
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

 

A bogardiszaboistvan.hu oldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok 

kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdeklében megtett szervezési és 

technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének 

lehetőségeiről. 

Adatkezelő neve, elérhetőségei: 

Neve: Dr. Szabó István (adatkezelő) 

Telefonszáma: (+36 1) 218-0753 

E-mail címe: info@bogardiszaboistvan.hu  

Hivatalos levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 28. 

Az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

adják. 

A nyilvános elektronikus levelezési címre (info@bogardiszaboistvan.hu) közvetlenül küldött üzenettel 

az adatkezelő megismeri az üzenetet küldő nevét, e-mail címét, telefonszámát amennyiben ez 

utóbbit az üzenetet küldő személy megadta. Az adatkezelés jogalapja a fent hivatkozott 

törvényeknek és rendeleteknek megfelelően az ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

A kapcsolatfelvétel során küldött üzenet megválaszolása.  

Az adatkezelés időtartama: 

A kapcsolatfelvételtől számítva két évig.  

Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége: 

Személyes adatok tárolása: 

megnevezése: Kiss Kornél | Lovász Attila  

címe: 3529 Miskolc, Szilvás u. 9. | 4225 Debrecen, Deák Ferenc utca 16. 

e-mail címe: admin@reformatus.hu  

szerver szolgáltatója: Magyarországi Református Egyház  

címe: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.  
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Adatbiztonsági intézkedések: 

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 

személyes adatok védelme megvalósuljon, a megadott személyes adatokat védje a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint 

a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezelés során az adatszolgáltatót megillető jogok: 

Az adatkezelés időtartamán belül a látogatót megilleti: 

 a tájékoztatáshoz való jog, 

 az adatok helyesbítéséhez való jog, 

 az adatok törléséhez való jog, 

 az adatok zárolásához való jog, 

 a tiltakozás joga. 

Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást nyújt a kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy amennyiben adatok 

továbbítására is sor került arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

Az adatkezelés időtartamán belül a Látogató kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 

helyesbítse. A kérésnek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.  

A Látogató kérheti személyes adatainak törlését, amelynek az Adatkezelő köteles 15 napon belül 

eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok 

további tárolására. 

A Látogató kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése 

sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A tiltakozás joga illeti meg a Látogatót, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag 

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 

esetén és a törvényben foglalt esetben, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy 

továbbítása – a Látogató hozzájárulása nélkül- közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az 

érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Jogorvoslati lehetőségek:  

Amennyiben az Adatkezelő megsértette valamely az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes 



adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH) vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Bp. Pf.: 5. e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Adatkezelési tájékoztató módosítása:  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. 

A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 

tájékoztatót.  

Az itt nem részletezett szabályokról további tájékoztatás olvasható a 

https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/05/24/MRE_ADATVEDELMI_ES_ADATBIZTONSA

GI_SZABALYZAT.pdf oldalon az „Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat”-ban és annak 2. sz 

mellékletében az „Általános adatkezelési tájékoztató”-ban.  
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