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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLRE FELIRAT-
KOZÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 

Preambulum 

A jelen adatkezelési tájékoztató 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 szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Rende-
letben megfogalmazott előírásoknak való megfelelés céljából készült. 

I. Fogalmak 

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak jelentése: 

 

1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vo-
natkozó 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. 

2. 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, betekin-
tés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé 
tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 

4. 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. 

5. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harma-
dik fél-e. 

6. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájé-
koztatáson 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. 

II. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 
(Az érintett tájékoztatását szolgáló információk) 

1. Az adatkezelő adatai: 
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (a továbbiakban: Pannonhalmi Fő-
apátság) 
Képviselő: Bokros Balázs Márk OSB 
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Székhely: 9090, Pannonhalma, Vár 1. 
Telefonszám: +36-96/570-100 
E-mail cím: hr@osb.hu 
Adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást adó részleg: HR iroda 

2. Az adatkezelés alapelvei: 

A Pannonhalmi Főapátság, mint adatkezelő felel az alábbi adatkezelési elvek betartásáért: 

 A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára át-
látható módon kezeli (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).  

 A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és 
azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kö-
töttség).  

 A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és rele-
vánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság).  

 Gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén napraké-
szek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul tö-
rölje vagy helyesbítse (pontosság).  

 A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak 
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 
(korlátozott tárolhatóság). 

 A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biz-
tonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás 
és bizalmas jelleg). 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását 
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzá-
férést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen.  

3. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja: 

 A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám 
 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hírlevélre való jelentkezésekor megadott 

önkéntes hozzájárulása. 

4. Az adatkezelés célja:  

Az adatkezelés célja hírlevél küldése a Pannonhalmi Főapátságtól az érintett személyre 
szabott érdeklődési körének megfelelően és/vagy rendezvényekről, akciókról, stb. 
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5. Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelés időtartama az érintett önkéntes hozzájárulásának megadásától számított 5 
év. 

6. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok: 

A Pannonhalmi Főapátság papír alapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes 
adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag megfelelően zárható helyiségben tör-
ténhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megis-
merhető. Számítógép alapú adattárolás esetében az információbiztonsági szabályzatokban 
található előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok védelmére. 

III. A érintett, mint az adatkezeléssel érintett személy jogai 

1. A hozzáférés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett ren-
delkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az admi-
nisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektro-
nikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

2. A helyesbítéshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül he-
lyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröl-
je a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll: 

 A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöt-
ték, vagy más módon kezelték. 

 Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkeze-
lésnek nincs más jogalapja. 

 Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen 
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. 

 A személyes adatokat jogellenesen kezelték. 

 A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

 Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát. 

 Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását 

 Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-
delméhez. 

 Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés el-
len. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapí-
tásra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érin-
tett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a táro-
lás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvé-
nyesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakoz-
zon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igé-
nyek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

IV. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedések 
 
1. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az érintett személyes adatainak vala-
mennyi helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

2. Az adatkezelő elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását. 

3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérke-
zésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogok gyakorlására 
irányuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kére-
lem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszab-
bítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésé-
vel a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 
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érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elekt-
ronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintet-
tet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat 
be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

4. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, továbbá bíróság-
hoz is fordulhat. 

 
Pannonhalma, 2018.05.24. 
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