Szerzetesi Gyermekvédelmi Szolgálat
Gyermekvédelmi bejelentő oldal

Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2020. augusztus 12.

1. Bevezetés
A Szerzetesi Gyermekvédelmi Szolgálat a Magyarországi Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak Irodája (MSZKI) megbízásából működteti az Iroda gyermekvédelmi
bejelentő oldalát. Ez a bejelentő oldal kiskorúakat és sérülékeny helyzetben lévőket
érintő, elsősorban szexuális jellegű visszaélések eseteinek bejelentésére szolgál, különös
tekintettel az olyan esetekre, amelyek vélhetően valamely Magyarországon működő
szerzetesrend tagjához vagy szerzetesrendi fenntartású intézményhez köthetőek.
Az MSZKI a tevékenysége során birtokába jutott, illetve az általa rögzített személyes
adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak szerint jár
el (l. 3. pont). Jelen szabályzat célja, hogy tájékoztassa az érintetteket és törvényes
képviselőiket arról, hogy az MSZKI milyen személyes adatokat, milyen célból és
jogalappal, milyen eszközökkel és módon kezel, valamint arról, hogy az adatkezeléssel
kapcsolatban milyen jogok illetik meg az érintetteket és ezeket hogyan
érvényesíthetik. Az MSZKI, mint adatkezelő az e szabályzatban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Adatkezelő
Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI)
Székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Adószám: 19050333-1-41
Tel.: +36 20 423 8235
E-mail: gyermekvedelem@szerzetesek.hu
Honlap: gyermekvedelem.szerzetesek.hu
Bejegyzett képviselő: Kiss István Péter irodavezető
Jelen gyermekvédelmi projekt felelőse: Rudan Mária gyermekvédelmi tanácsadó

3. Vonatkozó jogszabályok
•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) –
továbbiakban: GDPR

•

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

jogról

és

az

4. Fogalommeghatározások
Jelen szabályzatban használt legfontosabb kifejezések:
•

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ
o azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,

•

•
•

•

•

•

•

•

helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező
alapján azonosítható
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
o a Szerzetesi Gyermekvédelmi Szolgálat az MSZKI önálló jogalanyisággal
nem rendelkező szervezeti egysége, munkacsoportja
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,
az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
o a hozzájárulás bármikor visszavonható
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
személyes adat nyilvánosságra hozatala: az adat bárki számára történő
hozzáférhetővé tétele

5. Adatkezelési tevékenységek, adatkezelési célok,
adatkezelés jogalapja
A bejelentőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a bejelentett esettel
kapcsolatos titokvédelem. Az eljárás során a Szolgálat különös figyelmet fordít arra,
hogy a bejelentő személyes adataihoz és az esethez kapcsolódó személyes, valamint
különleges adatokhoz csak az arra jogosult személyek, a szükséges mértékben
férjenek hozzá.
Az adattakarékosság követelményét szem előtt tartva, a Szolgálat a bejelentő oldal
üzemeltetése és tevékenysége során a meghatározott adatkezelési célok eléréséhez
feltétlen szükséges mértékben (személyes adatok köre és tárolási ideje) kezel

személyes adatokat, különös figyelemmel az érzékeny adatok bizalmi jellegére és az
ebből fakadó kockázatokra. A személyes adatok gyűjtése csak a vonatkozó
jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történik, a meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon való
kezelésük, valamint a személyes adatok eltérő célból való kezelése tiltott.

5.1. Bejelentés
A bejelentések a Szerzetesi Gyermekvédelmi szolgálathoz futnak be, a megadott
adatok alapján a szolgálat szakemberei 5 munkanapon belül felveszik a kapcsolatot
a bejelentővel, hogy időpontot egyeztessenek vele egy személyes találkozó
keretében történő meghallgatásra, beszélgetésre. A bejelentést fogadó szakember a
bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, és a bejelentés tényéről (a bejelentés részleteinek
megosztása nélkül) tájékoztatja az iroda vezetőjét, aki felveszi a kapcsolatot az érintett
szerzetesrend vezetőjével (ha az ismert).
Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama
Címzett

bejelentő neve
bejelentő e-mail címe, telefonszáma,
eset leírása
eset megtörténtének hozzávetőleges
ideje
kapcsolatfelvétel, a bejelentő részére a
szükséges tájékoztatás átadása
• GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és 9.
cikk (2) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
• Infotv. 5. § (1) bek. d) pont és (2) bek.
a) pont [nyilvánosságra hozatal]
jegyzőkönyv felvételéig
személyes adat közlésére nem kerül sor
•
•
•
•

