
Adatvédelmi nyilatkozat 

 
Kedves Honlaplátogató! 
 
Az EKE Evangéliumi Alapítvány (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért), mint adatkezelő az alábbiakban 
tájékoztatjuk kedves Honlaplátogatókat (továbbiakban felhasználók) a kezelt személyes adatokról, a személyes 
adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és 
technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről! 
Alapelveink: 

• Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk. 
• Az érdeklődőknek a róla tárolt adatokról tájékoztatást adunk, ha írásban kéri a személyes adatok 

törlését, akkor azt a törvényben előírt módon végrehajtjuk.  

 
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége 
EKE Evangéliumi Alapítvány (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) 
Cím: 1068 Budapest Szondi u. 95. I/1. 
Telefon/ Fax: +36 1 332 7063  
E-mail: ekeal@freemail.hu   
Adószám: 18159659-1-42   
 
Az adatkezelés jogalapja, meghatározása 
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A 
hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja 
meg.  
A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok 
adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók. 
 
Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja 
A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt 
operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer 
folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból 
nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai 
üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel. 
A honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. Ezzel összefüggésben a 
látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a 
felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. 
 Ezen kívül csak a felhasználók önkéntesen megadott adatait dolgozza fel a megadott rendezvényen való 
részvétel biztosítása érdekében. A felhasználók által megadott elektronikus levélcímre a jelentkezéssel 
kapcsolatos visszajelzést, esetleg a részvétel részleteivel kapcsolatos információkat küldünk. A részvétel 
előzetes lemondása esetén a felhasználók által előre megadott szabály szerinti ideig tároljuk az adatait, az adott 
rendezvény tekintetében viszont töröljük nyilvántartásunkból. A szabály szerint megadott időn belül a megadott 
rendezvény rákövetkező időpontjáról tájékoztatást küldhetünk.  
 A felhasználók által előre megadott szabály bármikor megváltoztatható. 
 
Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság 
A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken 
kívül – nem adjuk át harmadik személyeknek, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására 
kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, 
az ott meghatározott terjedelemben. (pl vendégnyilvántartás, IFA )  
 
A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az 
adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az 
adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem 
lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat 
az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 
 
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége 



Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett 
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával 
ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. 
 
Jogorvoslati lehetőség: A megrendelő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén 

panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez 

fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 4 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: http://naih.hu 


