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A Decsi Református Egyházközség kiemelten fontosnak tartja a
természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó
jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.
A Decsi Református Egyházközség és a hozzá tartozó Lorántffy Zsuzsanna
Református Szeretetotthon az Érintettek személyes adatainak kezelése,
nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 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
2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint
az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján jár el.
Honlap használata során kezelt adatok köre és célja
Ön a www.dresz.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja.
A weboldalon nincs lehetőség regisztrációra, így nincs lehetőség az Ön személyes
adataihoz való hozzáféréshez sem. A www.dresz.hu használata közben a Decsi
Református Egyház nem tárol személyes adatokat.
A honlap böngészése során keletkező adatokat sem az intézmény, sem a
honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli
konkrét, Érintetthez köthető módon.
A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan
rögzítésre kerülhetnek, de ezek az intézmény számára nem hozzáférhetőek. Ilyen
adatok a statisztikai célra gyűjtött, személyes azonosításra nem alkalmas

információk, mint a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó
töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatók internet szolgáltatóinak
domain nevét. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem osztunk meg.

A Decsi Református Egyházközség „www.dresz.hu” honlapján a bárki
számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes
adatok megadása nem szükséges. Egyházközségünk a honlap látogatóiról
automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja,
a weboldalon megtekintett al-oldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat kizárólag a
honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az
ellenőrzésére használja fel és nem rendelkezik olyan technikai feltételekkel,
amelyekkel ő maga azonosítani tudná a látogatót.
A Decsi Református Egyházközség ún „cookie”-kat (sütiket) nem használ
a weboldalán, és nem veszi igénybe a Google Analytics szolgáltatásait.
További információ:
www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
és a Google adatvédelmi irányelveire vonatkozóan:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
Az adatkezelések időtartama: a honlap látogatóiról automatikusan kapott adatokat
A Decsi Református Egyházközség maximum 3 hónapig őrzi meg.

Az IP cím
Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz,
vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz
(WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a
web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online
kapcsolatban van. Az intézmény szolgáltatója az oldalhasználat ellenőrzése
céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából általában nem
rendeljük hozzá a felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan
minden felhasználót feljegyzünk, de a felhasználó anonim marad.

Cookie-k (Sütik)
A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az
Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a
honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap
használatát.
Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. A legtöbb
Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője
beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy
kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük,
amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani
kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy
segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat,
hogy honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes
egészében kihasználni.

E-mail címekre küldött, szolgáltatáshoz köthető, érdeklődő e-mail kapcsán
tárolt adatok és kezelésük:
Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is
közölte. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
A honlapon keresztül megadott bármilyen észrevétel, vélemény:
A Decsi Református Egyházközség a honlapon keresztül, vagy ott talált
információ alapján (központi e-mail-cím:tiszteletes@dresz.hu) kezdeményezett,
számunkra pl. e-mailben közölt ötleteket, javaslatokat, észrevételeket az üzleti-,
ügyfélkapcsolati-, és működési folyamatai optimalizálása, javítása, továbbá
biztosítási termékei és szolgáltatásai fejlesztése céljából felhasználja és tárolja.
Az adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való
hozzájárulást az A Decsi Református Egyházközség az észrevétel / e-mail
elküldésével megadottnak tekinti.
Az adatkezelések időtartama: az esetleges véleményeket, észrevételeket
tartalmazó e-maileket legfeljebb 3 évig őrizzük meg.

Kapcsolatfelvétel, jogok
Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t
kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen

kapcsolatba az intézménnyel a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén,
illetve közvetlenül az intézmény alábbi adatvédelmi tisztviselőjénél:
Kelemen Zsuzsa
postacím:7144 Decs Béke utca 2
e-mail cím: adatvedelem@dresz.hu
Jogorvoslat
Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes
adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen
veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál
(1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1)
391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.
Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az intézmény
jogellenesen kelezi, akkor választása szerint az intézmény székhelye szerint
illetékes bírósághoz vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Egyéb tájékoztatások
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt
személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt
örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
A Decsi Református Egyházközség belső adatvédelmi tisztviselővel
rendelkezik, aki az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában. Az
érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt,
illetve A Decsi Református Egyházközség által – vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A
belső adatvédelmi tisztviselő az esetleges adatvédelmi incidensekről
nyilvántartást vezet, a kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett

tájékoztatása céljából. A nyilvántartás tartalmazza az incidensben érintett
személyes adatok körét, érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még
nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást
A Decsi Református Egyházközség annak benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról
döntést hoz, és arról az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a
döntéssel nem ért egyet, illetve a Decsi Református Egyházközség a fenti
határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat,
kérelmeiket a Decsi Református Egyházközség Irodájában (7144 Decs Béke tér
2) írásban, személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy
a adavtvedelem@dresz.hu elektronikus levelezési címen jelenthetik be, de a Decsi
Református Egyház belső adatvédelmi tisztviselőjének címezve (feltüntetve,
hogy ez „adatkezelés” témakör).

Az intézmény fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

