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Az adatkezelési tajékoztaté 2018. majus 25-t6l visszavonasig érvényes. Az 

Adatkezel6é fenntartja maganak a jogot, hogy a jelen tajékoztatét sziikség 

szerint médositsa, és a médositott sz6veget a Kalocsai Tomori Pal Varosi 

Kényvtar olvasészolgalatandl, illetve a fent megjelolt honlapjan k6zzé tegye. 

Az adatkezelési tajékoztaté megallapitasa és mddos{tasa a Kalocsai Tomori 

Pal Varosi Kényvtar, mint Adatkezelé kényvtarvezetéjének hataskérébe 

tartozik.
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I, ALAPELVEK 

1. BEVEZETES 

Az Adatkezelé kiemelt jelentéséget tulajdonit a konyvtarhasznalokto6l, illetve 

a fent nevezett honlap latogatéit6l szarmaz6 személyes adatok védelmének; 

minden k6rtilmények k6z6tt biztositani kivanja a koényvtarhasznalok és a 
honlaplatogat6k informaciés 6nrendelkezési jogat, és mindent megtesz a 
biztonsagos internetezési lehetéségek megteremtéséért. E cél elérése 

érdekében az Adatkezelé a legmesszebb mendkig eleget tesz az Eurdpai 

Parlament és a Tandcs (2016. dprilis 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténé védelmérél és 
az ilyen adatok szabad dramldsdré6l (a tovabbiakban Rendelet), valamint a 
2011. évi CXII térvény az informdcids Onrendelkezési jogrol és az 

informdciészabadsdgrél (a tovabbiakban Infotv.) szd6l6 jogszabalyok 

eldirasainak. 

Az Adatkezelé a személyes adatokat bizalmasan, a hatalyos jogszabalyoknak 
megfeleléen kezeli, gondoskodik azok integritasarél és biztonsagardl, 
megteszi a sziikséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
kialakitja a célok eléréséhez sztikséges eljarasi szabalyokat. 

2. ASZEMELYES ADATOK KEZELESERE VONATKOZO FONTOSABB 

JOGSZABALYOK 

A jelen tajékoztat6 kidolgozasakor az Adatkezel6 a konyvtar tevékenységére 

vonatkoz6 alabbi hatalyos jogszabalyokat vette figyelembe: 

e AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE 
(2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében térténé védelmérél és az ilyen adatok szabad 
aramlasar6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatdalyon  kivil 
helyezésér6l (altalanos adatvédelmi rendelet, a jelen tajékoztatéban: 

Rendelet) 

e 2011. évi CXII. torvény - az informaciéds 6nrendelkezési jogrél és az 
informacidszabadsagr6l (a jelen tajékoztatéban: Infotv.) 

e 1997. évi CXL. tv. a muzealis intézményekrél, a nyilvanos konyvtari 

ellatasr6l és a kozmtivelédésrél



e 1995. évi LXVI. torvény a k6ziratokr6él, a k6zlevéltarakrél és a 

maganlevéltari anyag védelmér6l 

e A kézalkalmazottak jogallasarél sz6l6 1992. évi XXXIII. torvény és a 
végrehajtasarol sz6l6 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 

e 2011. évi CCIV. térvény a nemzeti fels6oktatasrol 

e A Magyar Tudomanyos Akadémiarél sz6l6 1994. évi XL. torvény (MTA 

tv.); 

e 2011. évi CLXXXIX. torvény Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair46l; 

e 2013. évi V. torvény - a Polgari Torvénykonyvr6l 

e Az allamhaztartasrél sz6l6 2011. CXCV. torvény és a 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet az allamhaztartasr6l sz6l6 torvény végrehajtasarol 

e 2000. évi C. torvény - a szamvitelrél 

e 2001. évi CVIII. torvény - az elektronikus kereskedelmi szolgaltatasok, 

valamint az informacids tarsadalommal 6sszefiiggé szolgaltatasok 

egyes kérdéseir6l 

e 2003. évi C. torvény - az elektronikus hirk6ézlésr6l 

e A Munka Torvénykoényvér6l sz6l6 2012. évi I. torvéeny 

e aszemély- és vagyonvédelmi, valamint a magannyomozdi tevékenység 
szabalyairél sz6l6 2005. évi CXXXIII. torvény 

A k6onyvtar miikédésére vonatkoz6 6sszes jogszabalyt a Szervezeti és 

Mtikédési Szabalyzat melléklete sorolja fol. 

3. FOGALOMMAGYARAZATOK 

1) Személyes adat: azonositott vagy azonosithat6 természetes személyre (a 

tovabbiakban Erintett) vonatkoz6 barmely informacié. Az a természetes 

személy azonosithatd, aki kézvetlen vagy kézvetett mddon, kiilénésen 
valamely azonosit6, példaul név, szam, helymeghatarozo adat, online 

azonosito vagy a természetes személy testi, fizioldgiai, genetikai, szellemi, 
gazdasagi, kulturdlis vagy szocialis azonossagara vonatkoz6 egy vagy t6bb 

tényezé alapjan felismerheté. Személyes adat kiilénésen az Erintett neve, 

azonosité jele, valamint egy vagy tobb fizikai, fiziologiai, mentalis, 

gazdasagi, kulturdlis vagy szocialis azonossagara jellemz6 ismeret -, 
valamint az adatbol levonhaté, az Erintettre vonatkoz6 kévetkeztetés. 

