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Bevezető
A Budapest–Újpest-belsővárosi Református Egyházközség elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Tevékenysége során betartja
a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét
(Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényt.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az érintetteket az Egyházközség
adatkezelési tevékenységéről, és az érintettek adatvédelmi jogairól.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke tartalmazza.

II.

Adatkezelő
A személyes adatok kezelője a Budapest–Újpest-belsővárosi Református Egyházközség (székhely: 1041 Budapest, Szent István tér 24.;
képviselője: Loránt Géza Gábor lelkipásztor és Kovács Csaba Péter főgondnok; a továbbiakban: „Egyházközség”).
Az Egyházközség elérhetősége:
Telefonszám: (+361)-369 6222; +3630-218 9569
E-mail cím: info@ubre.hu
Weboldal: http://ubre.hu
A kezelt adatokhoz az adott adatkezelési tevékenységtől függően az Egyházközség lelkészei, diakónusa, missziói, gyülekezetépítési és
diakóniai gondnoka, hittanoktatói, továbbá pénztárosa férhet hozzá.

III.

Adatkezelési tevékenységek
Az Egyházközség az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:
A.

Teljes jogú gyülekezeti tagok nyilvántartása

B.

Egyházfenntartói járulék valamint adomány befizetésével kapcsolatos adatkezelés

C.

Egyházi anyakönyvvezetéssel kapcsolatos adatkezelések, ideértve a keresztelés, konfirmáció, esküvő, temetés, áttérés és kitérés
esetén felvett adatok kezelését

D.

Kapcsolattartás, megkeresés az Egyházközség részéről

E.

Az Egyházközség nevében eljáró diakónus idősek, rászorulók támogatásával kapcsolatos adatkezelése

F.

Rendezvények, táborok szervezésével kapcsolatos adatkezelések
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IV.

A kezelt adatok köre
Az Egyházközség különösen az alábbi, az érintettek által átadott személyes adatokat kezeli az egyes adatkezelési tevékenységeivel
összefüggésben:
A.

A teljes jogú gyülekezeti tagok nyilvántartása kapcsán:






B.

Az Egyházfenntartói járulék, valamint adomány befizetésével kapcsolatos adatkezelés:




C.

név
lakcím
felekezeti hovatartozás (református-e?)
konfirmáció ideje
elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím)

név
lakcím
egyházfenntartói járulék, valamint adomány mértéke

Egyházi anyakönyvvezetéssel kapcsolatos adatkezelés:
(i)

Keresztelésnél:
 születési és keresztelési idő
 (kereszt)név
 nem
 szülők neve, születési helye, (ideje), vallása, foglalkozása
 szülők lakóhelye
 keresztszülők neve, vallása, foglalkozása, lakóhelye
 netaláni elhalálozás helye és ideje
 (név, ha nem az édesapa vezetéknevét viseli, születési hely, esetleges konfirmáció és hogy hányadik gyermek;
jegyzetben)

(ii)

Konfirmációnál:
 konfirmáció ideje
 név
 nem
 születési idő és hely
 lakóhely
 szülők neve, vallása, foglalkozása

(iii) Esküvőnél:
 polgári és egyházi esküvő ideje
Külön a vőlegény és a menyasszony esetében:
 név, foglalkozás
 születési hely és idő, lakóhely
 vallás
 családi állapot
 szülők neve, vallása, foglalkozása
 tanúk neve, vallása, foglalkozása
 egyházilag hirdették-e?
 (polgári esküvő anyakönyvi száma; egyházi esküvő helye, amennyiben nem a gyülekezet; jegyzetben)
(iv) Temetésnél:
 halálozási és eltemetési idő
 név, foglalkozás
 házastárs és szülöttek (szülők) neve, vallása
 vallás
 születési és lakóhely
 nem
 születési idő, életkor
 családi állapot
 halál oka
 (temetés helye; jegyzetben)
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(v)

Áttérésnél:
 áttérési, születési, keresztelési idő
 név, korábbi vallás, foglalkozás, 7 év alatti gyermekek neve
 nem
 családi állapot
 születési és lakóhely
 szülők neve, vallása, foglalkozása
 tanúk neve, vallása, foglalkozása

(vi) Kitérésnél:
 kitérés ideje
 életkor
 név, foglalkozás, 7 év alatti gyermekek neve
 nem
 családi állapot
 születési és lakóhely
 szülők neve, vallása, foglalkozása
 tanúk neve, vallása, foglalkozása
 belépett-e más felekezetbe, és ha igen, melyikbe?
D.

A kapcsolattartás, megkeresések az Egyházközség részéről:




E.

