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I. A szabályozás célja, az adatkezelő adatai 

 

A Miskolci Egyházmegye által megalkotott Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat (a 

továbbiakban: „Szabályzat”) a Miskolci Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye) 

adatkezeléssel és adatfeldolgozással, valamint ezen műveletekkel kapcsolatos adatbiztonsági 

feladatokra vonatkozó főbb rendelkezéseit tartalmazza azzal, hogy az itt nem szabályozott 

kérdésekben az Egyházmegye püspöke jogosult egyoldalú jognyilatkozatával 

részletszabályokat megállapítani.  

 

A szabályzat célja 

 

A Szabályzat célja, hogy az Egyházmegye a természetes személyek személyes adatai 

kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad 

áramlásának szabályait meghatározza, valamint az Egyházmegye belső adatvédelmi 

rendelkezéseit megismertesse az érintettekkel. Figyelemmel arra, hogy az Egyházmegye 

intézményei útján lát el közfeladatot, így a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat 

közzétételére vonatkozó szabályokat az Egyházmegye intézménye önálló hatáskörben 

határozza meg (2011. évi CCVI. törvény [Ehtv.], 19. § (3) bek). 

Az Adatkezelő az adatkezelése során, kiemelten a célok megvalósulása érdekében a 

következő jogi normák rendelkezéseire tekintettel alkotta meg belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági rendszerét: 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról (a továbbiakban: Ehtv.), 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

 A Keleti Egyházat Kánonjainak Törvénykönyve (a továbbiakban: Kódex).  

 

Az Egyházmegye mint Adatkezelő adatai 

 

  

Az Adatkezelő a tevékenységét a Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatalán – mint belső 

szervezeti egységén – keresztül látja el, melynek adatai: 

 Székhely:3526 Miskolc, Szeles u. 59., 

 Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111, 

 Telefon: (46) 500 260; (30) 503 4348; Fax: (46) 500 263 

hivatal@mi.gorogkatolikus.hu, 
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 Megyéspüspök (Képviselő): Dr. Orosz Atanáz, puspok@mi.gorogkatolikus.hu, 

 Adószám: 18404973-1-05, 

 KSH számjel:18404973-9491-555-05, 

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mi.gorogkatolikus.hu. 

 

II. A Szabályzat fogalmi rendszere  

 

Az Adatkezelő a szabályozása során a vonatkozó jogi normák fogalmi rendelkezéseit 

használja, az alábbiakban meghatározottak szerint. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 

vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok. 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez.  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Szabályzat alapján 

végzett adatkezelések esetén az Adatkezelő az Egyházmegye. Az Egyházmegye 

Adatkezelőként köthet adatfeldolgozásra irányuló szerződést, valamint bizonyos – külön 

nevesített esetekben – közös adatkezelőként is eljárhat.  

Egyházi jogi személy: a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye.  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy 

rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. 

Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy 
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vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza 

meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.  

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, 

módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Álnevesítés: személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni.  

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek.; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.  

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 

alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 
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III. A személyes adatok kezelésének fő elvei 

 

Az Egyházmegye, az adatkezelése során a következőket tartja szem előtt: 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 

véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni 

kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az 

érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes 

megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve 

szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

 

IV. A kezelt személyes adatok meghatározása, jogalapja 

 

Az Egyházmegye adatkezelési műveletei – részletesen az adatkezelési tájékoztatókban 

meghatározva – a teljesség igénye nélkül jellemzően: 

- a munkavállalói adatok felvétele és tárolása,  

- a szerződéses partnerek, valamint kapcsolattartói elérhetősége,  

- hírlevél küldése céljából felépített adatbázisban tárolt nevek és e-mail címek,   

- az egyházi személyek, ill. az egyházi szolgálati jogviszonyban álló személyek esetén  a 

személyes adatokat az egyházi belső szabályok, valamint az alkalmazásuknak megfelelő 

állami jogszabályok alapján kezeli, 

- egyházi személyek ajánlásait,  

- vallási hovatartozásra vonatkozó adatok.  
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Az adatkezelési művelet csak a megfelelő jogalap fennállása esetén lehetséges, csak annak 

igazolása esetén kezdhető meg, melyek az alábbiak lehetnek:  

 az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és visszavonható 

hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez;  

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges;  

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges;  

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé.  

