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Adatvédelmi Szabályzat
A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca
50.) közhasznú egyesület (a továbbiakban: Egyesület) kiemelten védendő értéknek tartja a
természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, különösen a magán- és
családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához, a gondolat-, lelkiismeret- és a
vallásszabadsághoz, véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához, az információs
önrendelkezési joghoz és a személyes adatok védelméhez való jogot, ezért az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseivel összhangban az Egyesület
Adatvédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) az alábbiakban határozza
meg:
I.

Adatvédelmi Szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy érvényre jutassa az Egyesület által kezelt személyes
adatok jogszerű, célhoz kötött, átlátható, adatminimalizált, korlátozott idejű, pontos és bizalmas
kezelését, továbbá tájékoztatást nyújtson az Egyesület által kezelt adatok köréről, jogalapjáról,
módjáról és az érintettek jogairól.
II.

Adatvédelmi Szabályzat hatálya

1. Jelen Adatvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyesület tagjaira, fiatalkorúak
esetén hozzátartozóikra és a szülői felügyeleti jog gyakorlójára és egyéb az Egyesülettel
megbízási vagy egyéb jogviszonyban és kapcsolatban álló természetes személyek körére,
továbbá az Egyesület által üzemeltetett Honlap tekintetében a természetes személy
Felhasználókra.
2. Jelen Adatvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület által kezelt személyes
adatok körére, továbbá az Egyesület Honlapján igénybe vehető szolgáltatásokra és
funkciókra, a Felhasználók személyes adataira.
III.

Értelmező rendelkezések

Jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában:
1. Honlap: Az Egyesület által a https://regnum.hu URL címen üzemelő internetes weboldal.
2. Felhasználó: Az a természetes személy, aki a Honlapra belép, illetve azon regisztrál és a
Honlapon elérhető funkciót vagy szolgáltatást használja, illetve igénybe veszi.
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3. Érintett: Jelen Adatvédelmi Szabályzat II.1. pontjában meghatározott személyek összessége a
Felhasználó kivételével.
4. Általános Felhasználási Feltételek: Az Egyesület által meghatározott a Honlapra vonatkozó
és a Honlapon közzétett felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁFF)

IV.

Kezelt adatok köre

Egyesület által kezelt adatok köre:
1. Az Egyesület működéséhez szükséges kezelt adatok köre:
a) név,
b) születési dátum,
c) állandó lakcím,
d) telefonszám,
e) e-mail cím,
f) betegség, allergia fennállása esetén erre vonatkozó adat.
2. A Honlap használata során, ezen keresztül az Egyesület részére történő megküldés során
gyűjtött és kezelt adatok köre:
Regisztráció esetében:
a) név,
b) e-mail cím.
Funkciók alkalmazása esetében:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

név,
e-mail cím,
becenév,
születési dátum,
állandó lakcím,
Egyesületben betöltött képviseleti kör szerepe,
Egyesület által biztosított étkezések esetén ételallergiára vonatkozó adat.

3. Automatikusan gyűjtött adatok: a Honlap használata során generálódó a Felhasználó
bejelentkező számítógépének, illetve mobil- vagy egyéb számítástechnikai eszközének
adatai, amelyeket az Egyesület rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként
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rögzít, így különösen a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az Internet
Protocol (IP) címet, az internetszolgáltatót (ISP) és adott esetben az időbélyegzőt.
4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Honlap a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatóak. Az adatokhoz kizárólag az Egyesület, mint adatkezelő fér hozzá.
V.

Adatkezelés célja

1. Az Egyesület által végzett adatkezelés célja az Egyesület főtevékenységeként végzett
gyermek- és ifjúság nevelés érdekében jelen Adatvédelmi Szabályzat VI. pontja szerinti
jogalappal összhangban:
a) korosztály szerinti csoportok létrehozása, évközi és nyári programok szervezése,
b) helyi szintű közösségek létrehozása, évközi és nyári programok szervezése,
c) vezetőképzők létrehozása és fenntartása,
d) éves vezetői találkozó szervezése,
e) családi programok szervezése,
f) ifjúsági, lelki napok és egyéb rendezvények szervezése,
g) az Egyesület jelen Adatvédelmi Szabályzat V.1. a)-f) pontja szerinti
tevékenységeként megvalósuló programok esetében a résztvevők egészségének
megőrzése – különösen ételallergiára vonatkozó információ-,
h) az Egyesület jelen Adatvédelmi Szabályzat V.1. a)-f) pontja szerinti
tevékenységeként megvalósuló aktuális programokról és eseményekről az
Érintettek értesítése,
i) az Egyesület jelen Adatvédelmi Szabályzat V.1. a)-f) pontja szerinti
tevékenységeként megvalósítandó programokhoz adomány kampány küldése.
2. Az Egyesület a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:
a) Honlapon történő regisztráció,
b) Honlapon elérhető funkciók ás szolgáltatások igénybe vétele,
c) Felhasználó azonosítása egyes funkciók igénybe vétele során,
d) az Egyesület és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása – különösen az
Egyesület jelen Adatvédelmi Szabályzat V.1. a)-f) pontja szerinti tevékenység
körében a programokra történő jelentkezési ív kitöltése -,
e) a Felhasználónak címzett Honlappal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a
Felhasználó Honlapon regisztrált e-mail címére,
f) a Honlapon a Felhasználó felhasználói profiljának testre szabása,
g) a Holnap hatékonyságának és működésének továbbfejlesztése.
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VI.

Adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja értelmében az Érintett és a Felhasználó személyes adatai kifejezett és önkéntes
hozzájárulásával kezelhetők. Általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) és h) pontja
alapján egészségügyi adatok kezelhetők az Érintett kifejezett hozzájárulásával vagy megelőző
egészségügyi célokból.
Adatkezelő személye

VII.

