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1. Általános tudnivalók
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége
(The Ecumenical Council of Churches in Hungary, Der Ökumenische Rat der Kirchen in Ungarn)
címe: H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
adószám: 18396041-1-43.
Tel.: +36 1 371-2690, Fax, +36 1 371-2691.
E-mail: oikumene@meot.hu.
Honlap: www.meot.hu
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám, 01-02-0000044), mint speciális egyesület, szövetség, mint
adatkezelő (továbbiakban, MEÖT) és mint a
www.meot.hu weboldal (továbbiakban, Weboldal) üzemeltetője az ügyfelei/hitéleti partnerei (továbbiakban,
Ügyfél) által megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban, Tájékoztató)
foglaltak szerint az információs Ügyfélrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban, Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.
A MEÖT az előírásoknak megfelelően kezeli az adatokat. Elkötelezett az Ügyfelei személyes adatainak védelme
iránt, és nagyon komolyan veszi az ügyfél információbiztonságára vonatkozó felelősségét. Az általunk végzett
adatgyűjtés és adatfeldolgozás tiszta és átlátszó folyamatokból áll.
Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyar és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően
történik.
2. Az adatkezelő adatai
Név, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége (The Ecumenical Council of Churches in
Hungary, Der Ökumenische Rat der Kirchen in Ungarn)
Címe/székhelye, H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.,
Adószáma: 18396041-1-43,
Tel.: +36 1 371-2690,
Fax: +36 1 371-2691,
E-mail: oikumene@meot.hu,
További E-mail címeink: penzugy@mot.hu
admin@meot.hu
theolszemle@meot.hu
info@vilagimanap.hu
Honlap: www.meot.hu.
További honlap :
www.theolszemle.meot.hu
www.vilagimanap.hu
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Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 01-02-0000044,
Nyilvántartásbavételi száma: 0100/Pk.66657/1991
Adatkezelési nyilvántartási szám: MEÖT/Adatkezelés 2018/I.
Az adatkezelést az „MEÖT” megnevezés (ebben a szabályzatban „mi”, „miénk”, „minket” vagy „MEÖT”)
elsősorban a MEÖT és egyesületi tagjaira, tisztségviselőire, munkavállalóira és megbízottaira vonatkozik, illetve
adott esetben a MEÖT irányítása alatt álló más természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
személyekre utal. A MEÖT az „adatkezelő” minden MEÖT ügyfélről begyűjtött személyes információ esetén [a
magyar adatvédelmi törvény értelmében].
A MEÖT Magyarországon bejegyzett speciális egyesület, szövetség, az adatkezelést belső munkatársai,
munkavállalói, tisztségviselői végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.
3. Az Adatfeldolgozók adatai
Az Adatkezelő az adatokat az Ügyfelek, saját rendezvényei, programjai, karitatív tevékenysége megszervezése
és lebonyolítása, továbbá a Fővárosi Törvényszék által bejegyzett tevékenységi körében foglaltaknak
elsődlegesen az Ügyfelek érdekében és javára végzett tevékenysége teljesítése céljából kezeli, továbbíthatja az
alábbi adatfeldolgozók részére, weboldal üzemeltetés, hírlevél küldés nyomdai szolgáltatások, program anyagok
perszonalizálása, és feladása- előkészítése, program anyagok kézbesítése, Magyar Posta Zrt.- 1138 Budapest,
Dunavirág u. 2., visszaigazoló és tájékoztató sms kiküldés, IT szolgáltatások, könyvelési és pénzügyi
dokumentációk kezelése és őrzése. Az
Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést
nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő
rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók
belső munkatársai ismerhetik meg.
Az Adatfeldolgozók a MEÖT programjai, rendezvényei, tevékenysége támogatása céljából különböző
feladatokat végeznek, ilyen például a papíralapú űrlapok összegyűjtése, a tagsági és kedvezmény adatok tárolása,
postai tájékoztatók kiküldése, valamint azok eljuttatása egyéb, Ügyfél által kért szolgáltatások útján, valamint
az Ügyfél kommunikációjának feldolgozása (szerződés-feldolgozók, adatközpontok, levélküldő cégek, e-mailküldők és ügyfélszolgálati központok segítségével). Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb
gondossággal történik.
4. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása, melyet az Ügyfél a regisztrációja alapján, a programban,
rendezvényen való részvétel és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató
elfogadásában megnyilvánuló Ügyfélként, és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg az Infotv.
5.
§
(1)
bekezdésének
a)
pontja
alapján.
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5. Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő az Ügyféllel kötött szerződés-illetve a fent jelzett módon történő kapcsolat felvétel szerinti