5.2. Első személyes találkozó
A kapcsolatfelvétel során közösen egyeztetett időpontban kerül sor az első személyes
találkozóra, mellyel a Szolgálat célja megismert visszaélés tisztázása, az ezzel
kapcsolatos ismeretek, bizonyítékok összegyűjtése, ebben való szakértői
segítségnyújtás, majd ezek összegzése, az áldozat számára segítségnyújtási lehetőség
felkínálása, valamint az illetékes elöljáró segítése az ügy tényállásának felderítésében
és a további szükséges lépések megtételében.
A találkozó után az azon részt vevő szakember a találkozóról írásbeli összefoglalót
készít és megosztja azt a Szolgálat többi tagjával.
Kezelt személyes adatok

•
•

az érintett által nyilvánosságra hozott
információk
találkozást vezető szakember
feljegyzései, megállapításai az
esettel kapcsolatban

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama
Címzett

megismert visszaélés tisztázása, az ezzel
kapcsolatos ismeretek, bizonyítékok
összegyűjtése
• GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és 9.
cikk (2) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
• Infotv. 5. § (1) bek. d) pont és (2) bek.
a) pont [nyilvánosságra hozatal]
javaslat érintettek részére történő
átadásáig
Szolgálat munkatársai

5.3. Törvényes képviselő hozzájárulásának beszerzése
Kiskorúakkal kapcsolatos ügyek esetén szükséges a kiskorú törvényes képviselőjének
hozzájárulása a bejelentés elbírálásához és a vizsgálat folytatásához. A hozzájáruló
nyilatkozat beszerzése az első személyes találkozó alkalmával történik meg.
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama
Címzett

kiskorú és törvényes képviselő neve
törvényes képviselő jognyilatkozata,
aláírása
megismert visszaélés tisztázása, az ezzel
kapcsolatos ismeretek, bizonyítékok
összegyűjtése
• GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
• Ptk. 2:12. § (1) bek. és 2:14. § (1) bek.
javaslat érintettek részére történő
átadásáig
nincs

•
•

5.4. Szakértők bevonása
A személyes meghallgatás után, amennyiben a bejelentésben szereplő eset ezt
szükségessé teszi, a Szolgálat külső szakértő – különösképpen igazságügyi szakértő, jogi
szakértő, illetve pszichológus – bevonásával folytatja az eset feltárását. Ezen
személyekre a legszigorúbb titoktartási kötelezettség vonatkozik az általuk megismert
üggyel kapcsolatban.
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

szakértő szakvéleménye
szakértői vélemény alapján javaslat
megfogalmazása a Szolgálat által
• GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és 9.
cikk (2) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
• Infotv. 5. § (1) bek. d) pont és (2) bek.
a) pont [nyilvánosságra hozatal]
javaslat érintettek részére történő
átadásáig

Címzett

bevont szakértő

5.5. Javaslatok megfogalmazása
A Szolgálat javaslatokat fogalmaz meg az ügyben érintett felek számára, a szakmailag
megalapozott, tényeket rögzítő és bizonyítékokat összegyűjtő tevékenységével
egyfelől tájékoztatja és segíti a bejelentőt, továbbá az elöljárók munkáját készíti elő
annak az Egyházi Törvénykönyv előírásai, valamint a vonatkozó pápai rendelkezés, így
különösen a “Vos estis lux mundi” motu proprio által előírt feladatkörében.
Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Címzett

• megismert tényállás
• összegyűjtött bizonyítékok
• megtett intézkedések
a bejelentő és az elöljáró tájékoztatása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
javaslat érintettek részére történő
átadásáig
bejelentő, szerzetesrend elöljárója

5.6. Személyes találkozó a bejelentővel
Az első személyes találkozó (illetve adott esetben a szakértő szakvéleményének
beérkezése) után a Szolgálat javaslatot készít a bejelentő számára a bejelentőnek
felkínálható segítségnyújtásról, indokolt esetben segíti a kapcsolatfelvételt a rend
elöljárójával, valamint ekkor kerül sor a vizsgálatról készült jegyzőkönyv bejelentő általi
aláírására.
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Címzett

vizsgálat eredménye, javaslat, bejelentő
aláírása
• Szolgálat által javasolt támogatáshoz
hozzájutás segítése (pszichológus
vagy egyéb szakember)
• a folyamatról készült jegyzőkönyv
bejelentő általi aláírása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
javaslat érintettek részére történő
átadásáig
nincs

