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“Adatvédelmi Törvény”
vagy “Törvény”

Ezalatt értjük az 1998. Évi Adatvédelmi Törvényt
(Data Protection Act 1998), a 2003.évi
elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet (EU
rendelet) (SI 2426/2003 módosítás szerint), az
Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és
minden olyan Egyesült Királyságban hatályos
törvény, ami a GDPR betartására vonatkozik,
annak az Egyesült Királyság Európai Unióból
való kilépését követően részben vagy egészben
való foganatosítására vonatkozik és minden
egyéb vonatkozó törvény és rendelet, beleértve
az Egyesült Királyság és az Európai Unió
adatvédelmi rendelkezéseit, valamint az azokat
helyettesítő adatkezelési törvényeket és
rendelkezéseket, továbbá ahol alkalmazható, az
adatvédelmi hivatal (Comissioner’s Office) által
kiadott irányelveket és eljárási javaslatokat.

Az Adatvédelmi Törvény az emberi jogok személyes adatvédelmi
aspektusával foglalkozik. A törvény célja, hogy a személyes adatok
tisztességesen és jogszerűen kerüljenek felhasználásra, valamint, ahol
szükséges, az egyéni titoktartásnak érvényt szerezzen. Az Angliai Magyar
Református Egyház („mi”) tevékenysége során egyháztagjaink,
templomlátogatóink és rendezvényeink látogatói személyes adatait gyűjtjük,
feldolgozzuk és tároljuk, valamint alkalmazottaink, szolgáltatóink és harmadik
felek adatait kezeljük, és belátjuk, hogy mindezen adatok törvényes és
jogszerű kezelése az egyházunk helyes működésébe vetett bizalmat erősíti.
Jelen Nyilatkozatban foglaltak leírják, hogyan kezeljük az egyének által
megadott személyes adatokat.
Az Adatkezelési Tisztségviselő felelős azért, hogy a törvényt és jelen
Nyilatkozatot betartsuk. Egyházunkban ezt a tisztet Salánki István lelkipásztor
tölti be, akivel az alábbi elérhetőségeken lehet felvenni a kapcsolatot: 17 St
Dunstan’s Road, London W6 8RD, Tel: +44 20 8748 8858, info@reflondon.hu
Jelen Nyilatkozattal illetve annak betartásával kapcsolatos bármely
észrevételt először az Adatkezelési Tisztségviselő figyelmébe kell ajánlani.
Személyes adatok feldolgozása
Minden személyes adatot a vonatkozó törvényekben és jelen Nyilatkozatban
foglaltak szerint kell kezelni. Jelen Nyilatkozat elleni vétség fegyelmi eljárást
vonhat maga után.
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Az adatkezelés az adatok beszerzését, megtartását, fenntartását, tárolását,
törlését, zárolását és megsemmisítését foglalja magába.
A személyes adat egy élő személyre vonatkozó személyes adatok, beleértve
az alkalmazottak adatait. Ez nem vonatkozik vállalatok vagy szervezetek
adataira, bár vonatkozhat az ilyen vállaltokkal vagy szervezetekkel
kapcsolatos egyének adataira. A személyes adat lehet tényszerű (pl. név,
cím, telefonszám, születési dátum) illetve lehet az adott egyénről szóló
személyes vélemény, tetteinek vagy viselkedésének leírása.
Személyes adatok lehetnek pl. az alkalmazottak adatai, beleértve az
alkalmazás részleteit, nevek, címek, egyéb, személyekre vonatkozó adatok,
beleértve a szolgáltatók és harmadik felek adatait és minden olyan rögzített
adat, amit pl. rögzített telefonbeszélgetésben, e-mailekben vagy zárt
rendszerű felvételeken található (CCTV).
Azon alkalmazottak vagy egyebek (beleértve az önkénteseket és alapítványi
bizottsági tagokat is), akik részünkre és megbízásunkból személyes adatokat
kezelnek (jelen Nyilatkozat céljaira „Alkalmazottak”), belátják és elismerik,
hogy bármilyen tevékenységet végeznek személyes adatokkal, az kezelésnek
minősül.
Az Alkalmazottak csak az alábbi esetekben kezelhetnek adatokat:




Ha erre engedélyük van; vagy
Ha ez az alkalmazotti viszonyukból fakadóan kötelességük vagy
feladatkörük, pl. a bérszámfejtés kapcsán; vagy
Az adatkezelés Az Angliai Magyar Református Egyház jogos érdeke
miatt szükség, kivéve, ha ezen jogos érdekeket felülírják az érintett
egyén érdekei, jogai vagy személyes szabadsága.

