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Adatkezelések célja, érintettjei, kezelt adatok köre és
időtartama
A weboldal látogatóival kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés a https://centrum.ujevangelizacio.hu/ és a https://szentignac.ujevangelizacio.hu/
weboldalakat érinti.
Kezelt adatok • IP-cím, felhasznált szoftverkörnyezet (operációs rendszer, böngészőprogram
típusa és más információk), Az oldal, ahonnan a látogató eljutott a weboldalra, Meglátogatott
oldal, Látogatás ideje, Sütik.
Adatkezelés jogalapja • Az Adatkezelő jogos érdekinek érvényesítéséhez szükséges.
Adatkezelés célja • Weboldal biztonságos működése, anonim statisztika készítése.
Adatkezelés időtartama • A szolgáltatás megszűnéséig.
Sütikezelés • A weboldal külső sütiket nem alkalmaz, csak a saját weboldal alapvető
működéséhez szükséges sütiket: munkamenet sütiket, felhasználói élmény javítását szolgáló
sütiket, és a süti elfogadásáról szóló sütiket. A munkamenet sütik és a felhasználói élményt javító
sütik élettartalma csak a munkamenetre korlátozódik. A sütit elfogadó süti élettartalma 365 nap.
Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános,
névtelen információkkal dolgoznak.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Tájékoztatás • Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk). Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
15 napon belül írásban, – elektronikus úton benyújtott kérelem esetén elektronikus úton –,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de a folyó évben azonos
területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Adatok helyesbítése és kiegészítése • Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
kérheti a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is
(GDPR 16. cikk). Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről az érintettet értesíti. Az értesítést
mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Adatok törlése • Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a személyes adatot, ha annak kezelése
jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Adatkezelő a törlésről az érintettet értesíti. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).
Adatkezelés korlátozása • Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes
adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését, ha az
adatkezelés megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de az érintett jogi
igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbá akkor, ha
tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e
az Adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben (GDPR 18. cikk).
Adathordozhatóság • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során
az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk).
Tiltakozás • A Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ha a
személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény
lehetővé teszi. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást
haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, az adatokat zárolja
és a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő
döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte
el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

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.
Az érintett honlapoknak a módosítás hatálybalépését követő használatával a látogató elfogadja a
módosított adatkezelési tájékoztatót.
Kelt Győr-Ménfőcsanakon 2018. május 25-én.