Az Egyházmegye az adatkezelés célját – tájékoztatóiban – a fenti pontok (jogalapok) egyikére 

való hivatkozással határozza meg minden esetben. 

Az Egyházmegye az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. 

 

V. Adatfeldolgozói tevékenység, adatfeldolgozó igénybevétele 

 

Adatfeldolgozással érintett jogviszonyban az Egyházmegye két módon vehet részt: mint 

adatkezelő, aki az adatfeldolgozóval köt szerződést a személyes adatok kezelése vonatkozóan, 

vagy mint önálló adatfeldolgozó. 

Adatfeldolgozónak akkor minősül az Egyházmegye, ha valamely Adatkezelő nevében 

személyes adatokat kezel.  

Az Adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Amennyiben az 

Egyházmegye bíz meg adatfeldolgozót, úgy minden esetben a 1. sz. melléklet szerinti minta 

alkalmazandó, attól eltérni csak külön megállapodásban lehet, de kötelező (elégséges) 

tartalom nem térhet el a mintában alkalmazottaktól. Az adatvédelmi tisztviselő véleményét 

minden adatfeldolgozás esetén ki kell kérni, az adatfeldolgozói jogviszony irányától 

függetlenül.  

 

VI. Az érintettek jogai 

 

Az érintettek a vonatkozó jogi normákra tekintettel az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek 

az Egyházmegye adatkezelési tevékenységére vonatkozóan, melyre vonatkozóan az érintett 

részére az Egyházmegye az érintett részére minden esetben tájékoztatást nyújt. Az 
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Egyházmegye a tájékoztatást elektronikus úton teszi meg elsődlegesen az 

adatvedelem@mi.gorogkatolikus.hu e-mail címen, valamint az érintett kifejezett kérése 

esetén személyesen, a székhelyén, valamint postai úton a székhelyre címezve. 

1. Tájékoztatáshoz való jog  

A tájékoztatás minden esetben előzetesen valósul meg azzal, hogy amennyiben az 

Egyházmegye az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, 

akkor valamennyi további Adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az új 

adatkezelési célról. 

A tájékoztatónak minden esetben legalább a következőkre kell kiterjednie: 

 az Egyházmegye adatai;  

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége;  

 a személyes adatok kezelésének célja,  

 az adatkezelés jogalapja;  

 a személyes adatok tárolásának időtartama;  

 az érintett jogok részletes felsorolása és a kapcsolódó tájékoztatás; 

 felügyeleti hatósággal történő kapcsolatfelvétel lehetősége, valamint más jogorvoslati 

lehetősége igénybevétele.  

2. Hozzáféréshez való jog  

Az Egyházmegye tájékoztatással egyidejűleg másolatot adhat át a kérelmezőnek az 

rendelkezésére álló személyes adatairól, valamint betekintést engedhet a kapcsolódó 

nyilvántartásokba.   

3. Helyesbítéshez való jog  

Az Egyházmegye az érintett kérése esetén – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbíti az 

érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.  

4. Törléshez való jog  

Az Egyházmegye az érintett írásbeli kérése esetén – indokolatlan késedelem nélkül – törli az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben jogszabály a törlést nem zárja ki.    

5. Adatkezelés korlátozásához való jog  

Az Egyházmegye korlátozza a személyes adatok kezelését, amennyiben az érintett erre 

irányuló kérelmet nyújt be az Egyházmegye részére és valamelyik alábbi pontban foglalt 

feltétel teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;   

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli 

azokat;  
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 az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozott az adatkezelés ellen.  

A korlátozásról az érintettet haladéktalanul tájékoztatni kell úgy, hogy a tájékoztatás 

kiterjedjen a korlátozás alkalmazására (választott megoldás pl. lezárt boríték), és annak 

várható időtartamára.  

6. Adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett megkaphatja a rá vonatkozó, általa az Egyházmegye rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat. 

7. Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett bármikor tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból a személyes adatainak 

kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Egyházmegye az érintett tiltakozása esetén nem 

kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Egyházmegye bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

8. Panasztételhez való jog  

Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panasszal élni, ha megítélése szerint a 

rávonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogi normákat.   

Az érintett egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt 

benyújtani a felügyeleti hatósághoz.   

9. Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog  

Az Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak 

vonatkozó jogi normák előírásainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a az 

azokban meghatározott jogosultságait.  

 

VII. Adatbiztonsági rendelkezések 

 

Az Egyházmegye évente felméri, hogy az általa kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből potenciálisan 

milyen kockázatok erednek.  

Az Egyházmegye vállalja, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az 

adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az 

adatvédelmi alapelvek betartása és az érintettek jogainak védelme. Továbbá az egyházmegye 

kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a konkrét 

adatkezelési cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges.  
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Az egyházmegye vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, 

közreműködői a jelen szabályzatban foglaltakat megismerjék és a jelen szabályzat 

rendelkezései szerint járnak el.  

Az Egyházmegye vállalja, hogy – amennyiben szükséges – a jelen szabályzat tartalmát 

megismerteti szervezeti egységeivel, partnereivel, illetőleg bármely személyes Adat átadását 

megelőzően ellenőrzi, hogy az adott szervezeti egysége, partnere a jelen szabályzattal azonos 

szintű, adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos minimum 

követelményekkel rendelkeznek-e, illetve, hogy az adatbiztonságot az Egyházmegyével 

azonos színvonalon biztosítják-e.  

Az Egyházmegye vállalja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeit 

az egyházi és világi jogszabályok alapján – a vonatkozó jogi normák rendelkezései szerint – 

teljesíti.  

Az Egyházmegye a megállapított kockázatok és a fenti pont szerinti szempontok 

figyelembevételével – többek között – az alábbi intézkedéseket hajtja végre a személyes 

adatok biztonsága érdekében:  

 a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;  

 a Személyes Adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló 

képességének biztosítása;   

 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség biztosítása, hogy a 

személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben 

vissza lehet állítani;   

 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás.  

 

VIII. Adatvédelmi Incidensek 

 

Adatvédelmi incidens történik, ha a személyes adatok biztonsága olyan sérülést szenved, 

amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

Ha az Egyházmegye valamely munkatársának tudomására jut, hogy feltételezhetően 

adatvédelmi incidens következett be, akkor haladéktalanul tájékoztatja erről az egyházmegye 

adatvédelmi tisztviselőjét.  

Az adatvédelmi tisztviselő a tudomására jutott adatvédelmi incidensre vonatkozó tényeket 

felderíti és az adatvédelmi incidens körülményeit, az azzal kapcsolatos teendőket és azok 

megtételét dokumentálja.  

Az Egyházmegye nyilvántartja azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek olyan személyes 

adatokat érintenek, amelyek tekintetében az Egyházmegye adatkezelőként jár el. Az 

Egyházmegye az adatvédelmi incidensekről készült a jogszabályoknak megfelelő 

nyilvántartást vezet. 
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Az Egyházmegye az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint 

legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidensről tudomást szerzett, 

bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az 

adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve.   

Az Egyházmegye indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket valamennyi olyan 

adatvédelmi incidensről, ami olyan személyes adatokat érint, amely tekintetében az 

Egyházmegye adatkezelőként jár el, és amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személye jogaira és szabadságaira nézve.  

 

IX.  Záró rendelkezések  

 

Jelen Szabályzat rendelkezéseit 2022. február hó 1. napjától kell alkalmazni.  

Jelen Szabályzatot az Egyházmegye https://www.migorkat.hu/index.php/adatkezeles 

internetes címén PDF formátumban köteles közzétenni.  

 

Miskolc, 2022. január 25.  

