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Adatvédelmi Szabályzat 

 

A szabályzat célja 

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság (továbbiakban: 

Mécses) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú 

rendeletében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint állapítja meg a 

Mécsest érintő adatkezelés rendjét, szabályait: 

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza a társaságnál vezetett adatok, nyilvántartások 

működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos el-

veinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adatai-

val mindenki maga rendelkezzen és adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást 

megkapja. 

 

A szabályzat hatálya 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Mécses teljes egészére, valamennyi személyes adatokat 

tartalmazó adatbázis kezelésére. 

Mécses-tagnak minősül:  

- vezetőség 

- aki az éves tagdíjat fizet 

- levelezőszolgálatot vállaló önkéntes 

- szerződéses viszonyban áll a Mécsessel 

- pártoló tag 

 

Adatkezelő 

Név: Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság 

Központ: 2600 Vác, Migazzi tér 1. 

Adószám: 19084121-1-13 

Email: mecsesbp@gmail.com  

Adatkezelő képviselője: a mindenkori elnök - elérhetősége: mecsesbp@gmail.com 

mailto:mecsesbp@gmail.com
mailto:mecsesbp@gmail.com
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Alapelvek 

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elve 

alapján kell végezni  

 Az adatgyűjtés és tárolás csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból tör-

ténhet; személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető 

 Az adatkezelésnek a cél szempontjából relevánsnak és megfelelőnek kell lennie 

(csak a szükséges adatokra korlátozódik)  

 Az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézke-

dést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék  

 Az adatok tárolása csak olyan formában történhet, amely az érintettek azonosítá-

sát csak a célok eléréséhez szükséges ideig teszik lehetővé, ennél hosszabb ideig a 

tárolásra csak akkor kerülhet sor, ha valamilyen közérdekű archiválás valósul 

meg 

 A Mécses-tagjai önkéntes és ingyenes szolgálatot végeznek, kivéve akivel szerző-

déses viszonyt létesít 

 A tagság nélkül önkéntes szolgálatot vállaló levelezőkre a Mécses-tagokra vonat-

kozó adatvédelmi szabályok és kötelezettségek változtatás nélkül vonatkoznak 

 

Az adatkezelés jogszerűsége akkor valósul meg, ha 

a) a Mécses-tag hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez 

b) a BV intézetben fogvatartott önként jelentkezik a Mécsesnél 

c) az adatkezelés a börtönmissziós tevékenységek, feladatok, szolgálatok megvaló-

sításához, végrehajtásához, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezett-

ség teljesítéséhez szükségesek 

d) az adatkezelés a Mécses-tag az imakérő, az adatkezelő vagy különleges esetben 

egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 

érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Mécses-tag olyan érdekei vagy alap-

vető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szüksé-

gessé. 

Az adatkezelés jogalapját az uniós jog és/vagy a tagállami jog adja. 
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A Mécses-tag jogai és kötelezettségei 

1. Átláthatóság és intézkedés: minden intézkedést meg kell tenni annak érdeké-

ben, hogy az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó információt, tájékoz-

tatást tömören, átláthatóan és közérthetően fogalmazza meg. 

2. Tájékoztatás a személyes adat kezeléséről - a Mécses-tag által nyújtott adat-

gyűjtésnél az adatkezelő köteles tájékoztatni a Mécses-tagot az alábbiakról: 

 a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja és 

 a személyes adatok tárolásának ideje.  

3. Helyesbítés és törlés joga: a Mécses-tag kérheti az adatkezelő által kezelt, rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok ki-

egészítését. 

A Mécses-tag az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérje az adatainak helyesbítését vagy törlését: 

 adataiban változás áll be, 

 kilép a Mécsesből, 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 

azokat gyűjtötték, kezelték. 

4. Az adatok törlése nem kezdeményezhető: 

 a Mécses levelezőszolgálatának aktív tagjaként, 

 ha az adatkezelés szükséges a felek közötti megállapodás jogi formá-

jában való megőrzéséhez.  

