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Adatvédelmi tájékoztató
Ezen adatvédelmi tájékoztató a Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet honlapján, a
bekevar.hu weblap látogatói és a weblapon elérhető szolgáltatások felhasználói, továbbiakban
„Érintettek” számára készült.
Az adatvédelmi tájékoztató célja
A Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet, 7400 Kaposvár, Béke u. 30. (továbbiakban:
„Adatkezelő”) tájékoztatja az Érintetteket az általuk megadott személyes adatok kezelésével
kapcsolatban.
A weboldalt használó Érintetteknek adott szolgáltatások használatához / igénybevételéhez meg
kell adniuk egyes személyes adataikat. Az elérhető szolgáltatások igénybevételéről az Érintett
szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is
önkéntes.
Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
Adatkezelő: Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet, 7400 Kaposvár, Béke u. 30.
Az Érintettek részéről megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli, másnak
nem adja át, és nem adhatja tovább. Csak arra a célra használja, amire az Érintett átadta.
Amennyiben személyes adatainak kezelésével, használatával kapcsolatban az Érintettnek
kérdése van, azt szervezet megadott elérhetőségein bármikor felteheti.
A weboldalon, a családi bölcsőde jelentkezés ügyintézéséhez, az alábbi személyes adatok
megadása szükséges, melyeket kizárólag az Adatkezelő kezel:
 igénybe vevő, törvényes képviselő családi és utónév;
 születési hely és idő;
 anyja családi és utóneve;
 lakcíme;
 elérhetősége – telefon, e-mail.
Az Adatkezelő az Önkéntes jogviszony és Közösségi szolgálat esetén az alábbi személyes
adatokat kezeli:
 családi és utónév;
 anyja családi és utóneve;
 lakcím;
 tartózkodási hely;
 születési hely és idő;
 iskolai végzettség;
 e-mail cím, telefonszám.
A weboldal felkeresése során, az Érintett IP címe az időpont, a látogatott oldalak és más
technikai adatok is naplózásra kerülhetnek. Ez azonban névtelenül történik, így az Érintett
személyével az sem jelen időpontban, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatok
elemzését nem végzi az Adatkezelő, a naplózott adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk
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fel (pl. látogatottsági adatok). Amennyiben erről az Érintett többet szeretne megtudni,
lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni az Adatvédelmi tájékoztató végén írt
elérhetőségeken, melyre írásban választ kap.
Az adatkezelés módja és időtartama
Az Érintettek személyes adatainak kezelését az Adatkezelő saját informatikai rendszerén és
külső tárhely szolgáltatók eszközein valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az
Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.
Az adatkezelés ideje a családi bölcsőde szolgáltatások igénybevételére való jelentkezés esetén
a jogszabályban és egyéb előírásokban rögzített időtartam.
Az Adatkezelő az Önkéntes jogviszony és Közösségi szolgálatra jelentkezés esetén a
jogszabályban meghatározott időtartam.
Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő informatikai rendszerben tárolja, kizárólag a
szükséges ideig. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem nyomtatja ki – kivéve a családi
bölcsőde szolgáltatás, önkéntes jogviszony, közösségi szolgálat esetén - sem szóban, sem más
módon nem osztja meg harmadik féllel. A szervezet munkatársai számára kötelező a titoktartás
ezen a területen is, a szolgáltatásnyújtás során láthatják személyes adatait és dokumentumokat
készíthetnek ezen adatokkal, és az ügyintézés során felhasználhatják az Érintett azonosítására.
Adatvédelem
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések,
adatvesztés elkerülése érdekében Adatkezelő műszaki és üzemeltetési biztonsági
intézkedéseket alkalmaz, rendszeresellenőrzéseket végez és a technológia fejlesztéseket ennek
érdekében igyekszik alkalmazni. A szervezet információs rendszere magas szinten védett, az
informatikai hátteret, külső tárhelyszolgáltató biztosítja.
Hozzáférés a saját adataihoz
Az Érintett a tárolt személyes adatairól bármikor teljeskörű tájékoztatást kérhet a az Adatkezelő
megadott elérhetőségein.
Adattovábbítás, további címzettek
Az Érintett adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik félnek.
Automatikus döntéshozatal
A szervezet rendszere az Érintett látogatási adataiból nem készít profilt, nem tesz ajánlatot és
nem határoz meg kedvezményt automatikusan.
Jogérvényesítés
Az Érintett, adatkezelés bármely területére vonatkozóan panaszt tehet az Adatkezelőnél az
alábbi elérhetőségeken:
postacím: Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet, 7400 Kaposvár, Béke u. 30.
e-mail: kapcsolat@bekevar.hu
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Az Érintett adatvédelmi hatósághoz fordulhat az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kaposvár, 2018.05.24.
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