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Mi az adatvédelem?

• Magánszféra védelme
• Eredete:

• cikk a Harward Law Review-ban: „The Right to Privacy”
(Samuel D. Warren – Louis D. Brandeis, 1890)

• Angolszász megközelítés: háborítatlansághoz való jog (passzív)
• Kontinentális megközelítés: információs önrendelkezés (aktív) 

alkotmányos alapjog
• NSZK: 1970, Svédország: 1973, NDK: 1977
• Magyarország: 1978, 1989, 1993



Információs önrendelkezési jog

• Információs önrendelkezési jog: magam döntöm el, hogy ki 
milyen információval rendelkezhet rólam
• korlátok: létfontosságú érdek, jogi kötelezettség, közfeladatok, 

közhatalom gyakorlása

• Alapjog: mindenkit megillet

• A másik ember tisztelete

• Lelkészi titoktartás



Lelkészi titoktartás

• „Lelkészi szolgálati titok: mindazon személyiségi jogot, vagy természetes
személyt érintő információ, tény, adat, körülmény, amely a hivatali és a hitéleti
szolgálat végzése során a lelkipásztor tudomására jut, s amelyet köteles
megőrizni a lelkészi eskü alapján.” [2013. évi I. törvény 7. § 23. pont]

• A lelkész általános kötelessége, hogy: 
[…] q) a hivatali és a hitéleti szolgálat végzése során tudomására jutott
személyiségi jogot érintő információt köteles megőrizni. [2013. évi I. törvény
91. § (1) bek.]

• A Kúria Kf.VI.39.029/202/14. sorszámú ítélete (2020 szeptembere)

• a vallási szervezetek adatkezelési tevékenysége nem esik az adatvédelmi jogi 
szabályozás hatályán kívülre

• a gyónási titok sem élvez mentességet



Információs társadalom

• „A Facebook a többi közösségi platformhoz hasonlóan látszólagingyenes, felhasználói semmilyen előfizetési díjat nem fizetnek ahasználatáért.A közösségi hálók – ideértve a Facebookot is – többségénekműködését piaci mechanizmusok, profitszerzés irányítja, éshasználatukért nem pénzzel, hanem az adatainkkal fizetünk. Minélnagyobb digitális lábnyomot hagyunk magunk után, azaz minél többszemélyes információt teszünk közzé magunkról, annál pontosabbancélzott reklámokkal tudnak elárasztani minket a hirdetők.” (Specht
Hedvig)

• ≈ keresési szolgáltatók, levelezők, felhőszolgáltatók stb.

• Tudatosság („Az internet nem felejt.”)

• Ne gondoljuk, hogy más is úgy akar bánni az adataival, ahogy mi 
bánunk a sajátjainkkal!
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Az adatkezelés szempontjai

Személyes adat 

Ki?
Miért?

Meddig?
Hogyan?

Mennyit?

Mi alapján?

Kinek?

Mit?



A személyes adat

• Természetes személyre vonatkozik
• Azonosíthatóság
• Bármely információ
• Pontosság követelménye



Az adatkezelő

• Az érintett szempontjából a legfontosabb kérdés: 
Ki kezeli az adataimat?  

• Bárki lehet
• Meghatározza az adatkezelés céljait, eszközeit, 

körülményeit
• Felelősség



Célhoz kötöttség

• Az adatkezelő határozza meg az adatkezelés célját
• Előre meghatározott cél
• Egyértelmű cél
• Jogszerű cél
• Csak a meghatározott cél



Adattakarékosság

• Megfelelő – a cél szempontjából
• Lényeges – a cél szempontjából
• Szükséges – a cél szempontjából
• Minimumra törekvés



Korlátozott tárolhatóság

• Meddig kezeljük az adatot?
• Csak addig, ameddig a cél megvalósításához 

szükséges
• Rendszeres felülvizsgálat, tisztítás
• A készletező jellegű adatkezelés tilos                      

(„Jó lesz még valamire.”)



Adatbiztonság és bizalmasság

• Illetéktelen hozzáférés kizárása
• Megóvás

• az elvesztéstől 
• a megváltoztatástól

• Az adatok tárolására szolgáló eszköz biztonsága
• Az adatkezelő felelőssége
• Az adatfeldolgozótól is megkövetelni!



Hozzáférés az adatokhoz

• Kik férhetnek hozzá az adatkezelő szervezetén 
belül? 

Jogosultságok szabályozása!
• Csak azok férjenek hozzá, akiknek a hozzáférés a 

feladataik ellátásához elengedhetetlen!
• Szervezeten kívül: adatfeldolgozó

• szerződés vagy jogszabály alapján



Jogalap

• Az adatkezelés jog által előírt feltétele
• Lehet:

• az érintett hozzájárulása
• az érintettel kötött szerződés 
• jogi kötelezettség (EU-s jog vagy magyar jogszabály)
• létfontosságú érdek
• közérdekű tevékenység vagy közhatalmi jogosítvány
• jogos érdek



Különleges adatok

• vallási meggyőződés, faji vagy etnikai származás,
politikai vélemény, szakszervezeti tagság, genetikai
adatok, biometrikus adatok, egészségügyi adatok,
szexuális életére, szexuális irányultságára vonatkozó
adatok

• szigorúbb védelem: csak tételesen felsorolt esetekben 
kezelhető

• értékesebb adatok
• nagyobb felelősség az adatkezelőn



Egyházközségi adatkezelési szabályzat

• A Tiszántúli Református Egyházkerület által 
készített ajánlás

• Nem sablon: egyéni testre szabás szükséges
Egyházközségi 

adatkezelési szabályzat

TudatosságFelismerés



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

További kérdések esetére személyes adataim:
dr. Kánya Gergely
+36 (20) 352 1322
dpo@ttre.hu