5. Tiltakozáshoz való jog:  

 a Mécses-tagnak joga van az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos ér-

dekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia;   

 a Mécses-tag jogosult a személyes adatainak közvetlen üzletszerzési cé-

lokra történő (beleértve a profilalkotást is) felhasználása ellen tiltakoz-

nia. 

6. Mécses-tag más Mécses-tag vagy BV intézetben fogvatartott személyes adatait 

semmilyen körülmények között nem adhatja ki semmilyen formában senki-

nek. 

 

 



Mécses Szeretetszolgálat Adatvédelmi szabályzata 

 

Oldal 5 / 11 

 

 

7. A Mécses-tag szolgálata során semmilyen formában nem adhatja ki sem saját, 

sem más Mécses tag, illetve a tagság nélkül önkéntes szolgálatot vállaló leve-

lező személyes adatait sem fogvatartottak, sem fogvatartottak családtagjai, 

sem egyéb ellátott számára. 

8. A Mécses-tag nem veheti fel a fogvatartott megbízásából a kapcsolatot a fog-

vatartott érdekében ügyvéddel, vagy bármely hivatalos szervvel ügyintézés 

céljából személyes adatainak biztonsága érdekében. 

9. A Mécses nevében csak és kizárólag a vezetőség valamely tagja levelezhet bár-

kivel, illetve nyilatkozhat vagy írhat médiumoknak, a Mécses-tagok személyes 

adatainak titokban tartásával. 

 

Adatkezelés, adatbiztonság általános szabályai 

 A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a Mécses elnöke, 

ügyvezetője és az adatkezelést végző munkatársai felelősek. 

 A Mécses által kezelt személyes adatok védelméről (Mécses-tag – BV intézetben 

fogvatartott), az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megismeréséről és betar-

tásáról a Mécses vezetői és munkatársai gondoskodnak. 

 Minden Mécses-tag személyes adatait egy-egy jeligével kell védeni; ezt a jeligét 

használhatja csak a Mécses tevékenysége során külső kapcsolattartásra. 

 Az ügyintézés során csak azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad fel-

venni és kezelni, amelyek a tevékenység szempontjából feltétlenül szükségesek, és 

amelyeknek célhoz kötöttsége igazolható; a felvett adatokat csak az adott tevé-

kenység végzése érdekében szabad felhasználni, más tevékenységekkel és adatok-

kal – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem kapcsolhatók össze. 

 Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak a Mécses-tag személyé-

nek azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból szabad felvenni 

 Az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán ügyelni kell a személyes adatok 

pontosságára, teljességére és időszerűségére, hogy emiatt a Mécses-tag jogai ne 

sérülhessenek. 

 A Mécses-tag és a BV intézetben fogvatartott személyes adatait semmilyen közvet-

len vagy közvetett üzletszerzési célra kiadni (beleértve a profilalkotást is). 
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Az adatok védelme érdekében tett technikai intézkedések 

 Azon dokumentumokhoz, amelyek a Mécses személyes adatait tartalmazzák, kizá-

rólag a Mécses vezetőségének, illetve a vezetőség által, adatkezeléssel megbízott 

munkatársaknak (tagoknak) lehet hozzáférése. 

 Személyes adatokat tartalmazó fájlt erős jelszóval és rendszeres jelszócserével kell 

védeni. Online adatkezelés esetén csak az arra a Mécses elnöke által meghívott sze-

mély vehet részt saját user nevével. 

 A személyes adatot tartalmazó számítógép- illetve fájl jelszavát az adatkezeléssel 

megbízott Mécses-tagokon kívül másnak kiadni nem lehet. 

 A Mécses munkatársánál lévő személyes adatot tartalmazó fájlba és/vagy iratba 

más személy – a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint – csak akkor tekinthet be, 

ha ezt jogszabály lehetővé teszi. A betekintési jog gyakorlása során úgy kell eljárni, 

hogy ez által mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogai, illetve személyi-

ségi jogai ne sérülhessenek. Jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni a másolat, 

kivonat készítésekor is. 

 

A Mécses által kezelt adatok köre 

 A Mécses csak olyan adatot kezel, adatkezelést csak úgy végez, ha az adatkezelésre 

a Mécses-tag egyértelmű megerősítő cselekedettel, írásbeli – ideértve az elektro-

nikus úton tett – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzá-

járulását adja a személyét érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. 

