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Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Adatkezelő (Plébánia) neve: Római Katolikus Plébánia („Plébánia”) 

Adatkezelő (Plébánia) elérhetősége: Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 6 

Telefon: 06-37-342-820 

E-mail cím: belvarosipl60@gmail.com 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Név: Marczali Ügyvédi Iroda 

E-mail cím: adatvedelem@vaciegyhazmegye.hu 

Technikai és szervezési intézkedések leírása: Lásd „Egyházi Törvénykönyv és a Váci 

Egyházmegye Plébániákra vonatkozó 

Adatbiztonsági Szabályzata” 

 

Értelmező rendelkezések 

CIC: Az Egyházi Törvénykönyv (Vatikán, 1983) 2015. évben kiadott fordítása. 

EKASZ: Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzat (Magyar Püspöki Konferencia, 1987). 

Eht.: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény. 

Kán.: Az Egyházi Törvénykönyv hivatkozott kánonja. 

Plébánia: az a fent meghatározott plébánia, amely a jelen nyilvántartásban az általános 

adatvédelmi rendelet alapján felsorolt adatkezelési tevékenységek tekintetében az Adatkezelő. 

Rendelet: az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 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) 

Sztv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

Tao tv.: társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV
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I. Plébánia Működésével Kapcsolatos Hitéleti Adatkezelések 

PLÉBÁNIA ALAPÍTÁSA, KÉPVISELETE, HIVATAL ÁTADÁSA 

1. A Váci Egyházmegye által hozott határozatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja: A Váci Egyházmegye által hozott határozatok 

őrzése (érdekmérlegelési teszt alapján végzett 

jogos érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC 535. kán. 4. § 

alapján, vallási adatok tekintetében a Rendelet 

9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Határozatban szereplő természetes személyek 

Személyes Adatok kategóriái: A határozatban szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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2. Plébánia alapítási dokumentumaiban kezelt személyes adatok 

Adatkezelés célja: Plébánia alapítási dokumentumainak őrzése 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 515. kán. 2. §-a 

alapján, vallási adatok tekintetében a Rendelet 

9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánia alapítási dokumentumaiban szereplő 

természetes személyek 

Személyes Adatok kategóriái: A Plébánia alapítási dokumentumaiban szereplő 

személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

 

3. Plébánia vezetőjének kinevezésének, illetve a felszentelés tényének 

igazolásával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Plébánia vezetőjének kinevezése, felszentelés 

tényének igazolása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 521. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Plébánia vezetője, megyéspüspök, esperes 

Személyes Adatok kategóriái: A plébánia vezetőjének kinevezésére vonatkozó 

dokumentumokban szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, a Váci Egyházmegye 

levéltárába kerül elhelyezésre 
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4. Plébánia képviseletének, egyházi jogi személyiségének igazolásával 

kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Plébánia képviseletének, egyházi jogi 

személyiségének igazolása (érdekmérlegelési 

teszt alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 515. kán. 3. §, 532. kán., valamint 

az Eht. 11. § (3) bekezdés alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont)  

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánia képviseletére vonatkozó igazolásban 

szereplő természetes személyek 

Személyes Adatok kategóriái: A Plébánia képviseletére vonatkozó igazolásban 

szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Minden olyan harmadik személy, aki (amely) 

részére a Plébánia képviseletét, jogi 

személyiségét igazolni szükséges 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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5. Plébánia felügyeletének, működésének biztosításával kapcsolatos 

adatkezelés  

Adatkezelés célja: Plébánia felügyeletének, működésének 

biztosítása (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC 519. 

kán. alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Püspök, esperes, általános helynök, plébános 

Személyes Adatok kategóriái: Egyházmegyei hivataltól érkezett és egyéb a 

Plébánia működését, felügyeletét érintő 

levelekben szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

6. Plébániai hivatal átadása  

Adatkezelés célja: Plébániai hivatal átadása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 524. kán., valamint az 527. kán. 2. 

