ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA HITOKTATÁSI BIZOTTSÁGA ÁLTAL
ÜZEMELTETETT WWW.E-HITTAN.KATOLIKUS.HU WEBOLDAL VONATKOZÁSÁBAN

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
E-mail cím:
Telefon:

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága
1053 Budapest, Papnövelde utca 7.
01-0012-06
ohb@katolikus.hu
+36 1 266-7339, +36 1 486-1474, +36 1 486-1475

(a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő)
II. BEVEZETÉS
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Unió általános
adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 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 [a továbbiakban: GDPR vagy
Rendelet]) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez
kapcsolódó fontosabb hazai és nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően
tájékoztassa az általa üzemeltetett www.e-hittan.katolikus.hu honlap (a továbbiakban: Honlap)
látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa a Honlappal összefüggésben kezelt
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok
védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek (Felhasználók)
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok
biztonságát szolgálja. A Honlap böngészése során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.
A Felhasználó a Honlap látogatásakor – esetlegesen – megadott hozzájárulásával elfogadja és hozzájárul
ahhoz, hogy adatot szolgáltasson a Szolgáltató számára, és tudomásul veszi, hogy az egyes
Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása.
Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is
tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez, az egyes
Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.
A jelen Adatkezelési tájékoztató a Honlap felületén mindenkor elérhető és az Adatkezelési tájékoztató
a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen
alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakra is. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs
kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott jelentésük van.
III. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban irányadó fogalom-meghatározásokat a GDPR 4. cikke tartalmazza.
Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
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(1) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
(2) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
(3) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
(4) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított
vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
(5) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
(6) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(7) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
(8) „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
(9) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
(10) „adatvédelmi incidens”: 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.
IV. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK
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Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden
körülmények között megfeleljen a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, így különösen az alábbi
jogszabályoknak:
 GDPR
 Infotv
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.”)


az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elkertv.)

V. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI
A Szolgáltató az adatkezelések során különös figyelmet fordít az alábbi adatvédelmi alapelvek
betartására.
(1) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: személyes adat kizárólag egyértelműen
meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
(2) Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
(3) Adatpontosság elve: az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és
- ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
(4) Adattakarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(5) Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(6) Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé;
(7) Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL (GDPR 13. cikke szerint)
Az Adatkezelő jelen tájékoztató keretében adatkezelési tevékenységek szerinti lebontásban tájékoztatja
az érintetteket személyes adataik általa történő kezeléséről.
1. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés
KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
ADATKEZELÉS
CÉLJA

Az érintett részéről kezdeményezett kapcsolatfelvétel során feltett kérdések,
észrevételek Adatkezelő részéről történő megválaszolása, valamint az érintettel
való kapcsolattartás.
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Személyazonosításra szolgáló adatok
vezetéknév, keresztnév
KEZELT ADATOK
KÖRE
és az
ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Kapcsolattartásra szolgáló adatok
e-mail, telefonszám, levelezési cím

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti
érintett hozzájárulása, amelyet az
Kapcsolatfelvétel során megismert érintett ráutaló magatartás útján, az
Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel
adatok
kezdeményezésével ad meg.
levél/közlés tartama és időpontja
Az érintett részéről történő elérhetőségére vonatkozó hiányos, hibás
adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja
felvenni a kapcsolatot az érintettel.

ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett által közölt észrevételek, kérdések
megválaszolását követő legfeljebb 1 éven belül törli, feltéve, ha az adatkezelésnek
nincs más jogalapja. (pl: szerződés teljesítése, jogi igények érvényesítése miatt)

ADATKEZELÉS
MÓDJA

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel módja szerint elektronikus- vagy papíralapú.