A diakónus idősek, rászorulók támogatásával kapcsolatos adatkezelése:






F.

VI.

név
lakcím
életkor
elérhetőség
gyógyszerek kiváltásához szükséges egészségügyi adatok

Többnapos programok, táborok bonyolításával kapcsolatos adatkezelés:




V.

név
elérhetőség
életkor

név
életkor
elérhetőség

A személyes adatok kezelésének célja
A.

Az adatkezelés célja a teljes jogú gyülekezeti tagok nyilvántartása

B.

Az adatkezelés célja az adományok és befizetések teljesítése, nyilvántartása és könyvelése

C.

Az adatkezelés célja az Egyházközség különböző anyakönyveinek vezetése

D.

Az adatkezelés célja az érintett és az Egyházközség közötti kapcsolattartás, születésnapi köszöntések, továbbá hogy az
Egyházközség megkereshesse az érintetteket kapcsolatfelvétel, és az Egyházközség életébe való bekapcsolódás (konfirmációra,
ifjúsági bibliakörbe való hívás stb.) érdekében.

E.

Az adatkezelés célja, hogy a diakónus elláthassa a rászorulók és idősek felé való szeretetszolgálati tevékenységét.

F.

Az adatkezelés célja a többnapos program illetve tábor adminisztratív és könyvelési feladatainak ellátása.

A személyes adatok kezelésének jogalapja
1.

Az adatkezelés jogalapja a lenti VI/2-5 pontok szerinti esetek kivételével az érintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett gyermek a
16. életévét még nem töltötte be, helyette a hozzájárulást törvényes képviselője adja meg. Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását
visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy az érintett nem kerül felvételre a teljes
jogú tagok nyilvántartásába, az egyházi anyakönyvekbe, az Egyházközség nem veszi fel vele a kapcsolatot, illetve keresi meg
különböző célokból, továbbá, hogy a diakónus nem tudja ellátni szeretetszolgálati tevékenységét, illetve az érintett többnapos
rendezvényen való részvétele ellehetetlenül.
2.

A teljes jogú tagság nyilvántartása az Egyházközség jogos érdekéből történik.

3.

Az egyházfenntartói járulék valamint adomány befizetésével kapcsolatos adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja az érintett
és az Egyházközség közötti adományozási, ajándékozási szerződés teljesítése, továbbá az Egyházközösségre vonatkozó jogi
kötelezettségek teljesítése.

4.

A vallásra vonatkozó különleges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pontja, mely szerint a különleges
személyes adatok kezelése megengedett, ha az adatkezelés valamely vallási 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.

5.

Az egyházi anyakönyvek vezetésével megvalósuló adatkezelés jogalapja a Református Egyház belső szabályzata által meghatározott
jogi kötelezettség teljesítése.

VII. A személyes adatok címzettjei / címzettjeinek kategóriái
Az Egyházközség az érintettek bizonyos adatait az alábbi címzettek részére továbbítja a fent felsorolt adatkezelések kapcsán:
A.

Egyházi felsőbb hatóság (Budapest-Északi Református Egyházmegye)

B.

Könyvelő, mint adatfeldolgozó részére.

A C-F. pontokban jelölt adatkezelések kapcsán az Egyházközség a személyes adatokat nem továbbítja harmadik személy részére.

VIII. A személyes adatok tárolásának időtartama
Az Egyházközség az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó adatokat az alábbi ideig tárolja:

IX.

A.

A gyülekezeti tagság nyilvántartásával kapcsolatos adatokat az Egyházközség a tagság fennállásáig tárolja.

B.

Az Egyházközség az érintettek személyes adatait a számviteli- és adójogszabályoknak való megfelelés céljából szükséges ideig
tárolja.

C.

Az anyakönyvvezetés esetében az Egyházközség a személyes adatokat az anyakönyvvezetés idejéig tárolja.

D.

A kapcsolattartási, megkeresési célú adatkezelésnél az Egyházközség a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig tárolja.

E.

A diakónus általi támogató munkával kapcsolatos adatokat az Egyházközség a diakónusi támogató tevékenység kifejtésének idejéig
tárolja.

F.

Az Egyházközség az adatokat főszabály szerint a tábor időtartamáig kezeli. A tábor lebonyolítását követően amennyiben szükséges,
az Egyházközség az érintettek egyes személyes adatait a számviteli- és adójogszabályoknak való megfelelés céljából szükséges
ideig kezeli.