§-a alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Megyéspüspök, Plébánia vezetője, esperes, 

általános helynök, valamint a Plébánia hivatal 

átadása során közreműködő egyéb természetes 

személyek 

Személyes Adatok kategóriái: A Plébániai hivatal átadása során keletkezett 

dokumentumokban szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCS, EGYÉB CSOPORTOK 

7. Egyházközségi Tanács tagjainak jelölésével, testület megválasztásával 

kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Egyházközségi tanács tagjainak megválasztása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 536. kán és az 537. 

kán., vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. 

cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Jelöltek 

Személyes Adatok kategóriái: Azonosító és kapcsolattartási adatok, rövid 

bemutatkozás 

Címzettek kategóriái: Adott Plébániát, Plébánia honlapját látogatók 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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8. Plébánia működését érintő Egyházközségi Tanács ülésein 

jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja: Plébánia működésének biztosítása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 537. kán., vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A jegyzőkönyvben szereplő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: A jegyzőkönyvben szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

 

9. Plébániához tartozó csoportokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Plébániához tartozó csoportok nyilvántartása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja CIC 529. kán. 1-2. § 

alapján, vallási adatok tekintetében a Rendelet 

9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Szervezetek vezetői, kapcsolattartói 

Személyes Adatok kategóriái: Kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Érdeklődők 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Vezetői, kapcsolattartói jogviszony megszűnése 

 

10. Áldoztatási engedélyekkel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja: Áldoztatás biztosítása (érdekmérlegelési teszt 



  

  
12 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC a 230. kán. 3. §, valamint a 910. 

kán. 2. § alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Áldoztatási engedélyben részesülő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, áldoztatási engedély köre 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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KÁPLÁNOKKAL KAPCSOLATOS ADAKEZELÉSEK 

11. Káplánok kinevezése, nyilvántartása 

Adatkezelés célja: Káplánok kinevezése, nyilvántartása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC. 545. kán. 1-2. §§, 

546. kán., 547. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Káplán, plébános, esperes, megyéspüspök 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kinevezéshez szükséges személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

12. Káplánok jogai és kötelezettségeivel kapcsolatos személyes adatok 

kezelése 

Adatkezelés célja: Káplánok jogainak és kötelezettségeinek 

megállapítása (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC. 

548. kán. 1. § alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Káplán, plébános 

Személyes Adatok kategóriái: Káplán jogai és kötelezettségei megállapításához 

szükséges személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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II. Krisztushívők Egyházi Törvénykönyvben Kifejezetten Nevesített 

Személyes Adatai Tekintetében Folytatott Hitéleti Adatkezelési 

Tevékenységek 

KERESZTSÉG KISZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉSEK 

13. Felnőttként keresztségre készülők (katekumenek) nyilvántartásával 

kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Katekumenek nyilvántartása (érdekmérlegelési 

teszt alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja CIC 206. kán. 1-2. §, 851. kán. 1. pont, 

788. kán. 1. §, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont)  

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánián felnőttként keresztségre készülők 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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14. Keresztelendők személyes adatainak keresztelést megelőzően történő 

felvételével kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Keresztelendők adatainak rögzítése, keresztelés 

időpontjának meghatározása (érdekmérlegelési 

teszt alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja CIC. 877. kán. 1. § alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Keresztelendő személy, szülők, keresztszülők 

Személyes Adatok kategóriái: A Plébánián keresztelésre készülők azonosító 

adatai, szülők azonosító, vallási és 

kapcsolattartási adatai, keresztszülő azonosító 

adata és vallási adatai. 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Keresztelés időpontja 
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15. Kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzéssel kapcsolatos személyes 

adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Keresztelés adatainak kereszteltek 

anyakönyvébe történő bejegyzése 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja CIC 535. kán 1. §. és 877. 

kán. 1. §, valamint az EKASZ 15. (1)-(2) 

bekezdései, valamint a 18. § alapján, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Keresztelt személy, szülők, keresztszülők, tanúk 

