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TÁJÉKOZTATÓ A MISKOLCI EGYHÁZMEGYE KULTURÁLIS PROGJAMJAI IRÁNT 

ÉRDEKLŐDŐK RÉSZÉRE  
SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉRŐL 

 

 

 

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási 

és Kulturális Diákotthon intézménye területén működő Akropolisz Szabadtéri Színpad 

valamely kulturális programja iránt érdeklődő, programra jelentkező tájékoztatást kapjon az őt érintő 

adatkezelésről.  

 

A tájékoztatási kötelezettség jogszabályi hátterét az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Info tv.) 20. §-a határozza meg. 

 

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

Miskolci Egyházmegye  

Székhely: 3526 Miskolc, Szeles utca 59. 

Postacím: 3503 Miskolc, Pf.: 111 
E-mail cím:  okonomus@mi.gorogkatolikus.hu  
Központi telefonszám: (06-46) 500-260 
Fax: (06-46) 500-263 
Honlap: http://www.migogkat.hu 
Nyilvántartó szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

 

Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon  

Székhely: 3519 Miskolc, Görömbölyi út 23. 

Honlap:http://www.migorogkoli.hu 

E-mail: gorogkatolikuskoli@gmail.com   

Telefonszám: 46/790-181 

Fenntartója: Miskolci Egyházmegye   

 

 

Adatvédelmi tisztviselők: 

 

A Miskolci Egyházmegyénél: a mindenkori ökonómus. 

E-mail címe: okonomus@mi.gorogkatolikus 

 

Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthonnál: a mindenkori igazgató  

E-mail: gorogkatolikuskoli@gmail.com   

 

http://www.migogkat.hu/
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2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama, 

a nyilvántartott adatok köre 

 

 

 

Az adatkezelés célja: 

Közvetlen tájékoztatásnyújtás a Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási és 

Kulturális Diákotthon intézménye területén működő Akropolisz Szabadtéri Színpad  kulturális 

programja iránt érdeklődők részére. 

A Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon 

intézménye a programok iránt érdeklődők – az általuk elektronikus úton vagy papír alapon eljuttatott 

– személyes adatait – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info. tv. 5. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint – önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.  

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, mely hozzájárulást az érintett a jelen tájékoztató 

ismeretében tett nyilatkozatával ad meg. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételét követően a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig 

kezeli a Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon 

intézménye a személyes adatokat.  

A hozzájárulás visszavonása esetén a Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási és 

Kulturális Diákotthon intézménye gondoskodik a személyes adatok törléséről.  

 

A nyilvántartott adatok köre: 

A kulturális program iránt érdeklődők neve, életkora, lakóhelyének település neve, elektronikus úton 

való elérhetőségének címe (e-mail, facebook). 

 

 

3. A hozzájárulás visszavonása 

 

Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás indoklás nélkül bármikor, a Miskolci Egyházmegyének 

címzett (1. pont) papíralapú vagy elektronikus levélben írásban visszavonható. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. 

 

 

4. Betekintés, adattovábbítás 

 

Az önkéntesen szolgáltatott adatokat a Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási és 

Kulturális Diákotthon intézménye azon munkatársai ismerhetik meg, akiknek feladata a kulturális 

tevékenységgel összefüggő ügyek intézése, vagy az ezzel kapcsolatos döntések előkészítése, illetve a 

döntések meghozatala. Az adatok további személyek részére kizárólag akkor továbbíthatóak, ha ehhez 

az érintett külön hozzájárulását adta. 

 

 

5. Adatfeldolgozó igénybevétele 

 

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 
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6. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák 

 

A Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon 

intézménye minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok 

illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas 

védelem működik. 

A személyes adatok biztonságának megőrzését az adatkezelőnél a következő technikai és szervezési 

intézkedések garantálják: 

a) az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz a Miskolci Egyházmegye és a Görögkatolikus 

Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon intézménye részéről a döntéshozatalban résztvevők 

és azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladata a kulturális programok szervezésével 

összefüggő ügyek intézése; 

b) naplózás, külső és belső tűzfalak, behatolást jelző és megakadályozó (IDS/IPS) csomagszűrő 

eszközök, vírusvédelmi szoftverek és virtuális magánhálózatok (VPN) alkalmazása; 

c) rendszeres mentés,  

d) a személyes adatokat tartalmazó papíralapú iratok megfelelő, zárt szekrényben történő 

tárolása. 

 

 

7. Az adatkezeléssel érintettek jogai, jogorvoslat 

 

 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított 

jogaival. Kérelmezheti: 

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (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 és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. 

cikk), 

b) a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) 

(GDPR 16. cikk), 

c) a személyes adatai törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, 

hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem 

teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

d) a személyes adatai kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. 

cikk). 

e) Az érintett tiltakozhat a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen. (GDPR 21. 

cikk). 

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az 

adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog nem illeti 

meg az adatkezeléssel érintettet. 
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Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, a Miskolci 

Egyházmegyének címezve terjesztheti elő jelen tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségek 

bármelyikén. A Miskolci Egyházmegye a kérelemben foglaltakról tájékoztatja a Görögkatolikus 

Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon intézményét. 

 

 

8. Jogorvoslatok rendje 

 

Panasz benyújtása az adatvédelmi tisztviselőhöz 

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az 

adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségek 

valamelyikén. 

 

Bírósági vagy felügyeleti hatósági jogérvényesítés 

 

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

vizsgálatát. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