2) Természetes személyazonosit6 adatok: az Erintett csaladi és uténeve, 

szuletéskori neve, anyja neve, sztletési helye és ideje.



3) Erintett: barmely meghatdrozott, személyes adat alapjan azonositott, 
tovabba a kézvetlentil vagy kézvetve azonosithat6 természetes személy. 

4) Az Erintett hozzajarulasa: az Erintett akaratanak 6nkéntes, konkrét és 
megfelel6 tajékoztatason alapulé és egyértelmi kinyilvanitasa, amellyel 

az Erintett nyilatkozat vagy a megerésitést félreérthetetleniil kifejezé 

cselekedet Utjan jelzi, hogy beleegyezését adja az Ot érint6 személyes 
adatok kezeléséhez. 

5) Kiilénleges adat: A faji vagy etnikai szarmazasra, politikai véleményre, 

vallasi vagy vilagnézeti meggyézédésre vagy szakszervezeti tagsagra 

utal6 személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi 

azonositasat célz6 genetikai és biometrikus adatok, az egészségiigyi 

adatok és a természetes személyek szexualis életére vagy szexualis 

iranyultsagara vonatkoz6 személyes adatok. (A Rendeletben: A személyes 
adatok kilonleges kateg6riai) 

6) Egészségiigyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai 

egészségi allapotara vonatkoz6 személyes adat, ideértve a természetes 

személy szamara nytjtott egészségtigyi szolgaltatasokra vonatkoz6 olyan 

adatot is, amely informacidt hordoz a természetes személy egészségi 

allapotardl. (Ld. Kulonleges adat) 

7) Adatkezel6: az a természetes vagy jogi személy, kézhatalmi szerv, 
ligynékség vagy barmely egyéb szerv, amely a személyes adatok 

kezelésének céljait és eszkézeit 6nalldan vagy masokkal egyiitt 

meghatarozza; ha az adatkezelés céljait és eszkézeit az unids vagy a 

tagallami jog hatarozza meg, az adatkezel6t vagy az adatkezeld 
kijelélésére vonatkoz6 ktil6nés szempontokat az unids vagy a tagallami 

jog is meghatarozhatja. 

8) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatallomanyokon automatizalt 
vagy nem automatizalt modon végzett barmely mtivelet vagy mtiveletek 

Osszessége, {gy a gylijtés, régzités, rendszerezés, tagolas, tarolas, 
atalakitas vagy megvaltoztatas, lekérdezés, betekintés, felhasznalas, 
k6zlés, tovabbitas, terjesztés vagy egyéb mddon tértén6é hozzaférhetévé 

tétel utjan, 6sszehangolas vagy 6sszekapcsolas, korlatozas, térlés, illetve 

megsemmisités. 

9) Adatfeldolgoz6: az a természetes vagy jogi személy, kozhatalmi szerv, 
ligynokség vagy barmely egyéb szerv, amely az adatkezelé nevében 
személyes adatokat kezel. 

10) Adatfeldolgozas: az adatkezelési mtiveletekhez kapcsoléd6 technikai 

feladatok elvégzése, fiiggetlentil a mtiveletek végrehajtasahoz alkalmazott 
modszert6l és eszk6zt6l, valamint az alkalmazas helyétol.



11) Adatvédelmi tisztvisel6: az adatkezel6nél vagy az adatfeldolgozénal 

kijeldlt fiiggetlenitett szakember, aki szakmai ratermettsége és kulOnésen 
az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértdi szintti ismerete, valamint a 

Rendelet 39. cikkében emlitett feladatok ellatasara alkalmas. 

12) Adattovabbitas: az adat meghatarozott harmadik személy szamara 

torténd hozzaférhetévé tétele. 

13) Cimzett: az a természetes vagy jogi személy, kOzhatalmi szerv, 

ligynokség vagy barmely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes 

adatot k6zlik, fiiggetlentil attdl, hogy harmadik félnek minésiil-e. 

14) Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, kézhatalmi 

szerv, ligynékség vagy barmely egyéb szerv, amely nem azonos az 
Erintettel, az adatkezelével, az adatfeldolgozéval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelé6 vagy adatfeldolgoz6 kézvetlen 

irdny{tasa alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazast kaptak. 

15) Harmadik orszag: minden olyan allam, amely nem EGT-dallam. 

16) Nyilvanossagra hozatal: az adat barki szamara_ torténd 

hozzaférhetévé tétele. 

17) Adatt6rlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly médon, hogy a 

helyreallitasuk t6bbé nem lehetséges. 

18) Adatmegjelélés: az adat azonositd jelzéssel ellatasa annak 

megkulonboéztetése érdekében. 

19) Az adatkezelés korlatozasa: a tarolt személyes adat megjeldlése 

annak jévébeli kezelése korlatozasa érdekében. 

20) Adatmegsemmisités: az adatokat tartalmazé adathordoz6 teljes 

fizikai megsemmisitése. 

