
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a KERESZTÉNY JÖVŐ kérdőív kapcsán 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk a figyelmét a kérdőív 

kitöltése során megvalósuló adatkezelési gyakorlatunkra, amelyet az Ön 

önkéntes hozzájárulása alapján végzünk. Az adatkezelés célja, hogy a 

kérdőívek kitöltésével olyan, konkrét személyekhez már nem köthető, 

statisztikai adatokat tartalmazó adatbázis jöjjön létre, amely támogatja az 

Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület, illetve annak Keresztény Közéleti 

Műhely nevű projektje keretén belül megvalósuló kutatást.  A kutatás célja 

annak megismerése, hogy a tudatosan a kereszténységhez kötődő, azt 

vállaló értelmiségiek hogyan értelmezik a keresztények közéleti 

szerepvállalásának szükségességét. 

Köszönjük a kérdőív kitöltésével nyújtott segítségét! 

 

1. Adatkezelő: Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület 

Dr. Osztie Zoltán 

elnök 

1056 Budapest, Március 15. tér 2. 1. em./2. 

Adószám: 19153058-1-41 

Elérhetőség: https://szenttamasakademia.hu 

Kapcsolat: osztiezoltan@gmail.com 

 

Az adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelméhez 

fűződő jogát és a kapcsolódó adatbiztonsági követelményeket, továbbá 

figyelembe veszi a hatályos hazai és nemzetközi adatvédelmi előírásokat. 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, 

amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna. 

 

2. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja és jogalapja 

Az adatkezelés célja, hogy a kérdőívek kitöltésével olyan, konkrét 

személyekhez már nem köthető, statisztikai adatokat tartalmazó adatbázis 

jöjjön létre, amely támogatja a Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület 

kutatói munkáját. 

 

Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik, amit Ön a 

kérdőív elején található nyilatkozat elfogadásával tud megadni. Ezzel járul 

hozzá, hogy az Adatkezelő az információkat rögzítse.  

 

http://szenttamasegyesulet.hu/


Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, azaz az Ön, mint 

érintett önkéntes hozzájárulása az adatok fenti célokból történő 

kezeléséhez.  

 

3. Vonatkozó jogszabályok 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az Adatkezelő 

● a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai 

Parlament és a Tanács rendeletének, valamint 

● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései szerint kezeli. 

 

4. Milyen adatkezelést valósítunk meg? 

A kérdőívek rögzítése és feldolgozása során az alábbi adatkezelési 

tevékenységet végezzük: 

4.1. A kérdőívek kitöltése anonim módon zajlik. Az anonimizált kérdőíves 

adatokat kizárólag kutatási céllal elemezzük.  

4.2. Sütik használata: A kérdőív kitöltése során egy, az oldal 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges adatcsomag, úgynevezett 

munkamenet süti (session cookie) kerülhet elhelyezésre az Ön 

eszközén.  A süti alkalmazása nem teszi lehetővé a válaszadók egyedi 

azonosítását. Mivel az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, így azt 

bármikor joga van visszavonni a munkamenet süti törlésével az Ön 

eszközéről. 

4.3. Mivel a kérdőívben megadott adatok tárolása anonimizált módon 

történik, azaz nem számít személyes adatnak, így azok törlése, 

visszavonása egyéni kérésre azonosíthatóság hiányában nem 

megvalósítható. 

4.4. Kutatási eredmények nyilvánossága: a kérdőíves kutatás 

eredményeinek nyilvánosságra hozatala során a kezelt adatokat 

statisztikai adatfeldolgozás után, egyéni azonosításra alkalmatlan 

módon közöljük. Ön a jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, 

hogy nyilvánosságra hozatala során az Ön által megadott adatokat is 

felhasználhassuk. 

 

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat? 

 

Az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület a Keresztény Jövő kérdőívhez 

kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végez adattovábbítást, sem 

belföldre, sem külföldre. 



Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő 

által kijelölt személyek kezelik. 

 

6. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása? 

Önkéntes hozzájárulás alapján lehet részt venni, így nem jár hátrányos 

jogkövetkezménnyel. 

 

7. Milyen jogai vannak a kutatás kapcsán? 

- tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet az adatok kezeléséről; 

- az önkéntes hozzájárulás visszavonásához való jog. Tájékoztatjuk Önt, 

hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kérdőívben 

megadott adatok tárolása anonimizált módon történik, azaz nem számít 

személyes adatnak, így azok törlése, visszavonása egyéni kérésre 

azonosíthatóság hiányában nem megvalósítható. 

- jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll 

jogorvoslattal élni. 

 

8. Milyen jogorvoslattal élhet? 

8.1. Az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesülethez fordulhat az 1. pontban 

megjelölt elérhetőségeken. 

 

8.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat 

az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Tel.: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

8.3. Bírósághoz fordulhat 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert 

kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, 

módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: 

https://birosag.hu/birosagi-szervezetek 

https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