Amennyiben a fenti feltételek egyike sem teljesül, a személyes adatok
kezelését megelőzően az adatkezelőnek kötelessége felkeresni az
Adatkezelési Tisztségviselőt.
Törvényi kötelezettségek betartása
Azon alkalmazottaknak, akik részünkre személyes adatokat kezelnek,
kötelességük a törvényi előírásokat betartani, beleértve az adatvédelmi
szabályokat, amelyek szerint a személyes adatokat:



Tisztességesen, jogszerűen és átláthatóan kell begyűjteni.
Kizárólag meghatározott és egyértelmű céllal lehet begyűjteni, és csak
ezekre a célokra lehet felhasználni.
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A megjelölt célnak megfelelő és releváns adatoknak kell lenniük, és a
szükségesre kell korlátozódniuk.
Pontos és naprakész adatoknak kell lenniük, (minden ésszerű
intézkedést meg kell tenni, hogy a pontatlan személyes adatokat
helyesbítsük, vagy késedelem nélkül töröljük).
Biztonságos módon kezeljük. (az Adatbiztonsági Nyilatkozatot ld. az 1.
számú Függelékben).
A szükségesnél hosszabb ideig ne tároljuk (az Adatmegőrzési
Nyilatkozatot ld. a 2. számú Függelékben).

Harmadik félnek, legyen az szervezet vagy egyén, csak abban az esetben
bocsátunk rendelkezésére személyes adatokat, ha erre törvényes alapunk
van, és ha az érintett egyénekkel Adatvédelmi Értesítésben közöljük, hogy
ilyen megosztásra sor kerülhet, kivéve, ha ez alól a törvény mentesít
bennünket. A harmadik féllel történő megosztásról és az így megosztott
adatoktól illetve bármilyen alkalmazott mentesség tényéről pontos
dokumentációt vezetünk.
Ha az Alkalmazottak jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármely előírása ellen
vétenek, kötelesek azonnal az Adatvédelmi Incidens Nyilatkozat (ld. a 3.
számú Függelékben) előírásai szerint eljárni.
Érzékeny adatok
Minden lehetséges intézkedést megteszünk, hogy az adatgyűjtés során az
érzékeny adatokat megfelelően beazonosítsuk, hogy azokat megfelelően
biztonságosan kezeljük. Az érzékeny adat az egyéni alábbi személyes adatait
jelentheti:
 Faji vagy etnikai hovatartozás
 Politikai nézetek
 Vallási meggyőződés
 Fizikai vagy mentális egészség és genetikai információ
 Szexuális irányultság
 Büntetett előélet
Előfordulhat, hogy jogszerű tevékenységünk során érzékeny adatokat
kezelünk, de ezeket harmadik féllel soha nem osztjuk meg, kivéve az érintett
személy kifejezett beleegyezésével.
Személyes adatok kezelésének ellenőrzése
Fontos számunkra, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat
betartsuk és betartassuk, és erre megfelelő munkafolyamatokat alakítsunk ki.
Ennek érdekében a következő lépéseket tesszük:

ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN THE U.K.
17 St Dunstan’s Road, London W6 8RD
Tel 020 87488858 Founded in 1948
www.reflondon.hu
Minister: Rev. István Salánki