21) Adatvédelmi incidens: a biztonsag olyan sériilése, amely a 
tovabbitott, tarolt vagy mas médon kezelt személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisitését, elvesztését, megvaltoztatasat, jogosulatlan 

k6zlését vagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozzaférést eredményezi. 

22) Alnevesités: a személyes adatok olyan médon térténé kezelése, 
amelynek kévetkeztében tovabbi informaci6ék felhasznalasa nélkiil tobbé 

mar nem 4llapithat6é meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen tovabbi 

informaciét ktilon taroljak, és technikai és szervezési intézkedések 

megtételével biztositott, hogy azonositott vagy azonosithaté természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

23) Anonimizalas: olyan technikai eljaras, amely biztos{tja az Erintett és 
az adat k6zétti kapcsolat helyreallitasi lehetéségének végleges kizarasat.



24) Nyilvantartasi rendszer: a személyes adatok barmely mdédon - 
centralizalt, decentralizalt, vagy funkciondlis, vagy foldrajzi szempontok 

szerint - tagolt allomanya, amely meghatarozott ismérvek alapjan 

hozzaférhet6. 

25) IP-cim: egyedihalézati azonosfté, amelyet a TCP/IP-protokoll 
szabvanyt hasznal6 szerverek, szamitogépek és az _ internetes 

kommunikaciéra képes egyéb  eszkézék hasznalnak egymas 
azonositasaéra. Az O6sszes internetre kapcsolt informatikai eszk6z 

rendelkezik IP cimmel, amelyen keresztiil beazonosithato. 

A Rendelet a személyes adatok k6zé sorolja az Erintett Altal hasznalt 
eszk6z [P-cimét is. 

26) Cookie (sititi): olyan informaciécsomag (fajl), amelyet az internetes 

tartalmat szolgaltat6 szerver kiild a webbdngészé6 programnak, és 

amelyet a szerver felé iranyulé kérésekr6l (keresésekr6l) visszaktild a 

szervernek. A siitik hasznalatanak elsddleges célja a profilinformaciék 

tarolasa, az eréforras-takarékossag (id6, szerverkapacitas stb.). 

27) A stitiket a webszerverhozza létre a béngész6 segitségével a 

felhasznal6 altal az interneten hasznalt eszk6z6n (szamitogépen, 
tablagépen, okostelefonon stb.), ahol azok egy elkiil6nitett konyvtarban 

tarolddnak. A siiti egyértelmtien azonositja, és a webszerver szamara 

felismerhet6vé teszi a felhasznalo altal az interneten hasznalt eszkozt. 

A Rendelet a személyes adatok k6zé sorolja az Erintett Altal haszndalt 

eszkozre keritil6 cookie- és egyéb azonositékat is. 

28) Web-beacon (webjelz6): egészen apré, atlatsz6 (emberi szemmel 

lathatatlan) képek a honlapokon; amelyekkel a felhasznal6k altal végzett 

mtiveletek (pl. hirlevél megnyitasa, URL-ekre (linkekre) kattintas stb. 

kovethetékké, mérhet6kké valnak. A webjelzéket a siitikkel egyiitt 

szoktak alkalmazni; segitségiikkel nyomon kévethet6 a felhasznalo 
internetes tevékenysége, lehet6vé valik a pontos profilalkotas. 

29) Profilalkotas: személyes adatok automatizalt kezelésének barmely 

olyan formaja, amelynek soran a személyes adatokat valamely 

természetes személyhez ftizéd6 bizonyos személyes jellemz6k 

értékelésére, kilénédsen a munkahelyi teljesitményhez, gazdasagi 
helyzethez, egészségi  llapothoz, személyes  preferenciakhoz, 
érdeklédéshez, megbizhatdésaghoz, viselkedéshez, tart6zkodasi helyhez 

vagy mozgashoz kapcsoldd6 jellemz6k elemzésére vagy elére jelzésére 

hasznaljak. 

30) Tiltakozas: az Erintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak 

kezelését kifogasolja, és az adatkezelés megsziintetését, illetve a kezelt 

adatok torlését kéri.



31) Tilalmi lista: azon Erintettek név- és lakcimadatainak a 
nyilvantartasa, akik megtiltottak, illetve - a kézvetlen tizletszerz6 szerv 
erre iranyulé elézetes megkeresése ellenére - nem jarultak hozza, hogy 

személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy tzletszerzési lista céljabdl 

felhasznaljak, vagy megtiltottak azok e célb6l tortén6 tovabbi kezelését. 

32) Feliigyeleti hatésag: a Rendelet 51. cikkének megfeleléen létrehozott 

fiiggetlen kozhatalmi szerv. Magyarorszagon ez a Nemzeti Adatvédelmi és 

Informaciészabadsag Hatésag (NAIH). Az adatait ld. 9. fejezetben, illetve 

a www.naih.hu oldalon. 
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I]. A SZEMELYES ADATOK KEZELESERE VONATKOZO SZABALYOK 

  

Az alabbiakban az Adatkezelé kinyilvanitja a személyes adatok kezelését 

meghataroz6 elveket és ismerteti a tevékenysége soran kévetett gyakorlatat, 

amelynek kapcsan az Erintettek személyes adatait kezeli; tovabba 

nyilatkozik arr6l, milyen jogalappal, milyen célra kezeli ezen adatokat, illetve 

hogyan biztositja a személyes adatok jogszerti megérzését és védelmét. 