 

 

Dr. Orosz Atanáz 

megyéspüspök  
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1. sz. melléklet 

Adatfeldolgozási szerződés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 28. cikke alapján 

Megállapodás  

amely létrejött  

A Miskolci Egyházmegye (3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111., 

képviseli: Dr. Orosz Atanáz, megyéspüspök), mint Adatkezelő (a továbbiakban mint 

Adatkezelő) 

és  

név:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

statisztikai számjel:  

képviseli:  

mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban, mint Adatfeldolgozó) (Adatkezelő és Adatfeldolgozó a 

továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.  

 

1. Tárgya és időtartam 

 

Jelen Szerződés tárgya a Felek között 20.. év …………….. hó …. nap dátummal kötött 

................... elnevezésű megállapodás teljesítése során végzett adatkezelési tevékenységekre 

terjed ki. 

 

Jelen Szerződés határozatlan időre, de legfeljebb az 1. pont szerinti Együttműködési 

megállapodás megszűnéséig, megszüntetéséig jött létre. 

 

2. Szerződés részleteinek meghatározása 

 

1. Az adatfeldolgozó személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében. Jelen 

szerződésben egyeztetett adatfeldolgozás végzésére kizárólag az Európai Unió (EU) egyik 

tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyik tagállamában kerülhet sor. 

Minden egyes olyan adattovábbításhoz, amely nem EU- vagy EGT - tagállamba történik, az 

Adatkezelő előzetes hozzájárulása szükséges, és erre csak akkor kerülhet sor, ha az általános 

adatvédelmi rendelet 44. cikkének, valamint az azt követő bekezdések feltételei teljesülnek.  

 

2. Az adatalanyok kategóriáinak, a felhasznált személyes adatok típusának és az adatkezelés 

céljának pontos meghatározására a ................ elnevezésű megállapodásban került sor.  
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3. E megállapodás keretében az adatkezelő felel az adatvédelmi jogszabályok kötelező 

érvényű rendelkezéseinek betartásáért, különös tekintettel az adatfeldolgozó 

adatfeldolgozással való megbízásának jogszerűségére, valamint magának az 

adatfeldolgozásnak a jogszerűségére. 

 

4. Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó az adatfeldolgozási tevékenységet kizárólag az 

Adatkezelő utasításai alapján és annak megfelelően végzi, attól nem térhet el.  

 

5. Adatkezelő nyilatkozik, hogy az érintettek számára kizárólagosan biztosítja a jogaik 

érvényesítését. Amennyiben az érintettől az Adatfeldolgozóhoz kérelem érkezik, úgy 

Adatfeldolgozó köteles azt az adatkezelő részére haladéktalanul továbbítani. Amennyiben 

valamely érintett igényt támaszt a szerződő felek egyikével szemben az Általános 

Adatvédelmi Rendelet 82. cikke szerinti bármilyen követeléssel kapcsolatban, az érintett 

szerződő fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet. A szerződő felek támogatják 

egymást a követeléssel kapcsolatban. 

 

3. Műszaki és szervezeti intézkedések 

 

1. Az adatfeldolgozás megkezdése előtt Adatfeldolgozó köteles megtenni a szükséges 

műszaki és szervezeti intézkedéseket, annak érdekében, hogy a GDPR minden 

rendelkezésének megfeleljen. Adatfeldolgozó jelen adatfeldolgozási szerződés aláírásával 

nyilatkozik, hogy a GDPR-nak való megfelelést elvégezte, a szükséges műszaki, informatikai 

és szervezeti intézkedéseket megtette, a személyes adatok általa történő kezelése megfelel az 

adatbiztonság követelményeinek.   