1. Az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül szükséges mértékében
az Egyesület kezeli.
2. Az Egyesület adatai, elérhetőségei:
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 50.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 10.
E-mail: info@regnum.hu
Tel/fax.: 06-1-266-9697
VIII.

Adattovábbítás

Egyesület kijelenti, hogy az Érintett és a Felhasználó által megadott vagy rá vonatkozó adatokat
az Érintett vagy Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül – jogszabályon alapuló kötelező
adattovábbítás kivételével - harmadik személy részére nem továbbítja.
IX.

Adatkezelés időtartama

Az Egyesület az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül szükséges
mértékben és ideig, de legfeljebb az Érintett vagy Felhasználó és Egyesület közötti kapcsolat
megszűnésétől számított 5 évig kezeli.
X.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

1. Az Érintettek és Felhasználók személyes és egyéb adatainak megismerésére az Egyesület,
továbbá az Egyesület tevékenységében aktívan közreműködő és az Egyesület munkáját
segítő illetékes személyek jogosultak.
2. A Honlapon a nyilvánosan megjelenített adatokat valamennyi Honlapra látogató személy
megismerheti.
XI.

Érintettek és Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei
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1. Érintettek és Felhasználók az Infotv. 14-19. §- ai, továbbá az Általános adatvédelmi rendelet
12-20. cikkei alapján kérelmezhetik az Egyesületnél:
a) tájékoztatását a személyes adatok kezeléséről, a személyes adatokhoz való
hozzáférésről
b) személyes adatai helyesbítését,
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását,
d) személyes adatai kezelésének korlátozását, továbbá
e) tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.
2. Érintett és Felhasználó a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt keresetet
indíthat az Egyesülettel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
XII.

Adatbiztonság

1. Az Egyesület a központi szerverén tárolja az Érintettek által megadott és a Felhasználók által
a Honlapon bevitt adatokat, továbbá a Honlaphoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.
2. Az Egyesület megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azt az eljárásrendet és eljárási szabályokat, amelyek biztosítják az Infotv. 7. §-a és
az Általános adatvédelmi rendelet 32-34. cikke szerinti adatbiztonságot abból a célból, hogy
illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá az Érintettek és Felhasználók személyes
adataihoz.
3. Az Egyesület, amennyiben az Érintett vagy Felhasználó Egyesület által kezelt és tárolt
személyes vagy egyéb adataihoz illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli,
haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 48 órán belül az adatokhoz való
hozzáférést megtiltja és erről értesíti az Érintettet vagy Felhasználót. Az Érintett vagy
Felhasználó köteles együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, továbbá köteles
az ehhez szükséges adatokat az Egyesületnek és az illetékes és hatáskörrel rendelkező
hatóságoknak átadni.
4. Amennyiben az Egyesület jelen Adatvédelmi Szabályzat XII.3. pontban foglalt
kötelezettségének eleget tesz, az Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz
történő illetéktelen hozzáférésért vagy annak megkísérléséért, továbbá az illetéktelen
hozzáférés eredményeképpen bekövetkező semmilyen kárért.
XIII.

Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

1. Az Egyesületbe való belépéssel az Érintettek magukra nézve kötelezőnek fogadják el jelen
Adatvédelmi Szabályzatot.
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2. A Felhasználók, akik a Honlapon regisztrálnak, a regisztráció során kötelezőnek fogadják el
az Egyesület ÁFF-ét jelen Adatvédelmi Szabályzattal együttesen.
3. Azok a Felhasználók, akik nem regisztráltak a Honlapon, de a Honlap valamely olyan
szolgáltatását vagy funkcióját veszik igénybe, amely során személyes vagy egyéb adat
megadása szükséges, ezen adatok megadásakor, illetve ezen szolgáltatás vagy funkció
megadásakor magukra nézve kötelezőnek fogadják el az Egyesület ÁFF-ét jelen
Adatvédelmi Szabályzattal együttesen.
XIV.

Adatvédelmi Szabályzat módosítása

1. Egyesület jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
2. Az Egyesület jelen Adatvédelmi Szabályzatot, valamint annak módosítását – a módosítással
egységes szerkezetbe foglaltan – a Honlap nyitó oldalán, jól látható helyen teszi közzé.
3. Jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és annak tartalmáról az Egyesület elektronikus
úton, e-mail üzenetben értesíti az Érintettet, a Felhasználót pedig oly módon, hogy a
Felhasználó részére a módosítást követő első Honlapra történő belépésekor egy felugró
ablakban tájékoztató jelenik meg. Az Érintett és a Felhasználó klikkeléssel fogadja el a
módosított Adatvédelmi Szabályzatot. A módosított Adatvédelmi Szabályzat a közzétételt
vagy értesítést követő 5. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi
Szabályzat módosítása ellen a közzétételtől vagy értesítéstől számított 5 napon belül az
Egyesületnél írásban nem tiltakozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az Érintett vagy Felhasználó
az Adatvédelmi Szabályzat módosítását kifejezetten elfogadta.
XV.

Záró rendelkezések

1. Érintett és Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzat
rendelkezéseit átolvasta, megértette és tudomásul vette, továbbá azokat önmagára nézve
kötelezőnek fogadja el.
2. Jelen Adatvédelmi Szabályzatra a magyar jog az irányadó és az ebből eredő jogviták
elbírálására az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok és bíróságok
jogosultak.
3. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban nem a szabályozott kérdésekben az Infotv., az Általános
adatvédelmi rendelet és egyéb magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.
4. Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 22. napján lép hatályba.
Budapest, 2018. május 21.
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