4. AZ ADATKEZELES SZABALYAI 

  

4.1 A JOGSZERU, TISZTESSEGES ES ATLATHATO ADATKEZELES 

ELVE 
alapjan az Adatkezel6 a személyes adatokat jogszertien és 

tisztességesen, az Erintettek szamara tlathatoan, nyomon 

kévethetéen kezeli. 

  

4,2 A CELHOZ KOTOTT ADATKEZELES ELVE 

kévetelményének az Adatkezelé ugy tesz eleget, hogy a személyes 

adatokat csak elére meghatarozott, egyértelmti és jogszerti célbdl 
gyiijti, és azokat nem kezeli a célokkal 6ssze nem egyeztethet6 médon. 

Itt hivjuk fel az Erintettek figyelmét arra, hogy a Rendelet 89. cikk (1) 
bekezdésének megfeleléen nem mindéstil az eredeti céllal édssze nem 

egyeztethetének a k6ézérdekti archivdlds céljdbol, tudomdnyos és 

torténelmi kutatdsi célbél vagy statisztikai célbél térténé tovdbbi 
adatkezelés. 

  

4,3 AZ ADATTAKAREKOSSAG ELVE 

ligy érvényesiil, hogy az Adatkezelé csak a tevékenységéhez sziikséges 
mértékben, megfelelé médon kezeli a relevans személyes adatokat. 

  

4.4 A PONTOSSAG ELVE 
a Rendelet kimondja, hogy a személyes adatoknak pontosnak és 

sziikség esetén naprakésznek kell lennitik; ennek érdekében az 

Adatkezel6 minden észszerii intézkedést megtesz annak érdekében, 

hogy az adatkezelés céljai szempontjab6l pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul térélje vagy helyesbitse. 
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4.5 A KORLATOZOTT TAROLHATOSAG ELVE 
szerint az adatkezel6é olyan formaban tarolja a személyes adatokat, 
amely az Erintettek azonositasat csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez sztikséges ideig teszi lehet6ve. 

Aszemélyes adatok ennél hosszabb ideig tortén6 tarolasara csak akkor 

kertilhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfeleléen k6zérdeki archivalas céljab6l, tudomanyos 

és torténelmi kutatasi célbdl vagy statisztikai célb6! keri sor, 

figyelemmel a Rendeletben az Erintettek jogainak és szabadsagainak 
védelme érdekében eldirt megfelel6 technikai és szervezési 
intézkedések végrehajtasara. 

  

4.6 AZ INTEGRITAS ES BIZALMAS JELLEG ELVE 
érvényesitése érdekében az Adatkezel6é oly médon végzi a személyes 
adatok kezelését, hogy megfelel6 technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazasaval biztositva legyen a személyes adatok 

megfelelé biztonsaga, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisitésével vagy 

karosodasaval szembeni védelmet. 

  

4.7 AZ ELSZAMOLTATHATOSAG ELVE 

megvalositasa érdekében az Adatkezelé felelésséget vallal a személyes 
adatok kezelésével kapcsolatban a 4. pontban leirt gyakorlataért, és 
képes a Rendelet altal meghatarozott elveknek valé megfelelés 

igazolasara. 

5. AZ ADATKEZELES JOGSZERUSEGE, A "JOGALAPOK" 

A személyes adatok kezelése kizarélag akkor és annyiban jogszeri, 

amennyiben legalabb az alabbiak egyike teljesil: 

5.1 az érintett hozzajarulasat adta személyes adatainak egy vagy tobb 

konkrét célb6l torténé kezeléséhez; 

5.2 az adatkezelés olyan szerzédés teljesitéséhez sziikséges, amelyben az 

Erintett az egyik fél, vagy az a szerzédés megkotését megel6zéen az érintett 
kérésére torténé lépések megtételéhez sziikséges; 

5.3 az adatkezelés az Adatkezelére vonatkozé jogi kételezettség 

teljesitéséhez sztikséges; 
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5.4 az adatkezelés az Erintett vagy egy masik természetes személy 

létfontossagu érdekeinek védelme miatt szukséges; 

5.5 az adatkezelés kézérdekii vagy az Adatkezelére ruhazott kézhatalmi 

jogositvany gyakorlasanak keretében végzett feladat végrehajtasahoz 

szlikséges; 

5.6 az adatkezelés az Adatkezel6 vagy egy harmadik fél jogos erdekeinek 
érvényesitéséhez sziikséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 

elsébbséget élveznek az Erintett olyan érdekei vagy alapveté jogai és 
szabadsagai, amelyek személyes adatok védelmét teszik sztikségessé, 

kulénésen, ha az érintett gyermek. 

6. AZ ERINTETT JOGAI 

  

6.1 ELOZETES TAJEKOZODASHOZ VALO JOG 

Az Erintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdését megelézéen az 

adatkezeléssel ésszefiigg6 tényekr6l és informaciékr6l tajékoztatast kapjon. 