Személyes Adatok kategóriái: A keresztelt családi és keresztneve, neme, 

származása, a szentség kiszolgáltatója neve és 

hivatala, a szülők, (vagy örökbefogadók) 

keresztszülők neve, vallása, lakóhelye, szülők 

származási helye, tanúk, a keresztelés ideje, 

valamint a születés helye (város, kerület) és 

ideje. 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre  
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16. Keresztelési emléklap kiállításával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Keresztelési emléklap kiállítása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 875. kán. alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Keresztelt személy, szülők 

Személyes Adatok kategóriái: Keresztelési emléklapon szereplő személyes 

adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Megkeresztelt részére történő átadás 
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ELSŐÁLDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

17. Elsőáldozásra történő jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok 

kezelése  

Adatkezelés célja: Elsőáldozásra történő jelentkezés nyilvántartása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 912. kán., 913. kán., 

914. kán., vallási adatok tekintetében a Rendelet 

9. cikk (2) bekezdés d) pont)  

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Elsőáldozásra jelentkezők 

Személyes Adatok kategóriái: Név, születés helye, ideje, keresztelés helye, 

ideje, szülei neve, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Hitoktató 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Elsőáldozás időpontja 

 

18. Elsőáldozásra felkészítéssel kapcsolatos jelenléti ív felvételével 

kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Elsőáldozásra felkészítéssel kapcsolatos jelenléti 

ív felvétele (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC 

914. kán. alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Elsőáldozásra felkészülők 

Személyes Adatok kategóriái: Név, felkészítés időpontja 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Elsőáldozás időpontja 
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19. Elsőáldozás kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzésével kapcsolatos 

személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Elsőáldozás kereszteltek anyakönyvébe történő 

bejegyzése (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja EKASZ 

36. § alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Elsőáldozók 

Személyes Adatok kategóriái: Elsőáldozás ténye 

Címzettek kategóriái: Az a plébánia, amely az elsőáldozó tekintetében 

a kereszteltek anyakönyvébe a keresztelést 

bejegyezte 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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BÉRMÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

20. Bérmálásra történő jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Bérmálásra történő jelentkezés 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC. 535. kán 1. § és a 

894. kán. alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmálásra jelentkezők 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Bérmálás időpontja 

 

21. Bérmaadatok rögzítésével kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Bérmálásra történő jelentkezés megerősítése 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 890. kán. alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmálásra jelentkezők 

Személyes Adatok kategóriái: Bérmálandó családi és keresztneve, neme, 

származása, a szentség kiszolgáltatója neve és 

hivatala, a szülők, (vagy örökbefogadók) 

bérmaszülők neve, vallása, lakóhelye, szülők 

származása, tanúk, a keresztelés ideje, valamint 

a születés helye (város, kerület) és ideje 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Bérmálás időpontja 
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22. Bérmálásra felkészítéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Bérmálásra történő felkészítés 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 890. kán., vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmálásra jelentkezők 

Személyes Adatok kategóriái: Név, felkészítésen történő részvétel időpontja 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Bérmálás időpontja 
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23. Bérmálás bérmáltak anyakönyvébe történő bejegyzésével kapcsolatos 

személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Bérmálás Bérmáltak könyvébe történő 

bejegyzése (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC. 

535. kán. 2. §, 895. kán., valamint az EKASZ 52-

54. § alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmáltak, szülők, bérmaszülők,  

Személyes Adatok kategóriái: Bérmált családi és keresztneve, neme, 

származása, bérmáló egyházi személy neve és 

hivatala a szülők, (vagy örökbefogadók) 

bérmaszülők neve, vallása, lakóhelye, szülők 

származása, a keresztelés ideje, valamint a 

születés helye (város, kerület) és ideje 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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24. Bérmaadatok kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzése érdekében 

történő továbbításával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Bérmaadatok kereszteltek anyakönyvébe 

történő bejegyzése érdekében történő 

továbbítása (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC. 

