A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya
1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a
Magyar Református Presbiteri Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) által alkalmazott
adatvédelmi és kezelési elveket, melyeket kötelező erővel ismer el, továbbá, hogy
 biztosítsa a Szövetség tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő
információs önrendelkezési jog érvényesülését,
 a Szövetség által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása
érdekében meghatározza az adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályokat.
 meghatározza a Szövetség nyilvántartásai vezetésének rendjét,
 meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.
1.2. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szövetség különös tekintettel vette
figyelembe
 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”),
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”),
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V, törvény („Ptk.”)
 az egyesülési jogról, a közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
szóló 2011. évi CLXXV. törvény („Ctv.”)
rendelkezéseit.
2. Fogalmi meghatározások
2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, a személyes adatokon végzett bármely
művelet,vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése.
2.2. Adatkezelő1: az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait
és eszközeit önállóan vagy testületként meghatározza2. A Szövetség esetében az Adatkezelő
a Szövetség három tagú Elnöksége.
2.3. Adatfeldolgozó3: aki az Adatkezelő megbízásából az adatokon technikai műveleteket végez.
A tagnyilvántartás és az előfizetői nyilvántartás esetében az Adatfeldolgozó a Szövetség
titkársága, melynek vezetője a Szövetségi titkár; az MRPH esetében a Tárhely Kft.
2.4. Érintett4: akinek személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő kezeli.
2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett internetes weblap (www.presbiteriszovetseg.hu),
amely nem személyes, közérdekű adatok közzétételére, a Szövetség tagságának
tájékoztatására az őket érintő eseményekről, továbbá hozzáférésre szolgál fontos református
egyházi dokumentumokhoz.
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2.6. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján az Érintett – közvetett, vagy
közvetlen módon – azonosítható.
2.7. Címzett5: az a személy vagy szervezet, amelynek a címére a személyes adatok érkeznek.
2.8. 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 az adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.6
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó neve és elérhetősége a Szövetség honlapján található7:
www.presbiteriszovetseg/kozponti-iroda. A Tárhely Kft. címe:
; elérhetősége:
.
3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja8,
időtartama
3.1. A Szövetség tagja, mint érintett
a) személyes adatai:
viselt név, születési idő, belépési kérelem elfogadási ideje, lakcím, vezetékes és/vagy
mobil telefonszám, e-mail cím, foglalkozás, végzettség, presbiterré választásának éve,
egyházkormányzati tisztsége, gyülekezeti szolgálata, tagdíj fizetései,
b) kezelésének célja:
a Szövetség tagságának létrehozása, fenntartása, kapcsolattartás, tájékoztatás;
c) az a) pont szerinti adatok kezelésének jogalapja:
hozzájárulása a kezeléshez tagsági belépési nyilatkozatában; adatainak továbbítása
harmadik félhez csak hozzájárulása esetén (kivéve a törvényben meghatározott eseteket);
d) az a) pont szerinti adatok kezelésének időtartama:
a tagsági jogviszony fennálltáig, melynek megszűnésekor a személyes adatok törlésre
kerülnek.
3.2. A „Presbiter” folyóirat természetes személy előfizetője, mint Érintett
a) személyes adatai:
viselt név, előfizetői jogviszonyának kezdete, kézbesítési cím, számlázási cím,
telefonszám, e-mail cím, gyülekezet, előfizetési díjbefizetések;
b) az a) pont szerinti adatok kezelésének célja:
a folyóirat kézbesítése, az előfizetési díjak számlázása, bevételezése;
c) az a) pont szerinti adatok kezelésének jogalapja:
az Érintett hozzájárulása a kezeléshez előfizetői belépési nyilatkozatában;
d) az a) pont szerinti adatok kezelésének időtartama:
az előfizetői jogviszony fennálltáig, melynek megszűnésekor a személyes adatok törlésre
kerülnek.
3.3. Az MRPH regisztrált tagja, mint Érintett
a) személyes adatai:
viselt név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás, végzettség,
presbiteri ciklusa, tagsága és tisztsége a Szövetségben, egyházkormányzati tisztsége,
gyülekezeti szolgálata, arcképe;
b) az a) pont szerinti adatok kezelésének célja:
az érintettek vonatkozásában a regisztráltak közötti kapcsolatok fejlesztése,
tájékoztatásuk;
c) az a) pont szerinti adatok kezelésének jogalapja:
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az érintett hozzájárulása a kezeléshez az MRPH honlapján kitöltött nyilatkozata útján;
d) az a) pont szerinti adatok kezelésének időtartama:
az Érintett lemondó nyilatkozatáig, illetve az MRPH működési rendjének (2. számú
függelék) megszegése következtében az Adatkezelés megszűnéséig.
3.4. Nyilvános szövetségi e-mail és postai címekre érkező levelek
a) személyes adatai: lásd a 2.6. pontot;
b) az adatkezelés célja: válaszadás a megkeresésekre, kapcsolattartás a feladóval;
c) az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása;
d) az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő irattári tervében foglaltak szerint.
4. Az adatkezelés elvei, módja
4.1.
Az Adatkezelő szervezetén belül az érintett személyes adataihoz történő hozzáférést és a
Szövetség közérdekű adataihoz történő hozzáférést a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
4.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek,
valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően
kezeli.
4.3. A személyes adatokat az Adatkezelő jogszabály, valamint az Érintett hozzájárulása
alapján használja fel.
4.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, ha a személyes
adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről
az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.4 Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett felel.
4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a 4.5. pontban meghatározottak szerint
a külső szolgáltatókon kívül más félnek át nem adja.
4.6. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi
eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az
Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. –
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.
4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve
törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
4.8. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan
hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan
terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív,
akik részére személyes adatokat továbbít.
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
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5.1. Az adatkezelés és az adatfeldolgozás végzése elektronikus eszközökkel, digitális
formában történik.
5.2. A Szövetség a 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 garantálják. A Szövetség a személyes adatok
kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a
kezelt adat:
 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 változatlansága igazolható (adatintegritás);
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
5.3. A Szövetség az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szövetség megfelelő technikai
megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi –
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5.4. A Szövetség a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A
védelem érdekében gondoskodni kell arról is, hogy a böngészők használatánál a „cookies”
(„sütik”) engedélyezése ne tegye lehetővé személyes adatokhoz való hozzáférést (lásd a jelen
Tájékozatató 1. sz Függelékét)
5.5.

