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Adatvédelmi tájékoztató weboldal látogatóknak
Ezen adatvédelmi tájékoztató a Magyar Pünkösdi Egyház Dunántúli Pünkösdi Támogató Szolgálat által
fenntartott Palánta Családi Bölcsőde - https://palantacsaladibolcsode.hu – és a Békevár Családi Bölcsőde https://bekevarcsaladibolcsode.hu - honlapján, a weboldal látogatója és felhasználója, továbbiakban
„érintett” számára készült.
Adatkezelő
Szervezet neve:
Magyar Pünkösdi Egyház Dunántúli Pünkösdi Támogató Szolgálat
Szervezet székhelye: 7530 Kadarkút, Vóta – kastély 1.
Szervezet adószáma: 18989841-1-14
Szervezet képviselője: Óvári Róbert igazgató
Képviselő elérhetősége
e-mail:
mpedptsz@gmail.com
telefonszám: +36-30-3352070, +36-82-581-014

Az adatvédelmi tájékoztató célja
A Magyar Pünkösdi Egyház Dunántúli Pünkösdi Támogató Szolgálat, mint Adatkezelő, tájékoztatja az
érintettet az általa megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban.
A weboldalt használó érintett számára, az online jelentkezési lap használatához meg kell adni személyes
adatokat. Az elérhető szolgáltatások igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához
szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is önkéntes.
A jelentkezési felületen személyes adatot nagykorú személy adhat meg!
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A weboldalon, a családi bölcsőde jelentkezés ügyintézéséhez, az alábbi személyes adatok megadása
szükséges, melyeket kizárólag az Adatkezelő kezel:
 igénybe vevő, törvényes képviselő családi és utónév;
 igénybe vevő születési hely és idő;
 igénybe vevő édesanyja családi és utóneve;
 igénybe vevő lakcíme;
 szülő/törvényes képviselő elérhetősége – telefon, e-mail.
Az érintett részéről megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli, másnak nem adja át, és
nem adhatja tovább. Csak arra a célra használja, amire az érintett átadta.
Amennyiben személyes adatainak kezelésével, használatával kapcsolatban az érintettnek kérdése van, azt
szervezet megadott elérhetőségén bármikor felteheti.
A weboldal felkeresése során, az érintett IP címe az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok
naplózásra kerülhetnek. Ez azonban névtelenül történik, így az érintett személyével az sem jelen időpontban,
sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatok elemzését nem végzi az Adatkezelő, a naplózott
adatokat kizárólag statisztikai célra használja fel (pl. látogatottsági adatok). Amennyiben erről az érintett
többet szeretne megtudni, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a megadott
elérhetőségeken, melyre írásban választ kap.
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Az adatkezelés módja és időtartama
Az érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő saját informatikai rendszerén és külső tárhely
szolgáltató eszközén valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is
felkerülhetnek.
A kezelés időtartama az on-line jelentkezést követően a szolgáltatás személyes megkeresése és
igénybevétele esetén a jogszabály szerint meghatározott időtartam, ha nem keresi meg személyesen a családi
bölcsőde szolgáltatás nyújtóját, az adatok 60 napon belül törlésre kerülnek.
Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő informatikai rendszerben tárolja, kizárólag a szükséges ideig.
Az Adatkezelő a személyes adatokat kinyomtatja a családi bölcsőde szolgáltatás esetén, de sem szóban, sem
más módon nem osztja meg harmadik féllel. A szervezet munkatársai számára kötelező a titoktartás ezen a
területen is, a szolgáltatásnyújtás során láthatják a személyes adatokat és dokumentumokat készíthetnek
ezen adatokkal, valamint az ügyintézés során felhasználhatják az érintettek azonosítására.
Adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedések
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések, adatvesztés
elkerülése érdekében az Adatkezelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz, rendszeres
ellenőrzéseket végez és a technológia fejlesztéseket igyekszik alkalmazni ennek érdekében. A szervezet
információs rendszere magas szinten védett, az informatikai hátteret, külső tárhelyszolgáltató biztosítja.
Adatvédelemmel kapcsolatos jogok gyakorlása
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintett hozzáférhet nyilvántartott személyes adataihoz. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes
adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén
annak jogalapjáról és címzettjéről.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, vagy pontatlanok, illetve
személyes adataiban bekövetkezett változás esetén köteles azt bejelenteni.
Az a) és b) pont szerinti kérelmet az adatkezelőnél személyesen, vagy az mpedptsz@gmail.com elektronikus
levélcímen, postai úton a Magyar Pünkösdi Egyház Dunántúli Pünkösdi Támogató Szolgálat 7530 Kadarkút,
Vóta – kastély 1.postacímen lehet előterjeszteni.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
A megőrzési időn belül a kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem
jogellenes. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonhatja a hozzájárulását.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett
személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben az „Adatkezelés módja és időtartama”
pontban megjelölt megőrzési határidő eltelt, vagy az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok
törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából
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kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat az adatkezelő tovább tárolja. Erre vonatkozó igény írásban
megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének és a kért további tárolási időnek a
megjelölésével.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást az adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya
van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati
lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
Jogérvényesítés
Az érintett, adatkezelés bármely területére vonatkozóan panaszt tehet az Adatkezelőnél, postacím:
Magyar Pünkösdi Egyház Dunántúli Pünkösdi Támogató Szolgálat,
7530 Kadarkút, Vóta – kastély 1.,
e-mail: mpedptsz@gmail.com
Az Érintett adatvédelmi hatósághoz fordulhat az Európai Unión belül, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett, a személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.

Kadarkút,Vóta-kastély, 2019.02.01.
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