  

6.2 AZ ERINTETT HOZZAFERESI JOGA 

Az Erintett jogosult arra, hogy az Adatkezelét6l visszajelzést kapjon arra 
vonatkozéan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 
igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben 

meghatarozott kapcsolod6 informaciékhoz hozzaférést kapjon. 

  

6.3 A HELYESBITESHEZ VALO JOG 

Az Erintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelé indokolatlan 

késedelem nélkitil helyesbitse a ra vonatkoz6 pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés céljat, az Erintett jogosult arra, hogy kérje a 

hianyos személyes adatok - egyebek mellett kiegészité nyilatkozat utjan 

tortén6é - kiegészitését. 

  

6.4 A TORLESHEZ VALO JOG (,,AZ ELFELEDTETESHEZ VALO JOG”) 

Az Erintett jogosult arra, hogy kérésére - amennyiben a Rendeletben 

meghatarozott indokok valamelyike fennall - az Adatkezel6é indokolatlan 

késedelem nélkiil torélje a ra vonatkoz6 személyes adatokat. Az Adatkezel6 

kdteles arra, hogy ez esetben az Erintettre vonatkozé személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkul tordlje. 

Az Adatkezelé felhivja az Erintettek figyelmét, hogy a kényvtari beiratkozas 
feltétele a CXL. tv. 57. §. (1) bekezdésében meghatarozott személyes adatok 
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megadasa, ezért a kényvtari tagsdg ideje alatt ezen adatok Erintett Altali 
tordltetése a konyvtari tagsag azonnali megsztinéséhez vezet. 

Nem lehet tor6lni annak a beiratkozott kényvtarhasznalénak az adatait, 

akinek barmilyen jellegti tartozdsa van az Adatkezelével szemben. (Lasd 7.2 

pont) 

  

6.5 AZ ADATKEZELES KORLATOZASAHOZ VALO JOG 

Az Erintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel6é korlatozza az 

adatkezelést, ha a Rendeletben meghatarozott feltételek teljestiInek. 

  

6.6 A SZEMELYES ADATOK HELYESBITESEHEZ VAGY TORLESEHEZ, 
ILLETVE AZ ADATKEZELES KORLATOZASAHOZ KAPCSOLODO 

ERTESITESI KOTELEZETTSEG 

Az Adatkezelé minden olyan cimzettet tajékoztat valamennyi helyesbitésrdl, 
torlésr6él vagy adatkezelés-korlatozasr6l, akivel, illetve amellyel a személyes 

adatot kézélték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aranytalanul nagy 

er6feszitést igényel. Kérésére az Erintettet az Adatkezelé tajékoztatja e 

cimzettekr@l. 

  

6.7 AZ ADATHORDOZHATOSAGHOZ VALO JOG 

A Rendeletben meghatarozott feltételekkel az Erintett jogosult arra, hogy a 

ra vonatkoz6, altala az Adatkezelé rendelkezésére bocsatott személyes 

adatokat megfeleléen tagolt, széles kérben hasznalt, géppel olvashaté 

formatumban megkapja. Az Erintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 

egy masik adatkezelének tovabbitsa anélkil, hogy ezt az az Adatkezelé 
akadalyozna, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsatotta. 

  

6.8 A TILTAKOZASHOZ VALO JOG 

Az Erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetével kapcsolatos okokb6l 

barmikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének e) vagy f) pontjan alapuld kezelése ellen, ideértve az emlitett 
rendelkezéseken alapul6é profilalkotast is. Ebben az esetben az adatkezelé a 

személyes adatokat nem kezelheti tovabb, kivéve, ha az adatkezelé 
bizonyitja, hogy az adatkezelést olyan kényszerit6 erejti jogos okok 

indokoljak, amelyek elsébbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadsagaival szemben, vagy amelyek jogi igények el6éterjesztéséhez, 

érvényesitéséhez vagy védelméhez kapcsoldédnak. 
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6.9 A GYERMEK HOZZAJARULASARA VONATKOZO FELTETELEK 

A kézvetleniil gyermekeknek kinalt, informaciés tarsadalommal osszeftigg6 

szolgaltatasok vonatkozasaban végzett személyes adatok kezelése akkor 
jogszerti, ha a gyermek a 16. életévét betdltdtte. A 16. életévét be nem toltétt 
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és 

olyan mértékben jogszeri, ha a hozzajarulast a gyermek feletti sztld6i 

felligyeletet gyakorl6 adta meg, illetve engedélyezte. 

