ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A Hetednapi Adventista Egyház adatvédelmi nyilatkozata és adatkezelési tájékoztatója
(weboldal)
Adatvédelem
Az Ön bizalma fontos számunkra, ezért nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak
védelmét, és teljes mértékben megfelelünk az EU és Magyarország adatvédelmi szabályainak. A
következő nyilatkozat áttekintést ad arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, milyen célra, és milyen
mértékben bocsátjuk harmadik fél rendelkezésére. Ezen nyilatkozat a Hetednapi Adventista
Egyház által fenntartott weboldalalakkal kapcsolatos tájékoztató.
A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap
arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, session
illetve webjelző kerül elhelyezésre.
Adatkezelő és elérhetősége
A sütit (cookie), illetve webjelzőt a Hetednapi Adventista Egyház Titkársága (székhely: 2119-Pécel,
Ráday utca 12., e-mail cím: adatvedelmitisztviselo [kukac] adventista.hu; telefonszám: +36 30
6643000) adventista.hu domain alatt működő honlapja helyezi el.
Az adatkezelés irányelvei
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
•
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
•
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
•
mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
•
adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
•
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
•
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
•
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
Adatfeldolgozás ezen a weboldalon
A szerverünkön a következő statisztikákat tárolódnak a böngészőből adott adatok alapján:
dátum
•
napszak
•
IP-cím
•

megnyitott dokumentum
•
böngésző típus / verzió
•
operációs rendszer és verzió
•
nyelv
•
eredeti oldal
•
Ezeket az adatokat nincsenek hozzárendelve meghatározott személyekhez, kivéve, ha az adott
oldalon ön regisztrált felhasználó. Ezen adatok más adatforrásokkal történő egyesítése nem
történik.
Hírlevél
Ha szeretné megkapni a weboldalunkon felajánlott hírlevelet, akkor meg kell adnunk egy nevet és
egy érvényes e-mail címet, valamint információkat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy
ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa. További adatokat nem gyűjtünk. A
hírlevéllel kapcsolatos adatok tárolásához Ön hozzájárul. A hozzájárulását, az e-mail címét és az Ön
engedélyét, miszerint hírleveleket küldhetünk Önnek, bármikor visszavonhatja a hírlevél
leiratkozási funkciójával minden hírlevél alján vagy e-mailt küldhet nekünk.
A Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. (továbbiakban: "Google") webes
elemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett "sütiket", a számítógépen tárolt
szöveges fájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Az ilyen
sütik által generált információkat általában az USA-ban egy Google szerverre továbbítják és ott
tárolják. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további
szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék
az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést
készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény
megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat
küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést
maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti
hivatkozásokon érhetők el.
Közösségi oldalak: Google+, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tumbler
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik.
A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak
érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által
létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók,
termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-,
videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó
nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes
adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen
tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a
közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.
Személyes adatok
A személyes adatokat (név, e-mail cím stb.) csak akkor gyűjtünk ezen a weboldalon, ha megosztja
velünk ezeket az információkat. Például, ha kapcsolatba lép velünk, akkor adatait beilleszti a
weboldalunk beviteli mezőjébe, és elküldi őket nekünk, vagy ha e-mailt küld nekünk. Bizonyos
esetekben szükség lehet olyan személyes adatok gyűjtésére, mint név, e-mail cím, cím és
telefonszám, bizonyos szolgáltatások igénybevétele érdekében (például, ha könyvet vásárol, vagy
kiadványt igényel valamely weboldalunkon keresztül).
Személyes adatait kizárólag kapcsolatfelvételi célokra használjuk fel, vagy azért, hogy
teljesíthessük azokat a kéréseit, amelyekre ezeket az adatokat megadta. Például, azért, hogy
feldolgozzuk a kérdéseit vagy a weboldal technikai adminisztrációját elvégezzük.
Ezen információk megadása kifejezetten önkéntes alapon és az Ön egyértelmű hozzájárulásával
történik. Ami a kommunikációs csatornákkal kapcsolatos információkat illeti (például: e-mail cím,
telefonszám stb.), Ön szintén egyetértését adja ezek megadásával, hogy kommunikációs
csatornákon keresztül kapcsolatba lépjünk Önnel a kérés megválaszolásához.
A postai és e-mail címét felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásainkról szóló információ
megosztására, mint például rendezvényeink ismertetése, ajánlása. A jövőben bármikor
visszavonhatja ezen információk fogadását azzal, hogy ír nekünk az alábbi elérhetőségen, anélkül,
hogy ez a postaköltségen felül bármilyen más költséggel járna. A hozzájárulását e-mailben is
visszavonhatja ezen a címen: info@adventista.hu
Amennyiben Ön önkéntesen regisztrál valamely rendezvényünkre, mint például egy nyári táborra,
vagy megrendel egy terméket (például egy könyvet, DVD-t) személyes adatokat is elkérhetünk
öntől. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:
• E-mail cím,
• Jelszó,
• Családi és keresztnév
• postai cím
• telefonszám
• személyi igazolvány száma

•

hozzátartozó elérhetősége és neve

Helymeghatározás IP alapján
már megtekintett cikkek/videók (sütiben már működik)
Bizonyos oldalakon közösségi funkciókat is elérhetővé teszünk. Ilyenkor a chat-üzenetváltások, PM
üzenetek tartalma megőrzésre kerül.
Személyes adatok továbbítása
Csak akkor adjuk tovább személyes adatait, ha:
• Az adatátadás szükséges ahhoz, hogy az Ön által igényelt ajánlatokat vagy szolgáltatásokat
igénybe vegye, vagy
• Az ajánlatok vagy szolgáltatások nyújtására alkalmazott alvállalkozó vagy harmadik fél ilyen
adatokat igényel. Kifejezett, az eltérést engedélyező belegyezés hiányában az ilyen harmadik felek
csak olyan mértékben jogosultak az adatok felhasználására, amilyen mértékben ezek az ajánlat
vagy szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató:
Név: Flashpoint Bt.
Székhely: 2932 Almásfüzitő, Rákóczi út. 8. 1/3.
Telefon: Kerekes Géza: 20/369-6131, Győrvári Gábor: 70/321-1832
E-mail: gabor@deeb.hu, geza@flashpoint.hu
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz
csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian
felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses
megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is
kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.
Fogalommeghatározások
a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
•
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.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait,
milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről
az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott email elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart,
amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
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.
•
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, illetve az adatvédelmi
tisztviselőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön
érdekében mindent megteszünk, hogy a jelzett probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse
erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu; WEB https://naih.hu
További információ
Az Ön bizalma fontos számunkra! Ezért örömmel válaszolunk a személyes adatok feldolgozásával
kapcsolatos minden kérdésére. Ha bármilyen kérdése van, amire ez az adatvédelmi tájékoztató
nem adott választ, vagy ha részletesebb információkat szeretne, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba
a következő email címen: adatvedelmitisztviselo@adventista.hu
A következő helyeken tudhat meg bővebb információt arról, hogy:
- a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
- a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalakaltal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.
- A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem: https://privacy.microsoft.com/huHU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
- a Internet Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/1742/windows-internet-explorer-delete-managecookies.

