 11. 26. napján tartott gyűlése a 16/2018/. számú határozatával elfogadta és azt a
kihirdetésével 2018.11.26. 16/2018/. kgy. számon hatályba léptette.
Az adatkezelő az Egyházközség mindenkori elnöksége, jelenleg:
•
Berkesi Gábor vezető lelkész, elérhetőségei:
+36 (30) 378 9827
•
Dr. Vajda László gondnok, elérhetőségei:
+36 (20) 981 1273
48. § Az Egyházközségnél a rendeletet hatályba lépését követően kizárólag az e rendelet szerinti adatkezelés történhet.
49. § Az e rendelet hatályba lépését követően a 44. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatókat, valamint az egyes adatkezelések jogszerűségét
megalapozó érintett nyilatkozatokat az adatkezelések biztosíthatósága érdekében soron kívül ki kell adni, illetve intézkedni kell a beszerzésük
érdekében.
Budapest, 2018. 11. 26.