  

6.10 AZ ERINTETT TAJEKOZTATASA AZ ADATVEDELMI 

INCIDENSROL 

Ha az adatvédelmi incidens valdszintisithet6en magas kockazattal jar a 
természetes személyek jogaira és szabadsagaira nézve, az Adatkezel6 

indokolatlan késedelem nélkiil tajékoztatja az Erintettet az adatvédelmi 

incidensr6l. Lasd még: 8. fejezet 

  

6.11 A FELUGYELETI HATOSAGNAL TORTENO PANASZTETELHEZ 
VALO JOG (HATOSAGI JOGORVOSLATHOZ VALO JOG) 

Az Erintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a feliigyeleti hatésAgnal, ha az 

Erintett megitélése szerint a ra vonatkozé személyes adatok kezelése 
megsérti a Rendeletet. Lasd: 9. fejezet 

  

6.12 A FELUGYELETI HATOSAGGAL SZEMBENI HATEKONY 

BIROSAGI JOGORVOSLATHOZ VALO JOG 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony birdsagi 

jogorvoslatra a feliigyeleti hatésag ra vonatkoz6, jogilag k6ételez6 erejti 

dontésével szemben, illetve, ha a feltigyeleti hat6sag nem foglalkozik a 

panasszal, vagy harom honapon beliil nem tajékoztatja az Erintettet a 

benyujtott panasszal kapcsolatos eljarasi fejleményekrél, vagy annak 

eredményérOl. Lasd: 9. fejezet 

  

6.13 AZ ADATKEZELOVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZOVAL 
SZEMBENI HATEKONY BIROSAGI JOGORVOSLATHOZ VALO JOG 

Minden Erintett jogosult hatékony birdésdgi jogorvoslatra, ha megitélése 
szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelel6 kezelése 

kévetkeztében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Lasd: 9. fejezet 
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III. A JOGSZERU ADATKEZELES BIZTOSITASA A NYILVANOS 

  

KONYVTARI RENDSZERBEN 

7. A KONYVTARI ALAPFELADATOKKAL OSSZEFUGGO 

ADATKEZELES 

Az alabbiakban attekintjiik a nyilvanos kényvtari szolgaltatasokat nytjt6 
kényvtaraknak alapfeladataihoz kapcsoléd6 azon tevékenységeket, amelyek 

soran az intézmények személyes adatokat kezelnek. 

  

7.1 ADATKEZELES AZ ERINTETTEK HOZZAJARULASA ALAPJAN | 
Az Erintettek hozzajaruldsa alapjan torténik 

e anyilvanos kényvtari szolgaltatasok igénybe vétele; 
e az Adatkezelé altal fenntartott honlap latogatasa; 

e a k6nyvtarhasznalo és az Adatkezel6 k6z6étti frasbeli (e-mail) 

kommunikaci6; 
e feliratkozas az Adatkezelé Altal készitett hirlevélre és egyéb 

értesitésekre; 

e az Adatkezelé kézésségi oldalanak megtekintése, azon bejegyzések 

elhelyezése; 

e az Adatkezelé altal szervezett programokon val6 részvétel; 

e apanaszkezelés. 

  

7.2 A KONYVTARHASZNALOKRA VONATKOZO SZABALYOK 

A vonatkozo jogszabaly, az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) eldirja, hogy "A 
koényvtarhasznalonak a beiratkozaskor a kévetkez6 személyes adatait kell 
k6zdlnie és igazolnia: természetes személyazonosi{t6 adatok és lakcime." 
Ugyanezen jogszabaly 56. § (3) bekezdése igy sz6l: A kényvtar az ingyenes 

szolgaltatasokat igénybe vev6 k6onyvtarhasznalénak az 57. § (1) 

bekezdésében meghatarozott adatait beiratkozasi dij nélkiil regisztralhatja. 

A jogszabaly alapjan a beiratkozaskor az Adatkezel6é jogszertien kezeli az 
Erintett természetes személyazonosité adatait és lakcimét. Az adatkezelés 
jogalapja az Erintett hozzdjarulasa, ezt kévetéen pedig az Adatkezelére 

vonatkoz6 jogi kételezettség teljesitése. 

Az Adatkezelé déntése értelmében a regisztralt konyvtarhasznalok adatait 
regisztralja. A regisztracid soran az Adatkezel6 azonos mddon kezeli a 
beiratkozott konyvtarhasznaloknal eldirt személyes adatokat. 
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A beiratkozas soran az Erintett tovabbi személyes adatokat is megadhat. Az 

alabbiakban felsorolt adatok kezelésének jogalapja az Erintett hozzajarulasa: 

kedvezményre jogosité személyes adat (a jogosultsagot igazolni kell) 

e-mail cim 

telefonszam 

név 

lakcim 

Személyigazolvany szam 

munkahely 

munkak6or 

Az Adatkezelé a beiratkozas idétartamat 1 évben (365 napban) allapitja meg, 

a kezd6 nap a beiratkozas datuma. Az Adatkezelé az Erintett adatait az 

érvényes k6nyvtari tagsag teljes idédtartama alatt, és annak lejartatdl 

szamitott 1 évig (365 napig) tarolja az e célt szolgalé nyilvantartd 

rendszerében. A kényvtarhasznalati tagsag lejarta utan 366 nappal - kiilon 

kérvény benyijtasa nélkiil - az Adatkezel6 torli az Erintett személyes adatait 

az olvasoi nyilvantartasbol. 

Abban az esetben, ha a konyvtari tagsag ideje alatt az Erintettnek olyan 

befizetési kételezettsége keletkezett, amellyel kapcsolatban a bizonylatot a 
2000. évi C. térvény (Szamviteli tv.) eléirasai szerinti ideig érizni kell, az 

Adatkezelé teljesiti erre vonatkoz6 jogszabalyi kételezettségét. 