adatkezelésre vonatkozó jogviszony létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó esetleges díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése, valamint a Weboldal Ügyfél általi használata és az Ügyfél részére általános információk
eljuttatása céljából kezelheti az Ügyfél azonosításához szükséges, az Ügyfél által a regisztráció során megadott
természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, email címet, minden a konkrét ügylettel kapcsolatos egyéb
adatot
és
telefonszámot.
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül
szükséges. Az Adatkezelő az Ügyfél külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést az Ügyfél
részére programajánlók, rendezvényajánlók, meghívók egyéb a MEÖT tevékenységi körével összefüggő
információs küldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. Az Ügyfél a hírlevélben
található link alkalmazásával / a hírlevél működése jelen adatkezelési szabályzatunk elfogadásakor még
nem elérhető / e-mail, telefonon és faxon küldött formában, azaz: Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein
bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban fent említett küldeményt küldjön.
Az Ügyfél az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől
kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig a megfelelő módon kezeli. Az adatok törlése,
illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Ügyfél kérésére bármikor térítés mentesen
megtörténhet.
A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló
adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján 10 évig köteles megőrizni.
A munkavállalókra vonatkozó adatok őrzése a MEÖT működési idejére, illetve annak jogutódjára nézve is
kötelező érvényű.
6. Adatait a következő célokra használhatjuk fel,
a. Az Ügyfél által kért szolgáltatásokat nyújtjuk Ügyfélnek, arra használjuk az Ügyfél által megadott
információkat, hogy biztosítsuk az Ügyfél által kért szolgáltatásokat, beleértve a kért módosításokat is;
b. Kapcsolatfelvétel utáni szolgáltatás, program vagy rendezvény változása vagy törlése esetén, értesítést nem
minden esetben küldünk, de értesítésünk, az aktuális megkeresések nem marketingcélokat szolgálnak, és nem
lehet leiratkozni a fogadásukról;
c. Adminisztratív és jogi célokra, az adatkezeléssel érintettek adatait statisztikai és fejlesztés céljára, illetve
vitás ügyek vagy jogi követelések felmerülése esetén használjuk fel.
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Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatai segítségével profilalkotást végezhetünk, statisztikai célokból.
Mindennemű profilalkotási tevékenység kizárólag az Ügyfél előzetes beleegyezésével történik, törekedve az
alapul szolgáló adatok lehető legpontosabb alkalmazására. Bármilyen személyes adat megadásával Ügyfél
kifejezetten elfogadja, hogy azok profilalkotás céljából, az itt olvasható adatvédelmi szabályzatnak megfelelően
felhasználásra kerülhetnek;
d. Biztonsági- és adminisztratív intézkedések, egészségvédelem, bűncselekmények megelőzése/felderítése, jogi
kötelezettségünknek megfelelően átadhatjuk adatait kormányzati hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek;
e. Ügyfél kommunikáció, adatait arra használjuk, hogy kapcsolatban maradjunk Ügyfelünkkel, és javítsuk
szolgáltatásaink, programjaink, rendezvényeink színvonalát és a velünk kapcsolatban szerzett tapasztalatait;
f. A hitéleti tevékenységünk a személyre szabott szolgáltatások során, az adatkezeléssel érintettek adatainak
felhasználásával programjainkról, rendezvényeink előtt, közben, vagy után, a kínált szolgáltatásainkat
ismertetjük. Például januári imahét, pünkösdi ünnepek programjai, augusztus 19-i rendezvény, világimanap
rendezvényével, Október a Reformáció Hónapja rendezvényeink, konferenciák, imádságok, hitéleti
rendezvények.
Időről időre elektronikus úton hitéleti tevékenységünkről tájékoztató célú anyagokat küldünk Ügyfeleinknek.
Programjainkról, rendezvényeinkről, és kapcsolódó szolgáltatásainkról. A visszajelzés- részvételi szándék során
azonban lehetősége van jelezni, hogy feliratkozik vagy leiratkozik az ilyen jellegű e-mailek fogadásáról. Ezen
kívül Ügyfél a tőlünk kapott minden elektronikus kommunikációban jelezheti, hogy nem kíván további
direktmarketinges anyagokat fogadni.
7. Adatfeldolgozás
Csak ott dolgozzuk fel az Ügyfél személyes adatait, ahol van erre jogi /törvényi/ alapunk. A jogi alap attól függ,
milyen céllal gyűjtöttük az adatokat, és milyen célra kell őket felhasználnunk.
A legtöbb esetben azért kell feldolgoznunk az Ügyfél személyes adatait, hogy a hitéleti tevékenységünkkel
kapcsolatos programokon és rendezvényeinken az Ügyféllel a kapcsolattartás teljes körű és akadálymentes
legyen.
Az alábbi okok miatt is feldolgozhatjuk az Ügyfél személyes adatait,