535. kán. 2. §, 895. kán., valamint az EKASZ 55. 

§ alapján, vallási adatok tekintetében a Rendelet 

9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmált, bérmáló egyházi személy, szülők, 

bérmaszülők 

Személyes Adatok kategóriái: Bérmált családi és keresztneve, neme, 

származása, a bérmáló egyházi személy neve és 

hivatala, a szülők, (vagy örökbefogadók) 

bérmaszülők neve, vallása, lakóhelye, szülők 

származása, a keresztelés ideje, valamint a 

születés helye (város, kerület) és ideje 

Címzettek kategóriái: Az a plébánia, amely a keresztelt tekintetében a 

kereszteltek anyakönyvébe a keresztelést 

bejegyezte 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

 



  

  
24 

25. Bérmacédula kiállításával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Bérmacédula kiállítása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 879. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmált, bérmáló egyházi személy, szülők, 

bérmaszülők 

Személyes Adatok kategóriái: Bérmált családi és keresztneve, neme, 

származása, a bérmáló egyházi személy neve és 

hivatala, a szülők, (vagy örökbefogadók) 

bérmaszülők neve, vallása, lakóhelye, szülők 

származása, a bérmálás ideje, valamint a 

születés helye (város, kerület) és ideje 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Bérmálás időpontja 

 

26. Bérmálási emléklap kiállításával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Bérmálási emléklap kiállítása (érdekmérlegelési 

teszt alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 879. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Bérmált személy, szülők 

Személyes Adatok kategóriái: Bérmálási emléklapon szereplő személyes 

adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Bérmált személy részére történő átadás 
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HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

27. Házasság jogszerűségének biztosításával kapcsolatos személyes adatok 

kezelése  

Adatkezelés célja: Házasság jogszerűségének biztosítása — 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC 

1066. kán., 1079. kán., 1081. kán., EKASZ 56. § 

alapján, vallási adatok tekintetében a Rendelet 

9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Jegyesek, megyéspüspök, szentszéki bíróság 

helynöke 

Személyes Adatok kategóriái: Igazolásokon személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Házasságkötési akadály esetén az illetékes 

egyházi hatóság, Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül sor törlésre, Plébánia levéltárába 

kerül elhelyezésre 
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28. Jegyesek naplójával kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Jegyesek naplójának vezetése a 

házasságkötéssel járó jogi és lelkipásztori 

feladatok elvégzésének megkönnyítése céljából 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 1067. kán., valamint 

az EKASZ 56-57. §-a alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont)  

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Jegyesek 

Személyes Adatok kategóriái: A jelentkezés ideje, a jegyesek családi és 

keresztneve, vallása, állapota, születésük és 

keresztelésük helye, ideje, lakóhelyük, szüleik 

családi és keresztneve, házassági akadály, 

felmentés száma, hirdetések, jegyesoktatás 

ideje, tanúk neve, vallása, lakóhelye, 

házasságkötés helye, ideje, házasság bejegyzése 

a kereszteltek anyakönyvébe, feljegyzések 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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29. Jegyesoktatáson való részvételre vonatkozó igazolása kiállításával 

kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Jegyesoktatáson való részvétel igazolása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja az EKASZ 56. §-a alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Jegyesek 

Személyes Adatok kategóriái: Igazoláson szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Igazolás jegyesek részére történő átadása 
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30. Házasság házasultak anyakönyvébe történő bejegyzésével kapcsolatos 

személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Házasság házasultak könyvébe történő 

bejegyzése (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC 

535. kán. 2. §, 1121. kán. 1. §, valamint az 

EKASZ 37-44. § alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Házasultak, eskető pap, tanúk 