 

2. Az Adatfeldolgozónak a GDPR 28. cikkének 3. bekezdésének c) pontjának, valamint 32. 

cikkének, és különösen az 5. cikkének megfelelően kell gondoskodnia a biztonságról. Az 

elvégzendő intézkedések adatvédelmi, illetve olyan intézkedések, amelyek a rendszerek 

bizalmasságával, integritásával, rendelkezésre állásával és ellenállóképességével kapcsolatos 

kockázattal szembeni megfelelő védelmi szintet garantálják. A feldolgozás korszerűségét, 

alkalmazási költségeit, természetét, kiterjedését és céljait, valamint az előfordulás 

valószínűségét és a természetes személyek jogaira és szabadságaira irányuló kockázatok 

súlyosságát figyelembe szükséges venni a GDPR rendelet 32. cikkének 1. bekezdése szerint. 

 

4. Az adatok helyesbítése, korlátozása és törlése 

 

1. Adatfeldolgozó saját hatáskörében nem helyesbítheti, törölheti vagy korlátozhatja az 

Adatkezelő megbízásából történő adatfeldolgozást; arra kizárólag az Adatkezelő írásbeli 

utasításait követően kerülhet sor. Amennyiben egy adatalany közvetlenül kapcsolatba lép az 

Adatfeldolgozóval az adatfeldolgozás helyreigazításával, törlésével vagy korlátozásával 

kapcsolatban, a Adatfeldolgozó azonnal továbbítja az adatalany kérelmét az Adatkezelő 

számára. 
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2. Amennyiben a szolgáltatások részét képezi, az Adatfeldolgozónak késedelem nélkül 

teljesítenie kell az Adatkezelő írásbeli utasításainak megfelelően a törlési irányelvben 

foglaltakat, a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot, a helyreigazítást, az 

adathordozhatóságot és a hozzáférést. 

 

3. Az adatokról másolat illetve a másolatról másodpéldány soha nem hozható létre az 

Adatkezelő tudomása nélkül, a biztonsági másolatok kivételével, amennyiben azok 

szükségesek a megfelelő adatfeldolgozáshoz, továbbá az adatok megőrzésére irányuló 

szabályozási követelmények teljesítésére szolgáló adatok kivételével. 

 

4. A .......................... teljesítését követően, illetve korábban az Adatkezelő kérésére, de 

legkésőbb a hivatkozott megállapodás megszűnésekor az Adatfeldolgozónak át kell adnia az 

Adatkezelőnek vagy – előzetes hozzájárulás esetén – meg kell semmisítenie minden 

dokumentumot, feldolgozási és felhasználási eredményt, valamint a szerződés kapcsán 

birtokába került adatkészleteket, az adatvédelemnek megfelelő módon. Ugyanez vonatkozik 

minden kapcsolódó tesztre, hulladékra, felesleges és tovább nem használt anyagra. A 

megsemmisítés vagy törlés naplóját kérés esetén be kell mutatni.  

 

5. A jelen adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően történő helyes adatfeldolgozás 

bemutatására szolgáló dokumentációt az adatfeldolgozónak a szerződés időtartama után is 

meg kell őriznie a vonatkozó megőrzési időszaknak megfelelően. Az ilyen dokumentáció 

átadható az Adatkezelőnek a szerződés megszűnésekor az Adatfeldolgozó e szerződéses 

kötelezettsége alól történő felmentése érdekében. 

 

5. Adatvédelemmel összefüggő kötelezettségek: titoktartás, integritás  

 

Jelen Szerződésben illetve a Felek közötti – adatfeldolgozással érintett – megállapodásban 

meghatározott szabályoknak való megfelelés mellett az Adatfeldolgozónak a GDPR 28–33. 

cikkeiben rögzített jogszabályi követelményeknek is meg kell felelnie; ennek megfelelően az 

Adatfeldolgozó különösen a következő követelmények teljesítését köteles biztosítani: 

 

a) az Adatkezelőt értesíteni köteles az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatairól a 

közvetlen kapcsolattartás céljából. Az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni szükséges az 

adatvédelmi tisztviselővel kapcsolatos bármilyen változásról. Az Felek által kijelölt 

adatvédelmi tisztviselők tekintetében a jelen szerződés 8. pontja irányadó. 