A Szövetség az adatkezelés során megvédi.
 az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), és
 az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
(sértetlenség).

6. Az érintett jogai, érvényesítésük módja
6.1. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatait, és ha
igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
6.2. Az érintett személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött
ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a szovetseg@presbiter.hu e-mail címre
küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti
hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható.
Amennyiben az Érintettet a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelműen
beazonosítani, az Adatkezelő jogosult egyeztetést kezdeményezni az Érintettel. A
tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására,
az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és
címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak
továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.
6.3. Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes
adatok kiegészítését, ha jogszabály lehetővé teszi.
6.4. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a
személyes adatok kezelését jogszabály írja elő.
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6.5. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
6.6. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
6.7. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is,
ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
6.8. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő akkor is korlátozza,
ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
6.9. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére
átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
6.10. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás. Az Adatkezelő az
Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a
tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
7. A Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Szövetség Elnökségi
Tanácsának döntésével bármikor módosítsa.
8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársai a szovetseg@presbiter.hu e-mail címen.
8.2. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon:+361-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
8.3. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. Az ügy elbírálása – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Budapest, 2021. október 7.
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1. sz Függelék
a Szövetség Adatvédelmi Tájékoztatójához
A Külső Szolgáltatók által kezelt weblapok kiegészítő szolgáltatásai
1.

A Weboldal ún. sütiket (angolul: cookies) használ. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek
lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy maximális kényelmet nyújtson az
Érintettnek a Honlap látogatása során. A süti egy világos betű/szám kombinációt
tartalmaz, amely a Felhasználó által használt böngészőt azonosítja.

2.

A sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépén, és csak akkor kerülnek át
az Adatkezelő szerverére, amikor az Érintett meglátogatja a Honlapot. Egyszeri
tevékenységre szolgáló sütik (munkamenet azonosító) kerülnek alkalmazásra, amelyek
nem az Érintett merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor az Érintett a
böngészőjét bezárja, vagy ha meghatározott ideig inaktív marad a Honlapon.

3.

Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt
tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről az
Érintett további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján
keresztül.

4.

A Honlap a Google Analytics-et, a Google Inc. (a továbbiakban: „Google“) webelemző
szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics sütiket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik
az Érintett weboldal-látogatásainak elemzését. A sütik által az Érintett weboldallátogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült
államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Érintett IP-címét, de
csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a
teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A
Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja
felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Érintett weboldal-használatát, és jelentéseket
állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal
és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal
üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze
egyéb Google-adatokkal.

5.

Az Érintett a sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja.
Az Érintett a Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi
linken
elérhető
böngésző
plug-in
letöltésével
és
telepítésével
is
megakadályozhatja:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout A Google Analytics
felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon további
információk találhatóak:https://www.google.com/analytics/terms/us.html
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2. sz Függelék
a Szövetség Adatvédelmi Tájékoztatójához
A Magyar Református Presbiteri Háló (MRPH) működési rendje
1. A MRPH-ben megadott személyes adatok közül a regisztrálók elérhetősége (lakcím,
telefonszám, e-mail cím) a többi regisztráló által nem, hanem csak az adminisztrátorok
által megismerhető. A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: név, e-mail
cím, egyházkerület, gyülekezet, presbiteri ciklus.
2. A regisztrált felhasználók adatlapjait a Szövetség elnökség által egyházkerületenként
kijelölt felelősök ellenőrzik a nyilvánvalóan rossz szándékú, hamis regisztrációk kiszűrése
érdekében. Az ellenőrök gyanú esetén elérhetetlenné teszik az adatlapot.
3. A MRPH üzleti, vagy más, a Szövetség tevékenységétől eltérő célra nem használható, az
ilyen jellegű tevékenység gyakorlóinak regisztrációját az adminisztrátor felfüggesztheti.
4. A MRPH-be regisztráltak harmadik személyek számára regisztráltakra vonatkozó adatot
nem adhatnak át.
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