Személyes Adatok kategóriái: A házasultak családi és keresztneve, vallása, 

állapota, születési helye, ideje, keresztelés helye, 

ideje, lakóhelye, szülők (elhunyt házastárs) 

neve, tanúk neve, vallása, lakóhelye, eskető pap 

neve és hivatala, a házasságkötés helye és napja, 

engedélyekben szereplő személyes adatok, 

illetve a kánoni forma alóli felmentés ténye, 

egyéb a házasságkötés érvényességéhez 

szükséges személyi állapotra vonatkozó adatok. 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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31. Házasság kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzése érdekében 

történő továbbításával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Házasság kereszteltek anyakönyvébe történő 

bejegyzése érdekében történő továbbítása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC. 535. kán. 2. §, 

valamint az EKASZ 44. § alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Házasultak, eskető pap, tanúk 

Személyes Adatok kategóriái: A házasultak családi és keresztneve, vallása, 

állapota, születési helye, ideje, keresztelés helye, 

ideje, lakóhelye, szülők (elhunyt házastárs) 

neve, tanúk neve, vallása, lakóhelye, eskető pap 

neve és hivatala, a házasságkötés helye és napja, 

engedélyekben szereplő személyes adatok, 

illetve a kánoni forma alóli felmentés ténye, 

egyéb a házasságkötés érvényességéhez 

szükséges személyi állapotra vonatkozó adatok. 

Címzettek kategóriái: Az a plébánia, amely a keresztelt tekintetében a 

kereszteltek anyakönyvébe a keresztelést 

bejegyezte 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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SZENTSÉGKISZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI 

ADATKEZELÉSEK 

32. Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazolások (Keresztlevél) 

kiállításával kapcsolatos adatkezelés  

Adatkezelés célja: Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó 

igazolások kiállítása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 535. kán. 1-3. § alapján, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Igazolással érintett személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Kereszteltek anyakönyvében szereplő személyes 

adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Igazolás Krisztushívő részére történő átadása 
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33. Utólagos anyakönyvezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja az EKASZ 11. § alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Utólagos anyakönyvezéssel érintett kereszteltek, 

megyéspüspök 

Személyes Adatok kategóriái: Utólagos anyakönyvezéssel érintett személyes 

adatok, püspöki engedélyben szereplő 

személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

 

34. Pápai áldáskéréssel kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Pápai áldás kérése (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 1171. kán magyarázata alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Pápai áldáskéréssel érintett személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Pápai áldáskérésben szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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PLÉBÁNIAI HITOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

35. Hittannapló vezetésével kapcsolatos adatkezelések 

Adatkezelés célja: Hittannapló vezetése (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 773. kán. 777. kán., vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Hitoktatáson résztvevők, hitoktatók 

Személyes Adatok kategóriái: Név, oktatás időpontja, hittannaplóban szereplő 

további személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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SZENTELMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

36. Szentelményekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Szentelmények végzése (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC 1166. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Szentelmények végzésével kapcsolatban érintett 

személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

37. Temetési szertartás lebonyolításával kapcsolatos személyes adatok 

kezelése 

Adatkezelés célja: Temetési szertartás lebonyolítása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 1176. kán., 1182. 

kán, valamint az EKASZ 45. § alapján, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Eltemettető, hozzátartozók, temető pap 

Személyes Adatok kategóriái: Név, Kapcsolattartási adatok, temető pap neve 

Címzettek kategóriái: Temetésen résztvevő személyek 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: A temetést követő hónap vége 
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38. Eltemettető, házastárs halottak anyakönyvébe történő bejegyzésével 

kapcsolatos személyes adatainak kezelése 

Adatkezelés célja: Eltemettető, házastárs halottak anyakönyvébe 

történő bejegyzése (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja EKASZ 46. § alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Eltemettető, házastárs 

Személyes Adatok kategóriái: Szülő, házastárs neve, eltemettető neve, hivatal 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 

 

39. Sírhelynyilvántartással kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Sírhelyek nyilvántartása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC. 1176. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Eltemettető, sírhellyel rendelkező személy 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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SZENTMISÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

