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Adatkezelési tájékoztató 

A Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház figyelmet szentel vendégei és a honlap  látogatói (a 
továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének.  
A szentarnold.hu látogatásával, használatával Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkban 
foglaltakat. Ha nem ért egyet a jelen tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük ne lépjen tovább a 
honlap más oldalaira. A tájékoztatót időről időre aktualizáljuk, a változásokról honlapunkon 
tájékozódhat. 

A tájékoztató utolsó frissítésének dátumát tájékoztatónk alján olvashatja. 
A tájékoztató célja és hatóköre 

 Azért készítettük ezt a tájékoztatót, hogy bemutassuk, hogyan és milyen típusú adatok 
kerülnek rögzítésre a felhasználóktól. A megadott személyes adatokat az érintett felhasználó 
kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek sem továbbítjuk, és nem hozzuk 
nyilvánosságra. Minden lehetséges eszközzel gondoskodunk az adatok védelméről, jelezve 
azokat az ésszerű óvintézkedéseket, amelyeket adatai védelme érdekében teszünk. 

 
Személyes adatnak minősül az érintett természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - 
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint azonosságára jellemző ismeret -, valamint 
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A törvényi szabályozás érintettnek 
nevezi a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személyt. 

Az adatkezelő a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház igazgatója. 

Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház 

1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. 

telefonszám: +36 30 749 1379 

e-mail cím: szentarnold@verbita.hu 

 
 

Az adatkezelés jogalapja és célja 

A honlap látogatása során mindig csak az igénybe vett vagy kért szolgáltatás teljesítéséhez  – 
feltétlenül szükséges személyes adatokat kérjük el a felhasználóktól azok önkéntes - akár 
ráutaló magatartással adott - hozzájárulása alapján. 
Amikor felkeresi honlapunkat, web-szerverünk automatikusan rögzít bizonyos adatokat a 
látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a 
böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát). 

Ezen kívül olyan személyes adatokat kezelünk, melyeket a felhasználó ad meg részünkre, 
amikor például beírja a nevét, e-mail címét, telefonszámát egy regisztrációs oldalon keresztül. 

A felhasználó hozzájárulását adja akkor, ha valamely adatbeviteli űrlap alján elhelyezett 
küldés/hozzájárulás gombra kattint. 
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Utóbbi személyes adatok adatkezelési célja – a törvényben megkövetelt jogalap fennállása 
esetén – az alábbi lehet: 

a ház szolgáltatásinak igénybevételéhez szükséges kapcsolattartási adatok 

a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyéb adatok, amik a szolgáltatás nyújtásához 
elengedhetetlenül szükségesek 

      technikai adminisztráció, illetve a honlap és szolgáltatások fejlesztése, statisztikai cél; 
 
Adatbiztonság 

….az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 7. §-ának figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági 
intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje az Allianz honlapon 
keresztül begyűjtött személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az 
adatokkal való visszaélést és az adatvesztést. 

 
Az ügyfelek és egyéb érintettek jogai, tájékoztatáskérés 

A  felhasználók  az Információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint tájékoztatást kérhetnek az 
adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes 
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Az érintett felhasználók kérésére az Infotv-ben foglalt feltételek mellett adataikat a 
lelkigyakorlatos ház nyilvántartásában helyesbíti, a törvényben meghatározott esetekben törli. A 
felhasználók élhetnek az Infotv-ben foglalt ún. tiltakozási jogukkal, továbbá jogorvoslat 
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) és bírósághoz is fordulhatnak. A felhasználó a saját 
személyes adatairól jogosult tájékoztatást kérni . 

 

Utolsó frissítés 2021.10.13. 
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