SZEMÉLYES
ADATOK
CÍMZETTJEI

ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyfélszolgálatért felelős
munkatársai, illetve a kérdés, észrevétel megválaszolásában, orvoslásában érintett
személyek ismerhetik meg, valamint az Adatkezelő tárhelyszolgátatója, mint
adatfeldolgozója kezelheti, illetve tárolja.
Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja, amennyiben
 az érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adja;
 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy
szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
 az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az
érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez
szükséges
 az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
 az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme
miatt szükséges; (úgy ügyvéd, közjegyző, bíróság részére)
az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás
megadására

2. Az adatkezelő weboldalán elhelyezett „sütikkel” kapcsolatos adatkezelés
MUNKAMENET SÜTIK
ADATKEZELÉS CÉLJA
KEZELT ADATOK
KÖRE
ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.e-hittan.katolikus.hu weboldal
megfelelő működésének „sütik”(cookie) elhelyezésével történő biztosítása.
munkamenet azonosító (anonimizált)
A GDPR 6) cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Adatkezelő weboldalszolgáltatásának nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok
kezeléséhez fűződő jogos érdeke, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.
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ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA
ADATKEZELÉS MÓDJA
SZEMÉLYES ADATOK
CÍMZETTJEI

A látogatói munkamenet elhagyását követő 2 óra.
A sütik az érintett számítógépén, illetve az Adatkezelő szerverein kerülnek
elhelyezésre, azok bármikor törölhetőek.
Az Adatkezelő munkavállalói

STATISZTIKAI ÉS HIRDETÉSI CÉLÚ SÜTIK

ADATKEZELÉS CÉLJA

KEZELT ADATOK
KÖRE

ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.e-hittan.katolikus.hu weboldal
megfelelő működésének „sütik”(cookie) elhelyezésével történő biztosítása.
Valamint statisztikák készítése a weboldalon való böngészési szokásokról,
tevékenységekről, illetve a felhasználók részére célzott és releváns hirdetések
megjelenítése az Adatkezelő platformszolgáltatói által.
A statisztikai és hirdetési sütik az alábbi adatokat gyűjthetik:
 a böngészés időpontja
 a Honlapra kapcsolódó eszköz anonimizált IP-címe
 a Felhasználó böngészőjének típusa,
 a Felhasználó által használt operációs rendszer
 a Felhasználó által előzőleg meglátogatott honlap URL-je, amely őt a
Honlapra irányította,
A GDPR 6) cikk (1) bekezdés a) pontja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti
érintett felhasználó hozzájárulása
Az Adatkezelő Süti tájékoztatójában feltüntetett ideig.

ADATKEZELÉS MÓDJA

A sütik az érintett számítógépén, illetve a sütiket elhelyezők szerverein
kerülnek elhelyezésre, ugyanakkor azok bármikor törölhetőek.

SZEMÉLYES ADATOK
CÍMZETTJEI

Az Sütiket elhelyező Google LLC., Vimeo LLC, mint adatfeldolgozók és a
platformszolgáltatás igénybevevő Adatkezelő.

VII. ADATBIZTONSÁG
(1) A Szolgáltató a GDPR és az Infotv. érvényre juttatása céljából valamennyi célú és jogalapú
adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja az ezeket szavatoló eljárási szabályokat.
(2) A GDPR 32. cikk 1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató a tudomány és technológia állása
és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai,
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
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(3) A GDPR 32. cikk 2) bekezdése alapján a Szolgáltató a biztonság megfelelő szintjének
meghatározásakor kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat,
amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
(4) Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, erre tekintettel a
GDPR 32. cikk 4) bekezdésével összefüggésben intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy
az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkavállalók,
alkalmazottak kizárólag a Szolgáltató utasításának megfelelően kezelhessék az érintettek
személyes adatait, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
(5) A Szolgáltató a munkavállalókkal, alkalmazottakkal a személyes adatok kezelésére
vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a
Szolgáltató jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
(6) A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató
gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
az informatikai rendszereket jelszóval és tűzfallal védi, és megfelelő védelmet biztosító
vírusvédelemmel látja el.
(7) A manuális (papíralapú) kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató által
kezelt személyes adatokat zárható szekrényben őrizi. A Szolgáltató a papír alapon kezelt
személyes adatokat iratmegsemmisítő használatával, vagy iratmegsemmisítési tevékenységre
szakosodott szolgáltató közreműködésével semmisíti meg.
VIII. ADATFELDOLGOZÓ
(1) Az Adatkezelő a személyes adatok szakszerű feldolgozása érdekében – ilyen tevékenység
ellátására irányuló külön szerződés alapján – adatfeldolgozó céget bíz meg, amely az
Adatkezelő utasításainak és döntéseinek megfelelően az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai
műveleteket végzi el.
(2) Az Adatfeldolgozók saját hatáskörben, önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag a Szolgáltató
kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltak, illetve a Szolgáltató által részükre adott
utasítások szerint jogosultak, illetve kötelesek eljárni. Az adatfeldolgozóknak adott utasítások
jogszerűségéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel.
(3) Az adatfeldolgozó az Adatkezelő által megküldött adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet.
(4) A Szolgáltatóval adatfeldolgozó tevekénység ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban
lévő adatfeldolgozók adatai.
ADATFELDOLGOZÓK