 A Mécses a Mécses-tagjain kívül azon börtönben lévő fogvatartottak nevét, bör-

tönbéli azonosítóját és elérhetőségét kezeli, akik a Mécsessel való kapcsolattar-

tásra önként jelentkeztek levelezés céljából. 

 A Mécses a Mécses-tag és a fogvatartott közötti kapcsolatot a Mécses-tag jeligéje 

alapján kapcsolja össze, tartja nyilván. 

 A Mécses Szent Jobb Lator című újságjába cikket írók nevét és e-mail címét az 

újság szerkesztője tartja nyilván erős jelszóval védett számítógépen és adatbázis-

ban. 
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 A Mécses Szent Jobb Lator című újságja terjesztőinek nevét és e-mail címét az 

újság szerkesztője tartja nyilván erős jelszóval védett számítógépen és adatbázis-

ban. 

 A Mécses a pártoló tagnak csak az e-mail címét tartja nyilván mindaddig, amíg a 

pártoló tag nem kéri e-mail címének törlését. 

 A Mécses a Hírlevélre önként feliratkozóknak csak az e-mail címét tárolja mind-

addig, amíg annak törlését a feliratkozó nem kéri. Kérésére azonnal törüljük. A 

Hírlevélre jelentkező nem tagja a Mécsesnek. 

 A Mécses azon imakérők e-mail címét tartja meg egy évig, akik e-mail címüket 

imakéréskor önként megadják. Az imakérő bármikor kérheti e-mail címének 

azonnali törlését. Az imakérőnek más adatát a Mécses nem tárolja.  

 A Mécses nem tartja nyilván a csomagküldési akcióhoz hozzájárulók adatait. 

 A Mécses nem tartja nyilván az adományozók adatait. 

 

A Mécses-tag írásos hozzájárulási nyilatkozata alapján (elektronikusan) kezelt ada-

tok: 

 személyazonosító adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, szüle-

tési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám), 

 állandó lakhely, levelezési cím, 

email cím, telefonszám. 

A Mécses a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott feladatai ellátása során a Gyvt. 135-. 

§-ban felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetle-

nül szükséges – a Gyvt. 135. §-ban rögzített - személyes adatokat kezelheti. 

 

Gyermek esetében, a Mécses a Gyvt. 135§ (2) a. pont alapján az alábbi adatokat kezeli:  

 személyazonosító adatok (családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja 

neve, személyi igazolvány szám), 

 szülő adatai (családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja neve, szemé-

lyi igazolvány szám). 
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Tevékenységek 

Börtönmissziós szolgálat az alábbi tevékenyégekben:  

 egyéni levelezés, illetve lelki kísérés lelki vezetés önként jelentkező fogvatar-

tottakkal, 

 személyes vagy online foglalkozások a börtönlelkészek szervezésével, 

 személyes vagy skype-s beszélők a Mécses-tag és a fogvatartott között 

 alkalmanként végzett egyéb önkéntes börtönmissziós tevékenység. 

  

Jogalapja: 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintéz-

kedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló tv., azon belül vallási egyesü-

letre vonatkozóan a tv. 3.§ ill. 5.§; utógondozásra vonatkozóan a tv. 191. § 1-3 pontja, a 

vallási (APAC) részlegekre vonatkozóan a tv. 109/A. § pontja, a tv. 126. §, 355. § 1. 

pontja, valamint a tv. 357. § 4. pontja.  

 

Adattovábbítás Mécsesen kívülre 

Az ellátottakra vonatkozó nyilvántartásból adatok csak az alábbi esetekben és formá-

ban továbbíthatóak: 

 a fogvatartott kérésére Mécses-tag, illetve levelezőszolgálatot vállaló önkéntes 

számára személyes levelezőkapcsolat kialakítása céljából,  

 a fogvatartást ellátó BV Intézet felé a börtönmissziós szolgálat, illetve a fogva-

tartott támogatásának céljából, 

 a fogvatartott kérésére és engedélyével a Mécses Alapszabálya szerinti tetszőle-

ges és engedélyezett tevékenységhez, 

 az adattovábbítás történhet postai vagy elektronikus úton. 