Adatbiztonság
Az Egyházközség minden személyes adatot tartalmazó anyakönyvet és egyéb dokumentumot különös gondossággal őriz, a megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az adatok
jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.
A papír-alapú adathordozók száraz, tűzbiztos, kulccsal mindenkor lezárt helyiségben kerülnek tárolásra.
A kezelt személyes adatok digitális hordozható adathordozón csak az Egyházközség területén belül szállíthatók, az ilyen adathordozók
tárolása megfelelően védett páncélszekrényben történik. Az Egyházközség számítógépes adatfeldolgozás során minden ajánlott és
kötelező szoftveres frissítést időszerűen elvégez, és hatékony vírusvédelemről gondoskodik.
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Az esetlegesen felhőalapú adattárolón tárolt adatok esetén az Egyházközség megfelelően erős jelszavas azonosítással garantálja, hogy
csak a II. pontban felsorolt személyek férhetnek hozzá.

X.

Az érintettek jogai
Az érintetteknek joga van:
a)

Tájékoztatást és hozzáférést kérni a róla kezelt személyes adatokról;
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz
hozzáférést kapjon.

b)

Az Egyházközség által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a
hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

c)

A GDPR 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az Egyházközség
köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

d)

A GDPR 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni az
Egyházközséget;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen
esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

e)

Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha az érintettre vonatkoznak a GDPR 20. cikkében rögzített feltételek;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.

f)

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre a GDPR 21. cikke alapján lehetőség van;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy
az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon az Egyházközséghez a fenti II. pontban megjelölt
elérhetőségeken. Az Egyházközség a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),
amennyiben úgy véli, hogy az Egyházközség jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

XI.

Kép- és hangfelvétel készítése kapcsán alkalmazott eljárás
Az Egyházközség hitéleti alkalmain hang- és videofelvételt készíthet, beleértve azok élő internetes közvetítését is. Törekszünk rá, hogy
ezeken a felvételeken az Egyházközség tisztviselőin és az alkalmon feladatot ellátó személyeken kívül (például: lelkész, kántor, énekkar,
stb.) más személyek egyedileg ne legyenek azonosíthatók, mindazonáltal a videófelvétel jellegéből adódóan ez nem zárható ki. A fentiekből
kifolyólag az Egyházközség hitéleti alkalmain résztvevő személy részvételével a közvetített és/vagy rögzített anyagokon való esetleges
megjelenéshez automatikusan hozzájárul.
Amennyiben az Egyházközség valamely hitéleti alkalmán olyan videófelvételt készít, melyen a résztvevők egyedileg azonosíthatók, úgy
az érintettek dokumentált hozzájárulása szükséges. Ezen korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, amikor valamely egyházközségi
rendezvényről előre meghirdetett, közcélú televíziós, vagy filmfelvétel készül.
Az Egyházközség valamely hitéleti alkalmán való kiemelt szerep vállalása (keresztség, konfirmáció, stb.) az alkalmon készült kép- és
hangfelvételeken való szerepléshez automatikus hozzájárulásnak minősül akkor is, ha az érintett személy a felvételen egyedileg
azonosítható.
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XII. Nyilatkozati és tájékoztatási gyakorlat
Az Egyházközség Adatvédelmi Tájékoztatója megtalálható az Egyházközség gyülekezeti termében és lelkészi hivatalában kifüggesztve,
illetve online a következő címen: http://ubre.hu/magunkrol/adatkezeles
A VI. pont értelmében az Egyházközség adatkezelési tevékenységei közül a III./D-F pontokkal jelölt tevékenységek esetében szükséges
az érintettek kifejezett hozzájárulása, mivel a III./A-C pontokban részletezett adatkezelések esetén az adatkezelési tevékenység jogalapja
nem a kifejezett hozzájárulás.
A III./D-F pontokban leírt adatkezelések esetén az Egyházközség az érintettektől írásbeli nyilatkozatot kér, amelyet a személyes adatokkal
megegyező módon, az adatkezelés fennállásának időtartamáig tárol. Mindazonáltal az Egyházközség a III./A-C adatkezelések esetén is
kérhet írásbeli nyilatkozatot az Egyházközség Adatkezelési Tájékoztatójának megismeréséről és elfogadásáról.

XIII. Eltérő célú adatkezelés
Amennyiben az Egyházközség a gyűjtött adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további
adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket erről az eltérő céltól, és minden további releváns információról.

XIV. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítása
Az Egyházközség jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben
bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az Adatvédelmi Tájékoztató dátuma a dokumentum végén kerül feltüntetésre. Kérjük,
gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész
információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Kelt: Budapest, 2018. november 15.

_______________________________

_______________________________

Kovács Csaba Péter

Szabó László

főgondnok

helyettes lelkész

________________________________________________________________________________________________________________
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6

