
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2019-es számú törvénye
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szervezetéről és igazgatásáról  

szóló II. szabályrendelet módosításáról

1. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerve-
zetéről és igazgatásáról szóló II. szabályrendelet kiegé-
szül egy IV. résszel, a következő szöveggel:

„Az Egyház adatkezelése
 90. § 

(1) Az Egyház történelmi helyzetéből adódóan és a 
hitelvein alapuló erkölcsi környezetet biztosítva zárt, bi-
zalmi és védett környezetet képez tagjai számára, ebből 
kifolyólag pedig számon tartja őket. Az Egyház – törté-
nelmi szinten kiforrott gyakorlata alapján – tudatosan és a 
szolgálati tevékenységeiben az emberi nemzedékek leve-
zethetőségét lehetővé tévő, krónikás adatkezelést folytat.

(2) Az Egyház adatkezelése mind egyházközségi, 
mind egyházmegyei, mind pedig egyetemes egyházi tes-
tületi szinten – az adott egyházi testületi szinten releváns 
adatok tekintetében – folyik, személyi és tárgyi vonatko-
zásban egyaránt.

(3) Az egyes egyházi testületi szinteken létrehozott 
szervezeti egységek keretében végzett adatkezelésre az 
Egyháznak az e szabályrendeletben foglalt rendelkezé-
sei az érvényesek.

(4) Az Egyházban végzett személyes adatkezelés min-
dig csak valamely szolgálati ághoz kötött és a szolgá-
lat elvégzése érdekében csak szükséges mértékű lehet, 
amelyhez az érintett személynek hozzájárulását az Egy-
ház jogszokásán alapuló módon ki kell fejeznie, és e 
hozzájárulás kifejezésével a személyes adat tulajdonosa 
pedig tudomásul veszi az Egyház adatkezelésének sajá-
tosságát.

(5) A személyes adat kezelését engedélyező hozzájá-
rulás kifejezése az Egyházban az a ráutaló magatartás, 
amit a személyes adat tulajdonosa akkor fejez ki, ami-
kor az Egyház tagjává válik vagy az Egyház szolgálatát 
igénybevevő szándékkal és annak érdekében az Egyház 
felelős képviselőjével kapcsolatba lép.

(6) A tárgyi adatkezelés az érintett egyházi testület 
végrehajtó szervének döntésén alapul, ennélfogva az 
egyházi tárgyi adatkezelés testületi szintű határozathoz 
kötött.

(7) A személyes adatok kezelése az egyházi titoktar-
tás függvénye, annak kezelését csak az egyházi testület 
törvényes képviselője végezheti; a személyes adat nem 
egyházi célú felhasználását csak a személyes adat tulaj-
donosa engedélyezheti. A személyes adat anyakönyvi be-
jegyzését az Egyház – mint az állami hatósági és tudo-
mányos szinten is jelenlévő adatőrzőként és történelmi 
átvezetőként – nem törli és nem is semmisíti meg, azt az 
adathasználat aktualitása után zárt módon megőrzi.

(8) Az Egyház a személyes adatkezelésre irányuló 
részletes rendelkezések meghatározása érdekében adat-
kezelési és adatvédelmi szabályzatot ad közre.”

2. §

A 90. § számozása 91. §-ra módosul. 

3. § 

E törvény 2019. június 1-jén lép hatályba.

A Kálvinista Szemle 2019/4-es számának melléklete

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinatának 9. ülésén, 
2019. május 11-én, Rimaszombatban.
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