  

7.3 A KONYVTAR ALTAL SZERVEZETT PROGRAMOK RESZTVEVOIRE 
VONATKOZO SZABALYOK 

A Konyvtar tevékenységéhez hozza tartozik a szakmai és kézmtivelédési 
programok szervezése, amelynek soran a K6nyvtar éptiletébe nemcsak a 

konyvtarhasznalok, hanem a nyilvanossag tagjai is betérhetnek. A K6nyvtar 

a személyes adatok kezelése szempontjabél kiil6nb6z6 programokat 

szervez. A rendezvény lehet: 

e nyilt, regisztracidhoz nem kotott, 

e nyitott, elézetes regisztracidhoz k6tétt, 

e zart, csak meghivottaknak szélo. 

A regisztraciédhoz nem k6tétt, nyilt programon a nagyk6zonség tagjai 

korlatozas nélktil vehetnek részt. A rendezvényen résztvev6k ugyanakkor 

elfogadjak, hogy az esemény dokumentalasa érdekében kép- és hangfelvétel 
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késziilhet, amelyet a Konyvtar mint Adatkezel6 a honlapjan, kozosségi média 

oldalan kézzé tehet. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az Erintett 

hozzajarulasa. Az Adatkezel6 az eseményen készilt kép- és hangfelvételeket 
5 évig 6rzi, utana torli. 

Amennyiben a k6zzétett kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az Erintett 

irasbeli kifogast terjeszt be, az Adatkezel6é a Rendelet altal eldirt mddon, a 

jelen tajékoztat6 6.4 pontjaban (Torléshez val6 jog) leirtak szerint jar el. 

A regisztraciéhoz k6tétt, nyitott programon értelemszertien azok 
vehetnek részt, akik az e-mail / postai cimtiket a K6nyvtarral k6zdlték. A 

rendezvényen résztvev6k ugyanakkor elfogadjak, hogy az esemény 

dokumentalasa érdekében kép- és hangfelvétel késztilhet, amelyet a 
Konyvtar mint Adatkezelé a honlapjan, k6zésségi média oldalan k6zzé tehet. 

Az adatkezelés jogalapja - mind az értesitési cim megadasa, mind a kép- és 

hangfelvétel készitése esetén - az Erintett hozzajarulasa, illetve a jogi 

k6telezettség. Az Adatkezel6 a programra jelentkez6k e-mail cimét a 
megrendezés utan 30 nappal térli. Az Adatkezel6é az eseményen készilt kép- 

és hangfelvételeket a Helyismereti gytijteményben helyezi el, amely 

gyujteményre nézve megoérzési kotelezettsége van. 

Amennyiben a k6zzétett, illetve meg6érz6tt kép- és hangfelvételekkel 
kapcsolatban az Erintett frasbeli kifogdst terjeszt be, az Adatkezelé 
megvizsgalja a kérelmet, és annak elbiralasa soran a Rendelet altal eldirt 

modon jar el. 

A csak meghivottak szamara rendezett zart programon val6 részvétel 
eléfeltétele, hogy az Erintettek elézetesen kézéljék a Kényvtarral a 

jelentkezéshez sztikséges személyes adataikat (név, munkahely, beosztas, e- 

mail cfm, telefonszam stb.). A rendezvényen résztvevék ugyanakkor 

elfogadjak, hogy az esemény dokumentalasa érdekében kép- és hangfelvétel 

késziilhet, amelyet a K6nyvtar mint Adatkezel6 a honlapjan, k6zésségi média 

oldalan k6zzé tehet. Az adatkezelés jogalapja - mind a regisztraci6 soran kért 

személyes adatok kézlése, mind a kép- és hangfelvétel készitése esetén - az 
Erintett hozzajarulasa. Az Adatkezel6é a programra jelentkez6k e-mail cimét 
a megrendezés utan 30 nappal, az eseményen készilt kép- és 

hangfelvételeket 5 év utan torli. 

Amennyiben a k6zzétett kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az Erintett 
irasbeli kifogast terjeszt be, az Adatkezel6 a Rendelet altal eléirt mddon, a 

jelen tajékoztaté 6.4 pontjaban (T6érléshez val6 jog) leirtak szerint jar el. 
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7.4 A HONLAP BONGESZESEVEL KAPCSOLATOS ADATOK - SUTIK, 

WEBJELOLOK - KEZELESE 

Az Adatkezel6é a honlap szolgaltatasi szinvonalanak névelése, a webhely 

felhasznalasanak megkénnyitése, tovabba a biztonsagi és adatvédelmi 
kockazatok kezelése érdekében a honlap bongészése soran un. ,,cookie”-kat 

,»suti’-ket (a tovabbiakban siiti) és webjeléléket hasznal. A siitik és 

webjelélék alkalmazdsa soran az adatkezelés jogalapja az Erintett 

hozzajarulasa. 

A jelen tajékoztaté bevezetéjében hivatkozott Rendelet értelmében a siti - 

az interneten hasznalt eszkéz IP-cimével egyiitt - személyes adatnak 
minéstl. 

A siitik és a webjel6l6k mibenlétérél a jelen tajékoztat6 Fogalom- 

meghatdrozdsok cimti fejezetében olvashat6ék fontos informaciék. 