40. Szentmise alkalmával teljesítendő szolgálattal kapcsolatos személyes 

adatok kezelése kezelt személyes adatok  

Adatkezelés célja: Szentmise alkalmával teljesítendő szolgálat 

rögzítése (érdekmérlegelési teszt alapján végzett 

jogos érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC 230. kán., 

valamint a 836. kán. alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Szent liturgiában résztvevő egyházi személyek és 

krisztushívők (felolvasók, ministránsok további 

személyek) 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok, szolgálat típusa, 

dátum 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Szolgálat teljesítése, vállalása végéig 
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41. Szentmise bemutatásával kapcsolatos személyes adatok kezelése  

Adatkezelés célja: Szentmise bemutatása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC. 901. kán., vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Személyek, akikért a mise felajánlásra kerül 

Személyes Adatok kategóriái: Név 

Címzettek kategóriái: Szentmisén résztvevő személyek, nyilvánosság 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Misekönyvbe történő bejegyzést követő 5. év 

vége 

 

42. Alapítványi szentmisével kapcsolatos személyes adatok kezelése kezelt 

személyes adatok  

Adatkezelés célja: Alapítványi szentmise bemutatása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 1308. kán. alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Alapítványi szentmisével érintett személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név 

Címzettek kategóriái: Szentmisén résztvevő személyek, nyilvánosság 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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43. Hirdetményekben szerepló személyes adatok (keresztelendő gyermek 

neve, házasulandók neve stb.) 

Adatkezelés célja: Plébániát érintő hitéleti események hirdetése 

(érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott 

jogos érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés f) pont a CIC 761. kán. alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A hirdetményben szereplő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, egyéb hirdetményben szereplő személyes 

adat 

Címzettek kategóriái: Szentmisén résztvevő személyek, nyilvánosság 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Adott év vége, ide nem értve a Historia 

Domusban szereplő személyes adatokat 

44. Historia Domusban szereplő személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Plébánia fontos ünnepeinek, eseményeinek 

feljegyzése (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja CIC 535. 

kán. 4. § alapján, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Historia Domusban szereplő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Historia Domusban szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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EGYHÁZHOZ TARTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

45. Plébániához tartozó krisztushívőkkel való kapcsolattartás céljából kezelt 

személyes adatok 

Adatkezelés célja: Plébániához tartozó krisztushívőkkel való 

kapcsolattartás (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC. 

529. kán 1. §-a alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Krisztushívők 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Egyház elhagyásának időpontja 

 

46. Aposztáziával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Egyház elhagyására irányuló szándék 

dokumentálása (érdekmérlegelési teszt alapján 

végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés— 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az 

EKASZ 36. § (5) bekezdés e) pont alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Egyházat elhagyók, plébános, tanúk 

Személyes Adatok kategóriái: Név, jegyzőkönyvben szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül sor törlésre, Plébánia levéltárába 

kerül 
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47. Egyházi hozzájárulás fizetésének nyilvántartásával kapcsolatos személyes 

adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Egyházi hozzájárulás fizetésének nyilvántartása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC 222. kán. alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Egyházi adót fizető személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, lakcím 

Címzettek kategóriái: Amennyiben az adott plébánia könyvelését 

külső szolgáltató végzi, a könyvvezetési 

feladatokat ellátó szolgáltató 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Hozzájárulás fizetését követő 8. év vége 
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48. Stóladíjjal és további adományokkal kapcsolatos személyes adatok 

kezelése  

Adatkezelés célja: Stóladíj és további adományok bevételének 

igazolása (érdekmérlegelési teszt alapján végzett 

jogos érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontja a CIC. 945. kán, 

valamint a Sztv. 169. § (1) bekezdése alapján, 

vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk 

(2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Stóladíjat befizető 

Személyes Adatok kategóriái: Stóladíjat befizető neve, stóladíj összege 

Címzettek kategóriái: Amennyiben az adott plébánia könyvelését 

külső szolgáltató végzi, a könyvvezetési 

feladatokat ellátó szolgáltató 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Bizonylat kiállítását követő 8. év vége 