TÁRHELYSZOLGÁLTÓ

Név: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 45.
Adószám: 19017097-1-42
E-mail: pkt@katolikus.hu
Telefonszám: +36(1)342-6959
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Név: Google LLC
Székhely: 18 Lower Leeson str., Dublin 2, DO2 HE97, Írország;
Bővebben: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
PLATFORMSZOLGÁLTATÓK

Név: Vimeo, LLC
Székhely: 555 West 18th Street, New York, New York 10011
E-mail: privacy@vimeo.com
Bővebben: https://vimeo.com/privacy

(5) Az adatfeldolgozó feladata különösen, hogy
a) megtegye azokat az adatbiztonsági, szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek a
személyes adatok védelmének biztosítása érdekében szükségesek
b) közreműködjön az állami szervek, harmadik személyek, illetve érintettek részéről az
Adatkezelőhöz érkező adattovábbítási kérelmek kiadásában
c) az adatkezelő utasításai szerint törölje, zárolja, illetve lemásolja a személyes adatokat
d) a személyes adatok Adatkezelő általi megtekintését lehetővé tegye, valamint
e) az általa kezelt adatokról nyilvántartást vezessen.
(6) Az adatfeldolgozó a személyes adatokat csak az adatkezelő által meghatározottak szerint
dolgozhatja fel, a kezelt személyes adatokat saját céljára nem használhatja fel, azokat saját jogon
nem továbbíthatja.
IX. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Az adatkezeléssel érintett természetes személyt a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi jogok
illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail címére benyújtott kérelemmel vagy telefonon, postai úton
is gyakorolható. Az Adatkezelő az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem
beérkezésétől számított 30 – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen 60 – napon belül
érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő
rendelkezésére bocsájtotta.
1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól 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 következő információkhoz hozzáférést kapjon
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
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(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozó garanciákról.
(3) Az érintett jogosult arra, hogy a fenti adatokról másolatot kapjon. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett
másként kéri.
2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
(2) Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (GDPR 17. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat.
(2) A Szolgáltató köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll.
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
(3) Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek alapján törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(4) Jelen szakasz (1) – (3) pontjai nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)
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(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató, mint adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, amennyiben:
a) az vitatja a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak akkor lehet kezelni, ha
a) az érintett hozzájárult, vagy
b) Szolgáltató jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges,
vagy
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke indokolja.
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Szolgáltató 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 a Szolgáltató, akinek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán vagy a szerződés teljesítésén alapul
b) az adatkezelés automatizált módon történik
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak olyan kezelése ellen, ha az
a) közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
(2) Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
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.
(3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ebben az esetben az adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7. Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bek)
(1) Az érintettet megilleti a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
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visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
(2) A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.
(3) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
(4) Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve
a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(2) Jelen szakasz szerinti (1) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) Jelen szakasz (2) pontjának a) és c) esetekben a Szolgáltató köteles megfelelő intézkedéseket
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve a
érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d)
pontjában említett információkat és intézkedéseket.
(3) Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a Szolgáltató 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;
b) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
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(4) Jelen szakasz (3) pontjában meghatározott esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja
az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (NAIH) – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha
az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
(2) Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
11. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
12. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
(GDPR 79. cikk)
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme
nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
X. TÁJÉKOZTATÁS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az
Adatkezelőhöz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében vagy
jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:
11
Copyright 2020, Illés és Pulay Ügyvédi Társulás - Minden jog fenntartva




panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; vagy
a lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az
Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására.
Budapest, 2020. március 27.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága
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