
Adatkezelési tájékoztató 
Újforrás Baptista Gyülekezet 

 

Alapvetés 
Az Újforrás Baptista Gyülekezet (5600Békéscsaba Orosházi út 113., továbbiakban Adatkezeló) 
kijelenti, hogy tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot 
adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az 
Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az 
alábbi tájékoztatást adja: 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: 

Név: Újforrás Baptista Gyülekezet 

Székhely: 5600 Békéscsaba Orosházi út 113. 

Weboldal megnevezése, címe: ujforrasgyülekezet.hu 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Orosházi út 113 

E-mail: ujforras@ujforrasgyulekezet.hu 

Alapfogalmak 
 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 
(általános adatvédelmi rendelet). 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

A dokumentumban használt alapfogalmak a GBPR rendelettel összhangban: 

• 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;  

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• 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.  

• 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;  

• 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. 

Adatkezelés célja és irányelvei 

Kezelt adatok köre 
A felhasználó weblapra történő  a regisztráció során az alábbi személyes adatokat adja meg önkéntes 

hozzájárulásával: 

• Név 

• Teljes név 

• email cím 

Az adatkezelés célja 
Az adatkezelő a weboldalon a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a 

weboldal által szolgáltatott többletfunkciók szolgáltatásához, valamint a beregisztrált  felhasználókkal 

való kapcsolattartásra használja 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezeli: 



• (a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
c) pont) 

• kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 
• munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. 
• szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 
• on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Az adatkezelés időtartama 

• A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A 
számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év. 

• A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony 
megszűnésétől számított 3 év. 

• A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását 
követő 1 év. 

• Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés 
megszűnését követő 5 év. 

A honlapon végzett adatkezelések  

Weboldalon történő regisztráció cikkírás, médiatartalom feltöltése céljára 
többletszolgáltatás nyújtásához. 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja a felhasználó személyes hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációlt felhasználói. 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az 
adatkezeléshez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-
mail címre (info@ujforrasgyulekezet.hu) küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy 
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a 
kapcsolattartás miatt. 

Sütik (cookie-k) 

A sütiket az oldal kizárólag a bejelentkezési procedúra nyomon követése céljából helyez el  
felhasználó számítógépén és kizárólag technikai információkat tárol és olvas vissza. Személyes 
adatokat nem gyűjt. 

A sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik 



Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik 
használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje 
a böngészőkből. 

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes 
adatokat az adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást 
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az 
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).  

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit 
az Adatkezelőnekteljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) 
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, 
milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

Adatfeldolgozó 

A felhasználó által megadott adatokat az alábbi tárhely szolgáltatónál tároljuk: 

Neve: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.  

Címe: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.  

Elérhetőségei: 

Web: Versanus.eu 

email: info@versanus.eu 

Tel.: +36 1 430 1168 

 

Az adatkezelő a nála tárolt adatokon kizárólag technikai jellegű adatfelfolgozást végez (pl. 
mentés, tárhely költöztetés).  



Adatbiztonsági intézkedések  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy 
a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Az adatkezelés során Önt megillető jogok  

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:  

• a tájékoztatáshoz való jog,  

• az adatok helyesbítéséhez való jog,  

• az adatok törléséhez való jog,  

• az adatok zárolásához való jog,  

• a tiltakozás joga.  

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására 
is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. 
A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.  

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 
15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az 
adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével 
összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a 
számlázással összefüggésben).  

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené 
az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll 
az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6.§ (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a 
személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a 
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15napon belül 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja.  

Jogorvoslati lehetőségek  
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 



megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati 

eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 

esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben 

bírósághoz fordulhat.  

Adatkezelési tájékoztató módosítása  
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás 

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a 

honlapon.  

Személyes adatok védelme 
 
Minden jog fenntartva. Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. 

Cikkek, videók és képek átvétele csak az ujforrasgyulekezet.hu forrás feltüntetésével 
engedélyezett. 
Publikált anyagaink, igehirdetések a szerzők szellemi termékei, ezért azok másodközlése, 
mindig a szerzők tudtával és beleegyezésével történhet. 
 
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. 

Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe! 

 