 

49. Plébánosi ajánlással kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Plébános ajánlása (érdekmérlegelési teszt 

alapján végzett jogos érdeken alapuló 

adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja a CIC. 529. kán alapján, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Plébánosi ajánlást kérő személy 

Személyes Adatok kategóriái: Plébánosi ajánlásban szereplő személyes adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Ajánlás átadása 
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50. Szavahihetőségi igazolás kiállításával kapcsolatos személyes adatok 

kezelése 

Adatkezelés célja: Szavahihetőségi ajánlás kiállítása 

(érdekmérlegelési teszt alapján végzett jogos 

érdeken alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja a CIC. 1536. kán és 1572 

kán-hoz fűzött magyarázat alapján, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Szavahihetőségi igazolással értintett személy 

Személyes Adatok kategóriái: Szavahihetőségi igazolásban szereplő személyes 

adatok 

Címzettek kategóriái: Váci Egyházmegye Püspöki Szentszéki Bírósága 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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III. Egyéb Plébániai adatkezelések – Krisztushívők Egyházi 

Törvénykönyvben kifejezetten nem nevesített személyes adatai 

tekintetében folytatott hitéleti adatkezelési tevékenységek 

PLÉBÁNIA ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

51. Plébánia által szervezett programokra történő jelentkezéssel kapcsolatos 

személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Plébánia által szervezett programokra 

jelentkezők nyilvántartása (szerződés 

teljesítésén alapuló adatkezelés – Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés b) pont, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Plébánia által szervezett programra jelentkező 

személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Plébánia által szervezett program vége 
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52. Programokon való részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Programokon résztvevők nyilvántartása 

(szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Programokon résztvevő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, aláírás 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Program vége 

 

53. Utazásszervezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Utazás megszervezése (szerződés teljesítésén 

alapuló adatkezelés – Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Utazásra jelentkező személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, azonosító adatok, személyigazolvány, 

útlevélszám, biztosítási kötvény száma 

Címzettek kategóriái: Utazás megszervezésében közreműködő 

szolgáltató, utazás lebonyolításában 

közreműködő szolgáltató, biztosítótársaság 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Utazás vége 
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54. Szobafoglalással kapcsolatos személyes adatok 

Adatkezelés célja: Szoba foglalása (szerződés teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) 

pont, vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. 

cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Utazásra jelentkező személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, azonosító adatok, személyigazolvány, 

útlevélszám 

Címzettek kategóriái: Szálláshelyet biztosító szolgáltató 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Utazás vége 

 

55. Ételérzékenységgel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Speciális étkezés igénylése (szerződés 

teljesítésén alapuló adatkezelés – Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés b) pont, vallási adatok 

tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) 

pont, egészségügyi adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés e) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Programra / utazásra jelentkező személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, ételérzékenység típusa 

Címzettek kategóriái: Ételt biztosító szolgáltató 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Program / utazás vége 
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56. Rendezvény (tábor, búcsú stb.) szervezésével kapcsolatos személyes 

adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Rendezvény szervezése (érdekmérlegelési teszt 

alapján meghatározott jogos érdeken alapuló 

adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont, vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. 

cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Rendezvények szervezésében résztvevő 

személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Név, kapcsolattartási adatok 

Címzettek kategóriái: Rendezvény szervezésében résztvevők 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Rendezvény vége 
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FÉNYKÉPEK, VIDEÓFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉVEL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉGEK 

57. Fényképek, videófelvételek készítésével kapcsolatos személyes adatok 

kezelése 

Adatkezelés célja: Plébánia eseményeinek megörökítése, Plébánia 

tevékenységének bemutatása (érdekmérlegelési 

teszt alapján meghatározott jogos érdeken 

alapuló adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont a CIC 747. kánon 1. §, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Eseményen résztvevő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Képmás 

