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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

BEVEZETÉS 

A Golgota Művészeti Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) és a Golgota Gospel Kórus ( továbbiakban: 
Kórus) összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) rendelkezéseivel, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben (továbbiakban Infotv.) írtakkal, ezúton teszi közzé Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát 
(a továbbiakban: Szabályzat). 

A Szabályzat célja, hogy rögzítse azokat az általános adatvédelmi szabályokat és előírásokat, amelyek a 
személyes adatok kezelésére vonatkoznak annak érdekében, hogy a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog érvényesülése biztosítva legyen. 

Az adatkezelését kizárólag a Golgota Művészeti Alapítvány végzi, harmadik fél részére személyes 
adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső 
hatóság felszólítja a Golgota Művészeti Alapítványt adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes 
adatot kiadni, ha annak minden törvényi feltétele fennáll.  Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak 
az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 

Az Alapítvány részére megadott személyes adatok biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos az 
Alapítvány számára, ezért kérjük a Szabályzatban foglaltak gondos és figyelmes áttekintését. 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI: 

Név: Golgota Művészeti Alapítvány 

Nyilvántartási szám: 01-01-0012412 

Adószám: 18877881-1-42 

Az Alapítvány székhelye: 1073 Budapest Erzsébet Krt.13. 

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Czirják Mária 

Az Alapítvány e-mail címe: info@golgotagospel.hu 

Az Alapítvány honlapja: https://www.golgotagospel.hu/ 
 

 

FOGALMAK 

Adatkezelő: jelen Adatkezelési Szabályzat vonatkozásában a Golgota Művészeti Alapítvány, amely a 
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, különösen 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó 
egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek 
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható 
természetes személy az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy fizikai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy 
több tényező alapján azonosítható. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
 
Honlap: az Alapítvány, mint a https://www.golgotagospel.hu/ üzemeltetője kijelenti, hogy a fenti 
honlapon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, 
különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotv. 
rendelkezéseire. Az Alapítvány kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak bizalmas 
információit.  A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az 
önkéntes tevékenységgel kapcsolatban, esetlegesen saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez 
használja fel. 

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan 
továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését 
eredményezi. 

Kórustagoknak/önkénteseknek szóló hírlevelek, tájékoztatók, e-mailek: az Alapítvány és a 
támogatásával  működő Kórus a próbáival, rendezvényeivel kapcsolatban elektronikus levelet küld az 
önkénteseknek, az önként regisztrált kórustagoknak és azoknak, akik elektronikus úton hozzájárultak 
ehhez. 

Hatóság: NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (122 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C., (http://www.naih.hu). 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Alapítvány és a Kórus regisztrált önkénteseinek tájékoztatása a kóruspróbákról, koncertekről, 
közösségi programokról, kapcsolattartás, továbbá hatósági és közhasznú szervezetek gazdálkodási 
elvárásainak, illetve szponzoroknak, támogatóknak való megfelelés. 

A Kórus koncertjeiről, próbáiról kép- és hangfelvétel készülhet, melynek célja a Kórus missziójának 
támogatása. 

Az Alapítvány szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából 
kezeli a szerződött természetes személy adatait és az Alapítvány jogi személlyel megkötött szerződés 
teljesítése és a kapcsolattartás céljából kezeli jogi személy szerződő felek természetes személy 
képviselőinek elérhetőségi adatait. 
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KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

Az önkéntes programra, a Kórusba való jelentkezéshez a következő adatokat szükséges megadni: név, 
telefonszám, e-mail cím, melyeket az önkéntes program időtartama alatt kapcsolat adminisztráció 
céljából kezel a Kórus és az Alapítvány. 
 
Az Adatkezelő csak olyan természetes személyek, felhasználók személyes adatait kezeli, amelyeket a 
felhasználók önkéntesen adnak meg a regisztráció és/vagy az önkéntes programra történő jelentkezés 
alkalmával. Az érintett felhasználók a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
Adatkezelő személyes adataikat az adatbázisban kezelje és a jelen szabályzatban foglalt célokra 
felhasználja.  
 
A Kórus programjába történő önkéntes jelentkezéssel a természetes személy hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Kórus programjairól kép- és hangfelvétel készüljön, melyen az önkéntes tag is beazonosítható 
lehet. 
 
Az Alapítvány nem kezel a Golgota Gospel Kórus Facebook és Instagram oldalán, a látogatók által 
közzétett semmilyen személyes adatot. A látogatókra a Facebook és Instagram (Meta) a posztot vagy 
hozzászólást. Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom 
publikálása esetén az adminisztrátor törli. 

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, IDŐTARTAMA 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, amennyiben az alábbi teljesül: az érintett 
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez; (esetünkben a Golgota Gospel Kórusba történő jelentkezés, illetve a Kórus email levelezési 
listákra (hivatalos és korusplusz email lista) való felvétel céljából. 

Az adatkezelés céljának meghiúsulása vagy a regisztrált önkéntes kérése esetén az Alapítvány a kezelt 
adatokat törli. 
 
Az Alapítvány az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az 
férhessen hozzá, aki erre jogosult. Megőrzi a sértetlenséget, megvédi az információnak a pontosságát. 
Biztosítja a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá 
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz. 

 

JOGORVOSLATI JOGOK ÉS LEHETŐSÉGEK   

A felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, törlését, illetve tiltakozását és kifejezheti. A felhasználók ilyen jellegű kérelmeiket az 
Adatkezelő e-mail címére (info@golgotagospel.hu) vagy postai úton a 1073 Budapest Erzsébet 
Krt.13.címre küldhetik el.    

 
Tájékoztatáshoz való jog:  
Személyes adatai kezeléséről az érintett személy az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. 
Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
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összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti felhasználói kérelemre harminc (30) napon 
belül választ kap az érintett. A tájékoztatás ingyenes. 
 
Helyesbítés joga: 
Az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és 
a hiányos adatok kiegészítését. 

 
 
Törlés joga: 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a felhasználó kéri. A törlést az Adatkezelő 
költségmentesen végzi. A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a megadott e-mail címen 
jelzi az Adatkezelőnek. A felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének 
beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A felhasználó a 
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó 
kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz és/vagy az önkéntes programban való részvétel jogáról is 
lemond. A törlés minden esetben költségmentes.  Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az 
érintettet értesíti. 
 
Tiltakozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 
ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti. 
 
Jogsértés esetén:  
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Hatóságnál lehet élni: 122 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C., (http://www.naih.hu). 

 

KÖZLEMÉNY 

Jelen Szabályzatot az Alapítvány saját honlapján (https://www.golgotagospel.hu/közzéteszi és az 
Alapítvány kuratóriuma rendszeresen felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosításokat 
kezdeményez. 

 
 

                Budapest, 2023. január 31. 
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