 

A kötelező adatszolgáltatások köre és formája 

A Mécses-tag a fogvatartottal való levélbeli kapcsolattartás céljából a kapcsolattartói 

nyilatkozatot csak és kizárólag a Mécses hivatalos adataival és a Mécses-tag saját jel-

igével töltheti ki. A Mécses, mint jogi személy, hivatalos minőségben válik így kapcso-

lattartóvá (a 2013. évi CCXL. törvény 3. §. 9. pont e) alpontja alapján), mely kapcsolatot 

a Mécses megbízott tagjai jeligével biztosítanak. A Mécses-tagok személyes adatait a 

Mécses tartja nyilván. 
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A Mécses-tagnak módja és lehetősége van egy fogvatartottal a levelezésen túl személyes 

vagy online kapcsolatfelvételre, illetve személyes börtönszolgálatot is vállalhat. Ebben 

az esetben a Mécses felé írásos beleegyezésével hozzájárul személyes adatainak szigo-

rúan bizalmas adatként történő átadásra az igazságszolgáltatási szervek (BVOP, bün-

tetés-végrehajtási intézetek) részére. Csak ezután kerülhet sor a személyes vagy online 

kapcsolatfelvételre,  vagy a BV intézetbe történő belépésre. Ezen adatok fogvatartottak 

felé nem kiadhatóak. 

 

Az igazságszolgáltatási szervek (BVOP, büntetés-végrehajtási intézetek) részére írás-

beli megkeresésre, az adatkérés konkrét céljának és a kért adatok körének megjelölése 

esetében szolgáltathatóak adatok.  

 

Az igazságszolgáltatási szervek (bíróság, ügyészség, büntetés-végrehajtási intézetek) 

részére, kizárólag eseti, írásbeli megkeresésre, az adatkérés konkrét céljának, és a kért 

adatok körének megjelölése esetében szolgáltathatóak adatok.  

 

Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan szemé-

lyes adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetet-

lenül szükséges.  

 

Tájékoztatási kötelezettség 

 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hoz-

zájáruláson alapul.  

 Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoz-

tatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adat-

kezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

 A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és  

jogorvoslati lehetőségeire is. 

 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adata-

iról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevé-

kenységről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adat-

továbbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
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 Az adatkezelő, illetve meghatalmazottja köteles tájékoztatni az érintettet minden 

olyan tevékenységéről, melynek során az érintett adatait kezeli.  

 

Az adatok biztonsága 

 Az adatkezelésben minden esetben követni kell a jogszerűség és tisztesség elvét. 

 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehaj-

tani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása 

során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

 Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni 

az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, va-

lamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szüksége-

sek. 

 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hoz-

záférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsem-

misítés ellen. 

 A Mécses-tagjainak adataihoz a fogvatartottak semmilyen körülmények között 

nem juthatnak hozzá, részükre a jelige és a Mécses-tag személyes adata nem lehet 

összekapcsolható, kiadható. 

 

Munkavállalók adatvédelme 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden dolgozóra, aki a Mécsessel határozott vagy 

határozatlan idejű, vagy megbízásos munkaviszonyban áll. 

 

Elektronikus kapcsolattartás szabályozása 

Az informatikai kapcsolattartásának módja: 

 a kommunikáció elektronikus levelezőrendszeren keresztül történik, 

 jelszavakat kiadni, emailben, sms-ben megírni, elküldeni tilos, 

 minden elküldött információ és a minden, Mécsest érintő anyag kizárólag 

ezen a levelezőcsatornán keresztül küldhető: mecsesbp@gmail.com, 

 e rendelet a mindenkori elnökre vonatkozik. 

A vezető felelős az adatok adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon való – ke-

zeléséért. 

mailto:mecsesbp@gmail.com
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Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Pos-

tacím: 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 

URL https://naih.hu 

 

A szabályzat hatálya 

Ezen szabályzat 2021.05.01-én lép életbe, és egyidejűleg hatályát veszti minden ed-

digi az adatvédelme vonatkozó szabályozás.  
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