5.7. Kapcsolattartás
A bejelentő a bejelentett eset kezelésével kapcsolatban bármikor érdeklődhet a
gyermekvedelem@szerzetesek.hu e-mail címen.
A Szolgálat vállalja, hogy tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálati folyamat eredményéről.
Ennek értelmében lehetővé teszi, hogy a bántalmazott személy megismerhesse a
Szolgálat által rögzített tényeket, a megtett és tervezett lépéseket és a szakértők rá
vonatkozó ajánlásait. A Szolgálat célja, hogy a bántalmazott lehetőség szerint kapjon

információt az eljárás további szakaszában is a szerzetesi közösség, illetve annak
elöljárójának vonatkozó, őt érintő döntéseiről.
Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal
jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgálat indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintette(ke)t az adatvédelmi incidensről.
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama
Címzett

e-mail cím
kapcsolattartás, tájékoztatás
• GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont [érintett
hozzájárulása]
adatvédelmi incidens vonatkozásában:
• GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont [jogi
kötelezettség] és 34. cikk
javaslat érintettek részére történő
átadásáig
nincs

6. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatok tárolása elektronikusan vagy papír alapon történik. A Szolgálat az
elektronikus tároláshoz adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azokat saját szerverein
tárolja, a papír alapon rögzített adatokat pedig elzárva, saját székhelyén tartja. A
Szolgálat a tudomány és technológia mindenkori állása és a megvalósítás ésszerű
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat súlyának
figyelembe vételével az adatkezelés során olyan megfelelő informatikai, technikai és
személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat védje
a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, idő előtti
megsemmisülése ellen.
Az esetleges adatvédelmi incidenseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak
Irodája
nyilvántartja,
és
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatóságnak 72 órán belül bejelenti, valamint az érintetteket
tájékoztatja.

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Az MSZKI az általa kezelt személyes adatok feldolgozásához alapesetben
adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a kezelt adatok feldolgozását saját
munkaszervezete révén maga végzi.
Amennyiben az MSZKI által kezelt adatok feldolgozásához eseti jelleggel az MSZKI
mégis adatfeldolgozó közreműködését venné igénybe, abban az esetben azt a GDPR
28. cikkében foglalt vonatkozó előírások maradéktalan figyelembevételével, az
adatfeldolgozóval a GDPR 28. cikke (3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak
mindenben megfelelő tartalommal megkötött szerződés alapján teszi.

Az MSZKI az általa kezelt személyes adatokat alapesetben az Európai Unió, illetőleg az
EGT területén kívüli harmadik országokba, avagy nemzetközi szervezetek részére nem
továbbítja.
Amennyiben az MSZKI az általa kezelt egyes adatokat eseti jelleggel, harmadik fél
megkeresése nyomán harmadik országokba, avagy nemzetközi szervezetek részére
továbbítaná, abban az esetben azt a Rendelet 44-49. cikkében foglalt vonatkozó
előírások maradéktalan figyelembevételével és betartásával teszi.

8. Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai
A következő jogok gyakorlásának feltétele, hogy elektronikus levélben kérelmet
nyújtson be a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájához a
gyermekvedelem@szerzetesek.hu vagy az iroda@szerzetesrendek.hu e-mail címen,
vagy az MSZKI honlapján található űrlapon keresztül.

8.1. Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az MSZKI-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
•
•
•

•
•

•
•

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ.

Az MSZKI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja.

8.2. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az MSZKI rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
•

az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul

és
•

az adatkezelés automatizált módon történik.

8.3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az MSZKI indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

8.4. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az MSZKI indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az MSZKI pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
•
•

•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
kínálásával
kapcsolatosan került sor.

8.5. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az MSZKI 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;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén a tárolt személyes adatok megjelölésre kerülnek
jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Ha az érintett kérésére a kezelt személyes
adatok korlátozására kerül sor, a korlátozás feloldása előtt az MSZKI tájékoztatja az
érintettet a korlátozás feloldásáról.

9. Jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az MSZKI által folytatott adatkezelés nem felel
meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál
polgári pert kezdeményezhet az MSZKI mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának
rendelkezései szerint.
A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni és hatósági eljárást
kezdeményezni.
Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait az Ön
hozzájárulása alapján a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében
5 évig kezeljük. Amennyiben nem járult hozzá az adatkezeléshez, úgy saját jogos
érdeke alapján jogosult az MSZKI az adatkezelésre.