Hogy megfeleljünk egy jogi kötelezettségnek;
Ügyfél hozzájárulását adta az Ügyfél személyes adatainak felhasználásához (pl. marketing céllal);
Hogy megvédjük az Ügyfél vagy egy másik személy alapvető érdekeit (pl. egészségügyi vészhelyzet
esetén);
Törvényes érdekünk vallási egyesületként, szövetségként működni (pl. adminisztratív célokkal).
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8. 16 év feletti hozzájárulás
Az adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját
hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén, a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van
szükség.
9. Adatok őrzése
Nem őrizzük az Ügyfél adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A
megfelelő őrzési időszak meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét
és érzékenységét, az általunk történő feldolgozásuk célját, és hogy ezeket a célokat egyéb eszközökkel is el
tudjuk-e érni.
Figyelembe kell vennünk azokat az időszakokat is, melyek során a személyes adatokat meg kell őriznünk annak
érdekében, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek, vagy azért, hogy foglalkozni tudjunk a panaszokkal és
megkeresésekkel, és meg tudjuk védeni törvényes jogainkat, ha mások követeléssel lépnek fel.
10. Adatok megsemmisítése
Miután már nincs szükségünk személyes adataira, biztonságosan eltávolítjuk és megsemmisítjük őket az elérhető
technika és operatív biztonsági intézkedések /számítógép park- rendszergazda közbenjárásával/jelen lehetőségei
szerint. Azt is figyelembe vesszük, tudjuk-e és hogyan tudjuk csökkenteni az általunk az idő során használt
személyes adatok mennyiségét, és tudjuk-e az Ügyfél személyes adatait névtelenül használni, hogy többé ne
legyenek Ügyféllel kapcsolatba hozhatók, és ne lehessen általuk Ügyfélt beazonosítani, amely esetben az
információkat az Ügyfél értesítése nélkül felhasználhatjuk.

11. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét. Adatkezelő az adatokat védi különösen 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.
Megfelelő biztonsági eljárásokat követünk személyes adatainak tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű
elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során.
Az adatvédelmi szabályzatban leírt célkitűzéseknek megfelelően adatait továbbadhatjuk megbízható külső
feleknek. Minden harmadik féltől megköveteljük a megfelelő technikai és operatív biztonsági intézkedések
megtételét, az Ügyfél személyes adatainak védelme érdekében, a magyar és EU-s adatvédelemre vonatkozó
törvényi szabályozással összhangban.
12. A kezelt személyes adatok köre
Az Ügyfélnek az alábbi adatait a MEÖT részére kell megadnia, a hitéleti tevékenységünkkel kapcsolatosan:
nem, titulus, vezetéknév, keresztnév, születési név, lakcím, utca/házszám, postai irányítószám/város,
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telefonszám, email cím, adószám, személyi igazolványszám, lakcímkártya szám, továbbá önkéntesen még
megadható adat a felekezeti hovatartozás, születési dátum, TAJ szám, jogosítvány száma, mobiltelefonszám,
facebook, twitter, instagram, linkedln, viber, skype, adatok stb.
Az Ügyfél a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a
weboldalban nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos
jóváhagyása
szükséges.
Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Ügyféllel kapcsolatos információ, pl. az Ügyfél
neve, elérhetősége, és a webhelyünk használatára vonatkozó információk.
Személyes adatokat gyűjthetünk Ügyfélről, amikor a hitéleti tevékenységünkkel kapcsolatos rendezvényre,
programra jelentkezik, használja webhelyünket és webhelyünkön keresztül elérhető, - más webhelyeket és/vagy
mobilalkalmazásokat, vagy amikor kapcsolatba lép velünk.
Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük,
a. Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, útlevél- vagy más elfogadott személyazonosító kártya száma és adatai,
bankkártya/hitelkártya- vagy egyéb fizetéshez használt adatok;
b. Állampolgárságát, születési idejét, nemét, útlevél- vagy személyi igazolvány számát, annak érvényességi
idejét és a kibocsátó ország nevét;
c. Speciális egészségügyi ellátásra szoruló és/vagy speciális étrenddel rendelkező Ügyfelekre vonatkozó
egészségügyi adatok;
d. Az Ügyfél korábbi rendezvényeken, programokon való részvételével, igényeivel, illetve kapcsolódó
szolgáltatásokra vonatkozó információkat;
e. Megbízható partnereink programjainak, rendezvényeinek és szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó
információk;
f.

