
ELŐZETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Kérdőív adatainak kezeléséhez  

 
 

1. Az Adatkezelő adatai: 
Név:   Kármel Pünkösdi Gyülekezet   
Székhely:  2119 Pécel, Pesti út 54. 
Adószáma:   18702374-1-13 
Törvényes képviselő:  Prekopa Zoltán lelkipásztor  
E-mail:  karmel@karmel.hu 
Telefonszám:  +3628/453-857 
 

2. Az Érintettek köre, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezeléssel Érintettek mindazon természetes személyek, akik látogatóként részt vesznek 
az Adatkezelő által szervezett rendezvényen („Kármel Feszt”) és önkéntesen kitöltik az 
Adatkezelő kérdőívét.  
 
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a 
továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) alapján, hogy az előző tevékenysége keretében a 
következő táblázatban ismertetett adatai kezelését végzi. 
 

Adatkezelési cél Kezelt adat Jogalap 
Kapcsolattartás, 
tájékoztatás a 
gyülekezet 
korcsoportoknak 
szervezett egyéb 
programjairól 
 

Személyazonosító adatok és 
elérhetőségek, egyéb 
• családi és utónév 
• életkor 
• telefonszám 
• e-mail cím 
• érdeklődési kör a gyülekezet 

programjaihoz kapcsolódóan  
• csatlakozási szándék gyülekezethez, 

annak csoportjához  
• hírlevélre feliratkozási szándék  
  

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja: 
hozzájárulás  
Különleges adatok 
tekintetében:  
GDPR 9. cikk (2) a) 
pontja: hozzájárulás   

 

3. Az adatok megismerésére jogosult személyek 
A 2. pontban rögzített személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő munkavállalója és szolgálói 
ismerhetik meg. Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  

4. Adatkezelés módja és forrása 
Adatkezelés módja:  Elektronikus és/vagy papír alapú 
Adatkezelés forrása:  Érintettől 
 

5. A személyes adatok tárolásának ideje 
A kérdőíven megadott adatokat Adatkezelő a gyülekezet fennállásáig, illetve az Érintett 
korlátozási jogának gyakorlásáig, tiltakozásáig tárolja az Adatkezelő.  

 
 



6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
Az Érintett az 1. pontban megadott Adatkezelői elérhetőségeken keresztül jogosult a 
személyére vonatkozó adatkezelések kapcsán az alábbi jogaival élni, illetve a joggyakorlás 
céljából kérelmet benyújtani.  
 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az 
Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 
személyazonosságának egyezőségéről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 
betekintés, illetve azokról másolatkiadás is az Érintett személy azonosításához kötött. 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 
belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott 
intézkedésekről. 
 
Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.  
 
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 
 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, akkor késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet 
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

6.1.Előzetes tájékoztatás 
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
 

6.2.Az adataihoz hozzáférés  
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 adatai és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. 

• az adatkezelés céljai;  
• a kezelt személyes adatok kategóriái;  
• az adatkezelés jogalapja; 
• az adatkezelés időtartama; 
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;  
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját. 

 
6.3.A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett személy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő 
módosítsa valamely személyes adatát, amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 
helyesbített adat pontosságát. 
 
 
 



 
 

6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Személyes adatok törléséhez „az elfeledtetéshez való jog” alapján az Érintett jogosult arra, hogy 
kérje személyes adatainak törlését az Adatkezelő elérhetőségein keresztül. 
Az Adatkezelő az adattörlést megtagadhatja különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi 
kötelezettség teljesítése, közfeladatok ellátása vagy igényérvényesítés érdekében szüksége van 
az Adatkezelőnek vagy szüksége lehet. 
 

6.5.Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike 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 (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok 
helyesek);  

• az adatkezelés jogellenes, az Érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető 
és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);  

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

 
6.6.Adathordozhatósághoz való jog 

Automatizált módon megvalósított adatkezelés esetén (jellemzően az adatokon elektronikus 
eszközzel, számítógéppel végzett adatkezelési műveleteket jelentik). Az Adatkezelő a részére 
rendelkezésre bocsátott Érintetti személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban  kérés esetén az Érintett részére átadja, továbbá Érintett kérése esetén 
az adatokat egy  másik Adatkezelőnek továbbítsa. 
 

6.7.Jogorvoslathoz való jog 
Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán vagy az 
Érintett intézkedésünket nem fogadja el, úgy adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatosan 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám: 06-1/391-1400 
Honlap: http://naih.hu 
 
Jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszékhez fordulni.   
 
 
Pécel, 2022. május       

        Kármel Pünkösdi Gyülekezet  
                     Adatkezelő 
 
Verzió:1.0/2022.05.14. 


