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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Hírlevélre történő feliratkozók, illetve regisztrálók részére 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Katolikus Szeretetszolgálat  
Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 6. 
Telefonszám: 1/ 479-2000 
Honlap: szeretetszolgalat.hu 
 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

e-mail: adatvedelem@szeretetszolgalat.hu  
dr. Medveczky Zoltán Katolikus Szeretetszolgálat 

1)  ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, és egyéb szabályok 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 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 

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

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

Törvény 
 az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. Törvény 
 A Katolikus Szeretetszolgálat adatvédelmi tárgyú szabályzata 

 A Katolikus Szeretetszolgálat informatikai biztonsági tárgyú szabályzata 

 

2) A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, KEZELÉSÉNEK CÉLJA, ÉS JOGALAPJA,  

 Az Adatkezelő a felhasználóknak azokat az adatait kezeli, amelyeket a felhasználók 

a)    az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatásra történő regisztráció, a hírlevélre való 
feliratkozás, hozzászólások írása, felhasználói tartalmak megküldése, a Weboldal 
szerkesztőségének/Adatkezelőnek küldött megkeresés alkalmával adnak meg, továbbá 
b)    amelyeket az Adatkezelő a cookie-k alkalmazásával kezel, továbbá 
c)    amelyeket a Weboldal informatikai rendszere a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan 
rögzít. 

Az a) pont szerint megadott és így az Adatkezelő által kezelt személyes adatkategóriák a 
következők: név, e-mail cím, lakóhely településneve, telefonszám, születési év, hó, nap, nem,  
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 A név és az e-mail cím, és a lakóhely településnevének megadása nélkül a regisztráció és a hírlevélre 
való feliratkozás nem lehetséges, a további adatok megadásának hiányában a Szolgáltatás személyre 
szabására nem kerülhet sor, ezek megadása opcionális. 

Az adatkezelés célja: a Szolgáltatással összefüggésben a felhasználók, illetve a felhasználói 
jogosultságok azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói tartalmak 
felhasználása, hírlevél és reklám küldése (közvetlen üzletszerzés), a Szolgáltatás, médiatartalmak és 
hirdetések – akár profilalkotás alapján történő – személyre szabása. 

A Szolgáltatás, a médiatartalmak és a hirdetések személyre szabása rendszerint automatikus, emberi 
beavatkozás nélküli, számítástechnikai programok által elvégzett műveletekkel történik. 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének 
kezelésére vonatkozó hozzájárulását a titkarsag@szeretetszolgalat.hu email címre küldött levélben 
visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Amennyiben a honlap weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatását gyermekek is igénybe 
veszik, akkor az alábbi szabályok érvényesek: A 16. életévét be nem töltött gyermekek 
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek 
felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg vagy engedélyezte. A felhasználó szavatolja, 
hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel. 

A hírlevélre felíratkozás, valamint az oldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a 
felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve 
egyesesetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs 
rendszer típusa. 
Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, 
a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze. 
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás 
megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) 
 

3) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően, a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott ideig tart, vagy az ön kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig. 

4) ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg: 

Tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatai kezelésére vonatkozóan az adatkezelő köteles az Ön 
részére elsődlegesen írásban, de amennyiben megfelelő módon igazolta személyazonosságát szóban 
tájékoztatni a kezelt adataival kapcsolatosan a gyakorolható jogairól, illetve azok igényérvényesítés 
lehetőségeiről.  
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Erről az adatai felvételét megelőzően, vagy ha az adatai harmadik féltől kerülnek az adatkezelőhöz 
az első lehetséges időpontban köteles Önt tájékoztatni. 

Hozzáféréshez való jog: jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai folyamatban lévő 
kezeléséről, illetve arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkról: adatkezelés céljai; 
érintett személyes adatok kategóriái; azoknak a címzetteknek a köre, akikkel a személyes adatokat 
közölték, közölni fogják; személyes adatok kezelésének időtartama; az adatkezeléssel kapcsolatban 
gyakorolható jogai; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatok forrása. 

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt 
személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében. 

Helyesbítéshez való jog: jogosult arra, hogy hibásan vagy hiányosan felvett adatai miatt az 
adatkezelőhöz forduljon ezek kijavítása vagy kiegészítése érdekében. 

Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): jogosult arra, hogy személyes adatait kérelmére az 
adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben 

– személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

– visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

– tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs fontosabb ok az adatkezelésre; 
– a személyes adatait jogellenesen kezelték; 
– a személyes adatait az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy magyar jogszabály által 

előírt kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; 
– személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatban kezelték. 

A törléshez való jog ugyanakkor nem korlátlan, így Ön nem élhet ezzel a jogával, ha az adatkezelés 
szükséges: 

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy 

magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

– népegészségügyet érintő közérdek alapján; 
– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amely esetében a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetni 
az adatkezelést; 

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog: adatkezelő az Ön kérelmére korlátozza az adatkezelést, ha  

– Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (csak az adatai ellenőrzésének idejére); 
– az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett a felhasználásuk korlátozását kéri; 
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– az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; 

– Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, annak megállapításáig, hogy az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait jogosult 
géppel olvasható formátumban megkapni és ezen adatait egy választása szerinti másik 
adatkezelőnek átadni. 

Tiltakozáshoz való jog: saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes 
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő személyes adatait nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben. 

 

5) AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében kérelmével (akár szóbeli, akár írásbeli) a 
Katolikus Szeretetszolgálat adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megjelölt elérhetőségen. 

Az az alábbi hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért: 

NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

tel: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400  
Fax +36 (1) 391-1410 ; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; web: http://naih.hu 
 
Valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (hogy ez az 
Ön esetében melyik törvényszék, arról a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon tájékozódhat). 

 

 