 

b) a bizalmasság követelményének való megfelelés céljából, az Adatfeldolgozó a GDPR 28. 

cikk (3) bekezdés b) pontja, 29. cikke és 32. cikke (4) bekezdés szerinti rendelkezéseknek 

megfelel. E körben az adatfeldolgozó kizárólag olyan alkalmazottakat bíz meg a jelen 

szerződés alapjául szolgáló megállapodásban foglalt adatfeldolgozással, akiket bizalmasságra 

köteleztek és előzetesen megismerték a munkájukat érintő adatvédelmi előírásokat, valamint 

titoktartási nyilatkozatot írtak alá. Az adatfeldolgozó és a nevében eljáró bármely személy, 

akinek hozzáférése van a személyes adatokhoz az Adatkezelő utasításának hiányában nem 
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végezhet az előre meghatározott céltól eltérő adatkezelést. A titoktartásra és az integritásra 

vonatkozó kötelezettség a munkakapcsolat megszűnését követően is fennáll. 

c) Az adatkezelő köteles tiszteletben tartani az adatfeldolgozó minden olyan üzleti titkának és 

adatvédelmi intézkedésének a bizalmas jellegét, amely a szerződéses jogviszony keretében 

esetleg a tudomására jut. 

d) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a felügyeleti hatóság megkeresése, ellenőrzése során 

kölcsönösen együttműködnek. Adatkezelő azonnal értesíti az Adatfeldolgozót a felügyeleti 

hatóság által végzett bármilyen ellenőrzés és intézkedés esetén, amennyiben az a jelen 

szerződés alapjául szolgáló Együttműködési megállapodásra vonatkozik. Ez irányadó abban 

az esetben is, ha az Adatfeldolgozó által végzett tevékenységek képezik a vizsgálat tárgyát 

vagy részt vesz valamely illetékes hatóság vizsgálatában bármilyen polgári jogi, büntetőjogi, 

továbbá hatósági előírás vagy szabályozás megsértésével kapcsolatban. 

 

e) amennyiben az Adatkezelő tevékenységét vizsgálja a felügyeleti hatóság, illetve 

közigazgatási, szabálysértési vagy büntetőeljárás alatt áll, vagy adatalanyok, harmadik felek 

által támasztott követelések, illetve az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozással, felek 

közötti érvényes szerződésekkel kapcsolatos bármilyen követelés esetén az Adatfeldolgozó 

köteles az Adatkezelő feltétlen támogatására. 

 

6. További adatfeldolgozó bevonása 

 

1. Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő kifejezett előzetes írásos jóváhagyásával bízhat 

meg közreműködőt (további adatfeldolgozót).  

2. Amennyiben az adatfeldolgozással érintett megállapodás teljesítéséhez további 

adatfeldolgozó igénybevételére van szükség, az adatfeldolgozó késedelem nélkül tájékoztatni 

köteles az Adatkezelőt, aki késedelem nélkül, de legfeljebb három munkanapon belül köteles 

írásban válaszolni a megkeresésre. 

 

3.  A személyes adatok további adatfeldolgozó számára történő továbbítására, valamint az 

adatfeldolgozó általi adatfeldolgozás megkezdésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha 

adatfeldolgozó kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a további adatfeldolgozó az 

adatvédelemnek megfelelő összes követelményt teljesítette. Adatfeldolgozó az igénybe vett 

további adatfeldolgozókkal a GDPR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási szerződést 

köteles kötni. Adatfeldolgozó az Adatkezelő felszólítására köteles igazolni a további 

adatkezelők jogszerű adatkezelését. 

 

4. Amennyiben a szerződés tárgyát képező szolgáltatást a közreműködő az EU/EGT területén 

kívül nyújtja, az Adatfeldolgozónak a megfelelő intézkedésekkel biztosítania kell az EU 

adatvédelmi előírásainak való megfelelést.  

