CTC Magyarország Egyesület
Adatkezelési Szabályzata

Az Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a citytocity.hu domain alatt működő honlap
(„Honlap”) látogatóit, illetve a Szabályzat olvasóit tájékoztassa a CTC Magyarország
Egyesület működésével összefüggő adatkezelésekről a személyes adatok védelmét szabályozó
jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(„Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően.
1. Alapfogalmak
Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel
kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható (amennyiben az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek).
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó
és a bűnügyi személyes adat.
Adatalany/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges
adatok esetében szükséges az írásos forma.
Nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;
Tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik jogosultak az adatok megismerésére. A tájékoztatásnak
magába kell foglalnia az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit
is.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozatával személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni
műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.
Adatvédelmi tisztviselő: olyan szereplő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó oldalán, aki
ismeri az adatvédelmi szabályokat és gyakorlatot, illetve az adatkezelő/adatfeldolgozó
működését. Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő/adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére; ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek és belső
szabályoknak való megfelelést, kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra
vonatkozóan, amelyet nyomon is követ. Együttműködik a felügyeleti hatósággal, az
adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a hatóság felé, adott
esetben konzultációt folytat vele.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

2. Adatkezelő megnevezése, azonosítói, elérhetősége
Az adatkezelő neve CTC Magyarország Egyesület, mely Magyarországon bejegyzett civil
szervezet.
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 65. fszt. 2.
Nyilvántartási szám: 01-02-0016767
Adószám: 18948459-1-43
KSH szám: 18948459-9499-529-01
Alapítás éve: 2017
Telefon: +36 (70) 613-7661
Weblap: http://citytocity.hu
Email: citytocityhungary@gmail.com
3. Az Adatkezelő adatkezelése és annak célja
3.1. Az Egyesület célja a céltudatos gyülekezet alapítás, mert hisszük, hogy az evangélium
nagyvárosi terjedésének, valamint a már meglévő gyülekezetek megújulásának egyik módja
új gyülekezetek indítása. Gyülekezetplántáló lelkipásztorok és vezetők fórumának biztosítása,
hogy felekezetközi összefogással közösségben legyenek egymással, támogassák egymást,
ezzel elősegítve új gyülekezetek létrejöttét és ezáltal hatással legyünk Budapestre. Nemzeti és
nemzetközi együttműködés, közös teológiai, és etikai értékek mellett elköteleződött és ezek
alapján működő civil szervezetekkel, gyülekezetekkel, közösségekkel.
Céljának megvalósítása érdekében lelkipásztorokat képez, konferenciákat, fórumokat,
rendezvényeket szervez.
Képzéshez, szerződéshez, számlázáshoz szükséges adatok:
•
•
•
•

Szerződő személy/szervezet neve
Lakcíme/Székhely címe
Telefonszáma
E-mail címe

Konferenciák, rendezvények regisztrációjához szükséges adatok:
•
•
•
•

Résztvevő neve
Email címe
Gyülekezetének neve
Gyülekezeti szolgálata

3.2. Az Adatkezelő adatkezelése a jelen Szabályzat 3.1. pontjában meghatározott célját
szolgálja, és a személyes adatokat is kizárólag ezen cél eléréshez szükséges mértékben kezel.
3.3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Szabályzat 3.1. pontjában
meghatározott céltól eltérő célra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől

eltérően nem rendelkezik – az érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges,
ezen kívül az Adatkezelő adattovábbítási tevékenységet nem végez.
3.4. Az Adatkezelő az alábbi esetekben jogosult a személyes adatok kezelésére:
•
•
•
•
•
•

ha az érintett az Adatkezelő által előre megszerkesztett nyilatkozatában a hozzájárulását
adta a személyes adatainak a jelen Szabályzat 3.1. pontjában meghatározott célból történő
kezeléséhez;
ha a személyes adat kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges;
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége;
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; vagy
az adatkezelés közérdekű célból történő feladat végrehajtásához szükséges.

3.5. Az érintett önkéntes hozzájárulása adja a személyes adatok kezelésének jogalapját.
3.6. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
számú Általános Adatvédelmi Rendelete ( GDPR ) és az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Infotv. ).
4. Adatvédelmi és Adatkezelési Alapelvek
4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon végzi.
4.2. Célhoz kötöttség és adattakarékosság
Az Adatkezelő a személyes adatokat jelen Szabályzat 3.1. pontjában meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, a személyes adatokat a céllal összeegyeztethetetlen
módon nem kezeli. Az Adatkezelő adatkezelése csak e célra korlátozódik.
4.3. Pontosság
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából a
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
4.4. Korlátozott tárolhatóság
Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljának eléréshez szükséges ideig teszi lehetővé. A
személyes adatok tárolása elektronikus formában valósul meg.

4.5. Integritás és bizalmas jelleg
Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy megfelelő technikai és
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.
4.6. A személyes adatok különleges kategóriáinak tilalma
Az Adatkezelő a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, az
egészségügyi adatokat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatokat nem kezel.
5. Az érintettek jogai
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során
a magyar és az európai uniós hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkori
hatályos jelen szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
5.1. Az érintett hozzáférési 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 érintett kérésére az
Adatkezelő a személyes adatok másolatát díjmentesen az érintett rendelkezésre bocsátja.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett továbbá jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
5.3. Az elfeledtetéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• 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 védelméhez;

•

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.

5.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
5.6. A panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő. A panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről a felügyeleti hatóság fogja tájékoztatni az érintettet.
6. Egyéb rendelkezések
Jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok,
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a mindenkor
hatályos európai uniós jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vonatkozó szabályai irányadóak.

Budapest, 2018. május 25.