Webhelyünk használatával kapcsolatos információk;

g. A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben, telefonon,
csevegőszolgáltatásunkon keresztül vagy a közösségi médiában.
h.
Tartózkodási hely, számítógépe vagy készüléke valós idejű, GPS, Bluetooth és IP-cím segítségével
meghatározott földrajzi elhelyezkedését, valamint Wi-Fi hozzáférési pontok (hotspotok) és mobiltornyok helyeit
beleértve, amennyiben Ügyfél helymeghatározás alapú szolgáltatásokat használ és bekapcsolja azokat
készülékén vagy számítógépén.
Az Ügyfél fizikai vagy mentális állapotával, állítólagosan elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos személyes
adatai a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében „érzékeny” személyes adatoknak minősülnek. Ilyen
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információkat csak akkor gyűjtünk, ha Ügyfél kifejezetten beleegyezését adta, ha szükség van rájuk (például ha
Ügyfél speciális segítségnyújtást kér), vagy ha Ügyfél szándékosan közzétette őket.

13. Weboldal használatából eredően kezelt adatok
A Weboldal használatából eredően kezelt adatok, a weboldal látogatása során az Ügyfél számítógépére kerülnek
elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban, sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket
használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes
adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során
használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például az Ügyfél nevét, email címét, stb.)
vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat, az Ügyfél IP címe. Főleg ezek a sütik biztosítják azt,
hogy az Adatkezelő Weboldalának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a
fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön
az Ügyfél érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon az Ügyfél
igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. Az Ügyfél személyének azonosítása ezen sütikkel
nem
lehetséges.
Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne
mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben az Ügyfél a Weboldal
egyes funkcióit. Az Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket az Ügyfél hagyja bekapcsolva.
A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges,
erről
további
információt
a
webböngésző
“Súgó”
funkciójából
kaphat.
Google Analytics használata, Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google")
webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal,
amelyek az Ügyfél számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által
létrehozott, a weblap Ügyfél által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére
kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ügyfél IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át,
amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági
Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google
szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal
Ügyfél által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat
nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az
Ügyfél böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ügyfél
megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ügyfél weboldal
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használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja,
ha
letölti
és
installálja
a
böngésző
segédprogramot
(plugin)
a
következő
linkről, http,//tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google AdWords remarketing, Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője
egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords
rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató
számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más
információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó
korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak
külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések
kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy
a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Webtracking, ezen a weboldalon Facebook Custom Audience (egyedi közönség) funkcióját használjunk; ez a
Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők
(web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérjük és gyűjtsük felhasználóink adatait, és ily módon
hatékonyabbá tegyük Facebookos tevékenységünket például azáltal, hogy a bizonyos bejegyzéseket csak
weboldalunk látogatói számára teszünk elérhetővé. E tevékenységünk során nem továbbítunk személyes
adatokat a Facebook felé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé
továbbításra. Az egyes felhasználók személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Az ezzel a webes
funkcióval
kapcsolatos
további
információkat
a
Facebook
adatvédelmi
nyilatkozatában
talál, https,//www.facebook.com/about/privacy/ A custom audience funkcióval történő adatrögzítést
kikapcsolhatja
itt, https,//www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Retargeting technológiák, Ez a weboldal az interneten retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi, hogy
reklámokkal, célzottan megszólítsunk minden olyan internetfelhasználót, akik már érdeklődtek irántunk.
Kérjük, vegye figyelembe, itt letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy cookie kerül
beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook és a Google felé, kivéve, ha a
böngészőjében ezt a cookie-t célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás
bármikor
megismételhető.
Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása, A weboldalunk személyesebbé tétele érdekében
az www.meot.hu oldalon a Facebook, a Google és a Pinterest közösségi oldalak pluginjai (bővítményei)
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kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a „LIKE” (tetszik) gombot, a „Google +1” gombot és a Pinterest „PinIt“ gombot használjuk, amelyeket az egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és Pinterest Inc.
(808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.
Ha Ügyfél felkeresi az www.meot.hu egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény
közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebookkal és a Google+-szal. Ha az Ügyfél be van jelentkezve a Facebookon
vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ügyfél látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha
alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül
továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról
történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak az Ügyfél profiljához történő hozzárendelését. A vállalatok
weboldalaikon (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat, Pinterest adatvédelmi
politika) részletes információkat bocsátanak rendelkezésre adatainak a hozzájárulása megadását követően
történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. Ugyanitt további információkat
talál a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és ellentmondási jogának gyakorlására vonatkozóan.
14. Ügyféli jogok és jogérvényesítése
Az Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről,
személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. Az Ügyfél kérheti adatainak
törlését/tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy az
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül –
tiltakozás esetében 15 napon belül –, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást.
Az Ügyfél adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi
elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen, Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége
címe: H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.,
Tel.: +36 1 371-2690, Fax, +36 1 371-2691,
E-mail: oikumene@meot.hu
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Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén (pl. jogellenes adatkezelés)
polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –
az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni,
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf., 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
Honlap: http,//www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. Bizonyos körülmények esetén az Ügyfélnek jogában áll,
· Információt kérni arról, hogy rendelkezünk-e személyes adatokkal Ügyfélről, és ha igen, milyen adatokkal,
valamint milyen célból tároljuk/dolgozzuk fel őket.
· Hozzáférést igényelni személyes adataihoz. Ezáltal lehetősége nyílik az Ügyfélről tárolt személyes adatok
másolatát kézhez kapni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.
· Módosítást kérni a birtokunkban lévő személyes adatokra vonatkozóan. Ez lehetővé teszi az Ügyfél számára,
hogy pontosítsa vagy kiegészítse a személyes információkat.
· Személyes adatainak törlését kérni. Ezáltal lehetővé válik, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását
kérje tőlünk, amennyiben nem rendelkezünk alapos indokkal azok további feldolgozását illetően. Szintén
jogában áll, minden olyan személyes adat törlését vagy eltávolítását kérni tőlünk, melyekre vonatkozóan Ügyfél
élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd lent).
· Tiltakozni a feldolgozás ellen, amikor nekünk jogos érdekünk fűződik a személyes adatok feldolgozásához
(vagy külső félnek) és Ügyfél egyedi helyzetével kapcsolatos indokok alapján kifogásolja az adatok
feldolgozását. Emellett jogában áll tiltakozni, amikor személyes adatai direktmarketinges célokból történnek
feldolgozásra.
· Automatizált egyedi döntések ellen tiltakozni, ideértve a profilalkotást is, melyek nem esnek az Ügyfél
személyes adatai felhasználásával általunk végzett automatizált egyedi döntéshozatal vagy profilalkotás hatálya
alá.
·A személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni. Ezáltal lehetősége van kérni az Ügyféllel kapcsolatos
személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését, például ha azok pontosságának, - vagy feldolgozásuk okának
- megállapítását szeretné.
·Személyes adatainak továbbítását kérni , elektronikus és strukturált formában, saját maga vagy külső fél
számára (ennek közismert elnevezése az „adathordozhatóság”). Ez lehetővé teszi, hogy adatait tőlünk
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elektronikusan használható formátumban elkérje, és külső félnek továbbítsa elektronikusan használható
formátumban.
· Visszavonni beleegyezését. Korlátozott esetekben, amennyiben Ügyfél beleegyezett személyes adatainak egy
meghatározott célból történő gyűjtésébe, feldolgozásába és továbbításába, Ügyfélnek jogában áll bármikor
visszavonni ezen meghatározott célú felhasználásra vonatkozó beleegyezését. Amint értesültünk arról, hogy
Ügyfél visszavonta a beleegyezését, adatainak- az eredetileg jóváhagyott célból történő - feldolgozását
megszüntetjük, amennyiben nincs más jogszerű alapunk annak folytatására.
16. Ügyfél személyes adataihoz saját hozzáférés
Amennyiben Ügyfél élni kíván bármely, itt felsorolt jogával, kérjük küldjön e-mailt adatvédelmi
tisztviselőnknek a oikumene@meot.hu e-mail címre vagy keressen minket székhelyünkön.
A személyes adatokhoz való hozzáférés nem díjköteles (ahogy bármely más jogának gyakorlása sem).
Mindemellett, felszámíthatunk egy ésszerű díjat, amennyiben hozzáférési kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy túlzott mértékű. Alternatív módon, ilyen esetekben megtagadhatjuk a kérés teljesítését.
Bizonyos információk megadására szükség lehet az Ügyfél részéről, hogy elősegítse személyazonosságának
megállapítását és hozzáférési jogának biztosítását (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez is egyike
biztonsági intézkedéseinknek, mely megakadályozza, hogy személyes adatok illetéktelen személyek birtokába
jussanak.
17. Nemzetközi adattovábbítás
A MEÖT több joghatóság területén végez tevékenységet, az Európai Unióban és olyan helyeken, amelyek közül
néhány nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT), ilyen például Libanon, és Jordánia és amennyiben
indokolt esetben az USA-ba kerülnek továbbításra személyes adatai, abban az esetben a Bizottság (EU)
2016/1250 végrehajtási határozata (2016. július 12.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
az EU-USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről irányadó.
Amíg az EGT-n kívüli országok nem minden esetben rendelkeznek szigorú adatvédelmi törvényekkel, mi
minden szolgáltatótól elvárjuk az Ügyfél adatainak biztonságos, valamint a magyar és EU-s adatvédelmi
törvényeknek megfelelő kezelését. Az EGT-n kívülre irányuló adattovábbítást európai uniós jog alá tartozó
szabványok segítségével jogszerűsítjük.
18. Személyes adatok megosztása
Személyes adatait megoszthatjuk a MEÖT tagegyházaival és az azokhoz tartozó más szervezetekkel.
Ezenkívül, az itt olvasható adatvédelmi szabályzat célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő
külső felekkel is megoszthatjuk,
a. Kormányzati hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel, szabályozó hatóságokkal;
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b,