Címzettek kategóriái: Nyilvánosság 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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58. Plébániai eseményeken készített fényképek, videófelvételek 

felhasználásával kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Adatkezelés célja: Plébániai események Krisztushívők részére 

történő közvetítése (érdekmérlegelési teszt 

alapján meghatározott jogos érdeken alapuló 

adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont a CIC 747. kánon 1. § alapján, vallási 

adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: Eseményeken résztvevő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Képmás 

Címzettek kategóriái: Nyilvánosság 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül 

elhelyezésre 
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IV. Világi adatkezelések 

SZERZŐDÉSEKKEL, SZÁMLÁKKAL, PÁLYÁZATOKKAL, 

ADOMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

59. Szerződéses partnerek képviseleti adatainak kezelése 

Adatkezelés célja: Szerződés jogszerű létrejötte (a szerződés 

fennállása alatt érdekmérlegelési teszt alapján 

meghatározott jogos érdeken alapuló 

adatkezelés – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont, a szerződés megszűnését követően jogi 

kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánia szerződéses partnerei 

Személyes Adatok kategóriái: Képviselő, neve, pozíciója, aláírása 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Szerződés megszűnését követő 8 év 
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60. Szerződéses partnerek kapcsolattartási adatainak kezelése 

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás szerződéses partnerekkel (a 

szerződés fennállása alatt érdekmérlegelési teszt 

alapján meghatározott jogos érdeken alapuló 

adatkezelés – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont, amennyiben a kapcsolattartási adatok a 

szerződésben szerepelnek, akkor a szerződés 

megszűnését követően jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló adatkezelés – Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés c) pont 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánia szerződéses partnereinek 

kapcsolattartói 

Személyes Adatok kategóriái: Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszám 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Szerződés megszűnését követő 8 év 
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61. Magánszemély szerződéses partnerek kapcsolattartási adatainak kezelése  

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás magánszemély szerződéses 

partnerekkel (a szerződés fennállása alatt 

szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, 

amennyiben a kapcsolattartási adatok a 

szerződésben szerepelnek, akkor a szerződés 

megszűnését követően jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló adatkezelés – Rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés c) pont 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánia szerződéses partnerei 

Személyes Adatok kategóriái: Magánszemély szerződéses partner neve, e-mail 

címe, telefonszám 

Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Szerződés megszűnését követő 8 év 
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62. Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja: A számviteli törvényben foglalt számviteli 

bizonylat kiállítási kötelezettség és 

könyvvezetési kötelezettség teljesítése (jogi 

kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A Plébánia által magánszemélyek részére 

kibocsátott számviteli bizonylatok esetén a 

számviteli bizonylatot befogadó személyek, a 

magánszemélyek által a Plébánia részére 

kibocsátott számviteli bizonylatok esetén a 

számviteli bizonylatot kibocsátó személyek. 

Személyes Adatok kategóriái: Magánszemély által befogadott vagy kiállított 

számviteli bizonylat esetén: név, lakcím  

Címzettek kategóriái: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, számlázó 

programot karbantartó szolgáltató, könyvviteli 

szolgáltató 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Számla kiállítását követő 8 év 
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63. Pályázati elszámoláshoz szükséges személyes adatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

Adatkezelés célja: Plébánia által megnyert pályáztok elszámolása, 

pályázati feltételek teljesítése (érdekmérlegelési 

teszt alapján meghatározott jogos érdeken 

alapuló adatkezelés — Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont, vallási adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű 

archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 

Érintettek kategóriái: A pályázatban résztvevő személyek 

Személyes Adatok kategóriái: Képmás, jelenléti íven szereplő személyes 

adatok, pályázati elszámoláshoz szükséges 

további személyes adatok 

Címzettek kategóriái: A Plébánia által elnyert pályázat kiírója, Váci 

Egyházmegye 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő adattovábbítása esetén a 

harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

azonosítása és megfelelő garanciák leírása: 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Törlésre előirányzott határidők: Pályázati feltételek szerinti őrzési idő 

 