Minden olyan Alkalmazott, aki személyes adatokat kezel, tisztában lesz
jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmával és az adatvédelmi
előírásokkal, és folyamatosan arra törekszik, hogy az adatok kezelése
biztonságos és egyre biztonságosabb módon történjen;
Minden olyan Alkalmazott, aki rendszeresen kezel személyes adatokat
illetve érzékeny adatokat kezel, szigorúbb ellenőrzés alatt áll majd;
Minden Alkalmazottnak ki kell értékelnie, hogy az általa történő
adatkezelés megfelel-e jelen Nyilatkozat előírásainak. Külön figyelmet
kell fordítani arra, hogy pontatlan, elavult vagy a szükségesnél több
adatot jelen Nyilatkozat előírásainak megfelelően törölni kell;
Ha az Alkalmazottak jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármely előírása
elleni vétséget észlelnek, kötelesek az Adatvédelmi Incidens
Nyilatkozat (ld. a 3. számú Függelékben) előírásai szerint eljárni;
Törvényi kötelezettségünk teljesítésének bizonyítása érdekében az
Alkalmazottak kezelési eljárásainkat pontosan dokumentálják és
tisztában vannak minden döntésünkkel, ami a személyes adatkezelést
érinti, (beleértve a döntés okát);
Bejelentés nélküli ellenőrzések is végrehajthatók;
Salánki István évente jelentést tesz az adatvédelmi eljárások helyes
betartásáról vagy esetleges be nem tartásáról;
Az esetleges adatvédelmi incidenseket dokumentáljuk és kivizsgáljuk,
hogy beazonosítsuk, mit tehetünk, hogy a jövőben a hasonló
incidenseket megakadályozzuk;
Minden adatkezelőnkkel írásos megegyezést kötünk, amiben az
adatkezelő nyilatkozik, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek
megfelelően jár el. Az adatkezelést, a megállapodásban foglaltak
betartását a megállapodás időtartama alatt folyamatosan ellenőrizzük.

Személyes adatok kezelése és az adatbiztonság
Az 1. számú Függelékben található Adatbiztonsági Nyilatkozat alapján
történik.
Az egyének jogai
A törvény kitér arra, hogy az egyénnek milyen jogai vannak saját adatait
illetően, azaz hogy tudatában legyenek, az egyénről milyen adatokat tárolunk
és milyen célból. Ha a személyes adatokat egyenesen az adott személytől
gyűjtjük be, akkor az egyént az adatgyűjtés idején vagy azt követő
leghamarabbi időpontban jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismertetésével
írásban tájékoztatjuk jogairól.
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Elméletben mindenkinek joga van látni, hogy milyen személyes adatokat
tárolunk róla. Arra is joga van az egyénnek, hogy pontatlan adatok
pontosításra vagy törlésre kerüljenek. Az érintett egyénnek adott esetben joga
lehet az adathordozhatóságra, és az elfeledtetésre. Az egyénnek továbbá
joga van megakadályozni, hogy adatait direkt marketing célokra
felhasználjunk.
Az Adatvédelmi Törvény értelmében tett adatszolgáltatási kérelemmel Salánki
István lelkipásztorhoz kellé fordulni, írásban. A törvényi kötelezettségeknek
megfelelően biztosítjuk, hogy minden érvényes írott adatszolgáltatási
kérelemre a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk. (Ahol erre a
törvény lehetőséget ad, további 30 napot vehet igénybe a válaszadás. Ebben
az esetben tájékoztatjuk az egyént, hogy mi a késedelem indoka).
Amikor egyéni adatszolgáltatásra szóló kérelem érkezik hozzánk, az érintett
egyénnek a követezőket szolgáltatjuk: a) általunk tárolt személyes adatait, b)
a célt, amire adatait felhasználjuk, c) azoknak a személyeknek vagy
szervezeteknek a felsorolását, akik számára az adatait kiadtuk vagy
kiadhatjuk, d) tesszük mindezt jól érthető formában.
A Nyilatkozat változtatásának joga
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot bármikor megváltoztassuk,
beleértve az új törvényi kötelezettségeknek való megfelelést. Szükség esetén
ezen változtatásokról az érintett egyéneket levélben vagy e-mailben
értesítjük.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatot elfogadták:
Dátum: …………………………………

…………………………………..
aláírás
Évente egyszer felülvizsgálatra szorul.

…………………………………..
aláírás
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ICO Regisztráció
Non-profit szervezetként, akik CCTV rögzítést nem végeznek, Az Angliai Magyar
Református Egyház nem köteles az Information Commissioner’s Office-nál
regisztrálni.
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