7. Az Adatkezelő ellenőrzési joga 
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1. Az Adatfeldolgozóval folytatott egyeztetést követően az Adatkezelőnek joga van 

ellenőrizni az Adatfeldolgozó adatkezelését, illetve az ellenőrzés elvégzésére külső harmadik 

személyt is megbízhat. Az Adatkezelőnek véletlenszerű ellenőrzések keretében jogában áll 

meggyőződnie arról, hogy az Adatfeldolgozó üzleti tevékenysége során teljesíti-e a jelen 

megállapodást; ezeket az ellenőrzéseket legalább 15 nappal előre be kell jelentenie. 

 

2. Az adatkezelő haladéktalanul értesíti az adatfeldolgozót, amint bármilyen hibát vagy 

szabálytalanságot észlel a munka eredményeinek ellenőrzése során. Az adatkezelőt azonnal 

tájékoztatni kell a javításokról. 

 

3. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által végzett ellenőrzések során köteles együttműködni. 

Adatfeldolgozó az Adatkezelő kérésére biztosítja a szükséges információkat, különösen 

bemutatja az adatvédelem érdekében megtett műszaki és szervezeti intézkedéseket. 

8. A Felek adatvédelmi tisztviselői 

Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kötelező 

jelleggel adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat.  

 

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: 

 

Név:    

Elérhetőség:   

            

 

Adatfeldolgozó nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikke alapján nem köteles/köteles
1
 adatvédelmi 

tisztviselő kinevezésére.  

 

Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselője: 

 

Név:    

Elérhetőség:   

         

9. Felelősségvállalás és kártérítés 

Az adatfeldolgozó kártérítési felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a személyes adatoknak 

a szerződéses jogviszony (vagy külső kapcsolatok) keretei között történő jogosulatlan vagy 

helytelen feldolgozása során keletkező kár tekintetében, az Általános Adatvédelmi 

Rendelettel vagy egyéb adatvédelmi rendeletekkel összhangban. Ez különösen az adatkezelő 

utasításaitól eltérő adatfeldolgozásra és az adatfeldolgozó megállapodásból eredő 

kötelezettségei megszegése miatti hibás feldolgozásra vonatkozik. Az adatfeldolgozó 

mentesíti az adatkezelőt bármely, ezzel összefüggésben harmadik fél által benyújtott 

kárigénytől. Ez nem érinti az Általános Adatvédelmi Rendelet 82. cikkének (3) bekezdését. 
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 Megfelelő aláhúzandó 
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10. Az adatfeldolgozási szerződés megszűnése, megszűntetése 

1. Az adatfeldolgozási szerződés megszűnik, ha az annak alapjául szolgáló megállapodás 

megszűnik, s a Felek kifejezetten úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak tovább egymással 

együttműködni.   

2. A jelen adatfeldolgozási szerződést bármelyik fél egyoldalú jognyilatkozatával azonnali 

hatállyal megszűntetheti, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Az 

adatfeldolgozási szerződés megszűnése nem érinti az alapjául szolgáló megállapodást és az 

alapján létrejött további megállapodásokat, azonban Felek kötelesek tárgyalásokat 

kezdeményezni újabb adatfeldolgozási szerződés megkötésére az adatkezelés 

jogszerűségének, az adatbiztonság garanciáinak megtartása érdekében.    

11. Egyéb rendelkezések 

1. Jelen adatfeldolgozási szerződés módosítása kizárólag a Felek által közös megegyezéssel 

írásban lehetséges.  

2. Ezen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. A szerződés és az azzal 

kapcsolatban felmerülő vitás kérdések tekintetében, beleértve azokat is, amelyek a 

megállapodás létrejöttére, hatályosságára, érvényességére vonatkoznak, valamint azokat, 

amelyek a megállapodás megszűnését követően keletkeznek, a Felek elsősorban tárgyalásos 

úton kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a jogvitájuk elbírálására kikötik a 

Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

3. Jelen adatfeldolgozási szerződés négy egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből három az Adatkezelőt, egy Adatfeldolgozót illet meg.  

4. Felek a jelen adatfeldolgozási szerződést elolvasás után értelmezték, annak tartalmát 

megismerték és megértették, s mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.     

 

.............................................    ............................................................... 

 Adatkezelő       Adatfeldolgozó  

        

 

 