Megbízható utazási irodákkal, rendezvényközpontokkal, kulturális és vallási intézményekkel, melyeken
keresáiil Ügyfél résá vehet a programjainkon, rendezvényeinken;

c.

az Ügyfet által kért szolgáltaüásokat nyújtani köteles

szervezetekkel

partner rendezvényszewezőkkel, egyházakkal, vallasi

.

d.

Megbízható szolgáltatókkal, akik tevékenységünkben segítenek, például olyan vállalatokkal, melyek
tevékenységünkhöz kapcsolódó szolgáhatásokat nyújtanak Üryfeleink számára olyan helyszíneken, ahol jelen
vagyunk, melyek támogaü{st nyújtanak Ügyfeleinknek, marketingünket segíó, felhőalapú szolgáltatrásokat
nyujtó és e-mail marketing szolgáltató cégekkel, melyek közvélemény-kutatásokat végeznek és célzott
marketing kampányokat folytatnak;

e.

Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel, minden országban, ahol a
MEÖT vagy tagegyhéuai egyhénai jelen vannak, az ÜgyreUel kötött szerződésünkbe foglalt törvényes jogaink
érvényesítéseérdekében;

f,

Megbízható (webhelyunkön nevesített) külső partnereinkkel, akik webhelyünkön utazással, programokkal,
rendezvényekkel kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, Ha Ügyfet úgy dönt, hogy külső
parhrereink, - például a http,//cserkesz,hrr/ - által a webhelyünkön kínált terméket vagy szolgáltatást vásárol, a
MEöT és ezen külső partnerek üg5rfelévé is válik egyben, íry parhrereinkkel együtt információkat gyűjthetiink
és oszthatunk meg Ügyfettet kapcsolatban, például az elérhetőségeit és számláaási adatait. A személyes adatok
felhasmálásának külső partrrereink által alkalmazol|mődszereiért nem vállalunk felelősséget, amennyiben azok
saját céljaik at szolgálják További információért kérjük, hogy olvassa el saját adatvédelmi szabályzaáikat.

g.

Közösségi média, Ügyfél hozzáférhetharmadik fel közösségimédia-szolgáltatrásokhoz webhe\iinkön vagY
mobilalkalmazásunkon keresztiil, vagy még mielőtt webhelytinket vary mobilalkalmazásunkat meglátogatná,
Amennyiben Üryfél egy közösségi médiához tartoző fiókkal regisztrált, vállalatunk hozzáférhet azokhoz a
személyes adatokhoz, amelyeknek megosztásáról - az adott közösségi média adafuédelmi beállíüásainak
megfelelően _ rendelkezett, annak érdekében,hogy tökéletesítsük és egyénivé tegyük webhelyiink basmálatát
azűgyfa számára. WebhelyunkOn megielennek a közösségi média beépülő moduljai is. Ennek következtében
az ügyfehez kapcsolódó információk megosáásra kerülnek a közösségi média szolgáltatojával és
megielenhetnek az Üryfél közösségi média adatlapján abból a célból, hogy közösségi hálóján belül megosrtilsra
kerüljenekmásokkal. Kérjük, tekintse meg aharmadik fél közösségimédia-szolgáltató adatvédelmi szabályzaát,
hogy a fenti eljárásokról többet tudjon meg.
Adatvédelmi szabályzannk időröl időre módosulhat. A megállapitásokra vonatkoző változásokat közzétesszük
webhelytinkön vagy e-mailben közöljük az Ü gyféllel,
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