A siitiket és webjeléléket az Adatkezelé kizarélag adminisztrativ célokra: a 
webhely latogatottsaganak mérésére, illetve a bongészés megkonnyitésére 
hasznalja fol. 

Aki nem kivanja elfogadni a siitik és webjelél6k hasznalatat, ennek 

megfeleléen bedallithatja a webbéngészét, de ekkor a honlap bizonyos 

funkcidinak hasznalata korlatozotta valik. A stitikre és webjelolokre 
vonatkoz6 beallitasokat a bongészében lehet médositani. 

A honlapon a béngészés megkezdésekor egy felugré ablakban figyelmeztetés 
jelenik meg a stitik hasznalatar6l. Ha az Erintett ezek utan tovabb béngészi a 

honlapot, hozzajarul a siitik elhelyezéséhez a bongészésre hasznalt eszk6zén. 

A csak a bongészési munkamenet idején érvényes siitik teszik lehet6vé, hogy 

a honlap bongészése soran a szerver felismerje az adott eszk6zt, 

megjegyezze a beallitasokat, megkénnyitse a béngészést. 

Az alland6 siitik a bongészési folyamat lezarulta utan, meghatarozott ideig 

maradnak az Erintett eszkézén, hogy lehet6vé tegyék a felhasznalok 

preferencidinak, mtiveleteinek a felidézését egy késdbbi latogatas soran. (Ez 
biztositja példaul egy adott oldalon a felhasznal6énév és a jelsz6 tarolasat). 

Az Adatkezel6 a honlapjat sajat maga tartja karban, sajat szerverén 

uizemelteti. 

Az Adatkezel6 honlapjat a bevezetében megadott  szolgaltatd 

(Adatfeldolgoz6) tartja karban, és a sajat kezelésében lév6 szerveren 

uzemelteti. 

Napl6fajl: az Adatkezel6 a honlapjanak tizemeltetése soran keletkez6 

napl6fajl bejegyzéseiben tarolt adatok: az Erintett eszk6zének IP-cime, a 
hasznalt boéngész6 tipusa, az internetszolgaltat6, a bongészés ideje, a belép6 
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és kilép6 oldalak cime, a latogatas alatti kattintasok szama. A szerver anonim 

mdodon tarolja a jelzett adatokat. Amennyiben az Erintett nem jarul hozza a 

naplézashoz sztikséges adatkezeléshez, nem tudja hasznalni a honlapot. 

Az Adatkezel6 honlapja harmadik félté] (tehat nem az Adatkezelétél és nem 

az Adatfeldolgozétél) szarmaz6 siitiket is kezel, Ugy mint a Google 
Analytics©, amely az oldal monitorozasahoz, a statisztikak készitéséhez 

szlikséges informacidkat gyijti. 

A Google Analytics© altal kezelt adatok: a honlaplatogatok szama, a 

megtekintett oldalak, a latogaték tartézkodasi helye, a belépés el6tti webhely 

(ahonnan a felhasznalé "érkezik"), a hasznalt béngész6 és operdacids 
rendszer, az internetszolgaltat6, a hasznalt kijelz6 felbontasa, az oldal 

bongészésének ideje, a honlap elhagyasanak idé6pontja. 

A Google Analytics© a fenti informaciékat anonim formaban tarolja. Az 

anonim adatokhoz a szolgaltatas tulajdonosa és tizemeltetdje, a Google Inc. 

(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzafér. 

Az anonim adatok és a b6éngészéshez hasznalt eszkéz IP cimének 
Osszek6tésével az Adatfeldolgoz6 a gytijtétt adatokat célzott reklamok 
eljuttatasara hasznalja, melynek célpontja az internethasznal6 eszkéze. 

Az Adatkezel6 a k6zésségi oldalanak elérését, megosztasat, kedvelését 

megkonnyit6 stitiket a Facebook Inc. és az Instagram LLC. szolgaltatasa 
biztositja. A stitik altal kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Inc. tulajdonaban lév6 Instagram 

LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzafér. A szolgaltatas 

hasznalata soran megvalésul6é adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram 

LLC. - mint Adatfeldolgoz6 - k6z6sen végzi; a szolgaltatas révén hozzafér a 

honlap' latogatottsaganak méréséhez és a_ bongészési szokasok 

feltérképezéséhez sziikséges adatok koréhez. A gytjtott adatokat az 

Adatfeldolgoz6 tartésan, de legfeljebb 2 évig tarolja az Erintett bongészéshez 
hasznalt eszk6zén. E siitiket az Erintett tordlheti a sajat eszk6zér6l. Az 

Adatfeldolgozé a fenti adatokat az Erintett sz4mara kild6tt, célzott reklamok 

eljuttatasara is felhasznalja. 

  

7.5 HIRLEVEL SZOLGALTATASHOZ KAPCSOLODO ADATKEZELES! 

Az adatkezelés Erintettje az a konyvtarhasznal6é vagy honlaplatogat6, aki a 

regisztracié soran, vagy a honlapon megadta a hozzajarulasat ahhoz, hogy 

az Adatkezelé az Erintett Altal megadott e-mail cfmre eljuttassa a hfrlevelet. 

Az adatkezelés jogalapja mindkét esetben az Erintett hozzajarulasa. 
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