
Adatkezelési Tájékoztató  

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár  

szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek részére  

1. Az Adatkezelő megnevezése:  

Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár (a továbbiakban: „Könyvtár” vagy „Adatkezelő”) 

A Könyvtár székhelye:  

2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 2. 

A Könyvtár vezetője és az adatkezelésért felelős személy: 

Szalai Katalin könyvtárigazgató 

A Könyvtár tevékenysége: 

A Könyvtár a Főegyházmegye keretében működő belső egyházi jogi személy. Besorolása: 

muzeális és szakkönyvtári feladatokat ellátó nyilvános könyvtár. A Könyvtár önálló vezetőséggel 

és önálló éves költségvetés és éves munkaterv alapján működik. Tekintve, hogy a Könyvtár 

hivatalos egyházi jogi személy, tevékenysége és gazdálkodása során a „világi” jogszabályok mellett 

meg kell tartania az egyházi jogszabályokat is.  

A Könyvtár, mint nyilvános könyvtár feladatának tekinti, hogy az olvasók, kutatók számára 

elérhetővé tegye az állományában található dokumentumokat, az azokban fellelhető 

információkat. Ennek érdekében mindent megtesz az állomány megfelelő módon történő 

feltárásáért, őrzéséért, védelméért. A Könyvtár kiemelt feladata az Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye – amely a Könyvtár tulajdonosa és fenntartója – főpásztorának, papjainak, 

híveinek, intézményeinek szolgálata.  

A Könyvtár tevékenységei különösen: 

 az állományi anyaghoz való hozzáférés biztosítása látogatók, olvasók, kölcsönzők részére; 

 az állományi anyag biztonságos őrzése; 

 az állományi anyag nyilvántartása, tudományos feldolgozása, publikálása; 

 tudományos és ismeretterjesztő tárlatvezetés, tanórák, előadások tartása; 

 az állományi anyagról ismertetők, közlemények és különböző kiadványok megjelentetése; 

 szakmai kutatók tájékoztatása; 

 részvétel a Magyar Katolikus Egyház tudományos, kulturális életében; 

 részvétel az egyéb szervezetek könyvtári tevékenységével kapcsolatos tudományos 

közéletben; 

 szakmai együttműködés, kapcsolattartás könyvtári tevékenységet folytató intézményekkel 

a fenntartó által jóváhagyott módon. 



2. Az Adatkezelő  elérhetőségei 

 
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár  
 
székhely és levelezési cím: 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 2.. 
képviselő: Szalai Katalin, könyvtárigazgató 
e-mail cím: bibliotheca@bibliotheca.hu  
telefon: +36 33 510 130 
weboldal: http://www.bibliotheca.hu 
 
(a továbbiakban: a „Könyvtár”) 
 
Személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdése-, igénye esetén az alábbi 
elérhetőségen érdeklődjön:  
 
adatvédelmi tisztviselő neve:  
e-mail:  

 

3. Értelmező rendelkezések  

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 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. 

 

adat: minden olyan ismeret, mely korábban már rögzítésre került, így az információ hordozója, a 
tények, fogalmak vagy utasítások formális ábrázolása, amely személyek számára vagy informatikai 
eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas.  
 
adatbiztonság: a személyes adatok illetéktelen megszerzése, tárolása, kezelése, feldolgozása ellen 
létesített szervezeti, szervezési, technikai megoldások és eljárásrend, kötelező érvényű 
rendelkezések együttese, az informatikai és egyéb rendszerek azon biztonságos állapota, mely 
során az adatok integritásának fenntartása érdekében az egyes kockázati tényezők a lehető 
legcsekélyebb mértékűre kerülnek csökkentésre.  
 
adatbiztonság megsértése: az a tevés vagy mulasztás, amely sérti vagy veszélyezteti az adatok 
védelmére tett intézkedések, szabályok és eljárásrend érvényesülését.  
 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.  
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adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza.; ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, 
az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja. 
 
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 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. 

adathordozó: adatot tartalmazó, illetve adat tárolására alkalmas eszköz vagy anyag, függetlenül 
előállításának módjától, eszközétől és céljától.  
 
adatvédelem: a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának szabályozása 
annak érdekében, hogy a GDPR, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szintű és 
minőségű adatkezelés biztonságos formában érvényesülni tudjon.  
 
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
bizalmasság: az informatikai biztonsági rendszer azon tulajdonsága, hogy az ott megtalálható 
adatot, információt kizárólag az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintjének mértékében 
ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról. 
 
biztonság: A Könyvtár működésének olyan állapota, melynek fennállása esetén a Könyvtárnak az 
adatok sérülésének, elvesztésének, illetéktelen eltulajdonításának a lehető legkisebb bekövetkezési 
valószínűségével kell számolnia, szolgáltatásait a meghatározott feltételekkel és korlátozások 
nélkül képes biztosítani, feladatai ellátásával összefüggésben érdemi veszteség nem éri, a 
lehetséges kockázat a Könyvtár számára elfogadhatóan alacsony és a belső kockázatkezelési 
eljárások eredményeként kialakuló maradvány kockázat a szervezet számára az elfogadható 
tartományban marad.. 
 
elszámoltathatóság: az az állapot, illetve követelmény, amely fennállása esetén valamennyi adat, 
információ, valamint az informatikai rendszerrel kapcsolatos tevékenység egyértelműen 
azonosítható, átlátható, utólag visszakövethető, továbbá meghatározható az a személy aki az adott 
tevékenységet elrendelte és az a személy aki ezt a tevékenységet végrehajtotta.  
 
érintett: : bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

 
információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkének (3) bekezdésében megjelölt, 
mindenkit megillető, „személyes adatai védelméhez” való jognak azon alapvető tartalma, hogy 
minden természetes személy maga rendelkezik személyes adatairól és azok felhasználásáról. 
 
illetéktelen személy: bármely olyan személy, aki az adatok megismerésére nem jogosult. 
 
kamerarendszer: A Könyvtár tulajdonában lévő-, vagy általa bérelt, külön erre feljogosított 
biztonsági szolgálat által működtetett képmás (és hangfelvétel) rögzítésére alkalmas digitális 



felvevőeszköz, valamint a kamerafelvételek megtekintéséhez és a kamerák üzemeltetéséhez 
szükséges valamennyi más eszköz. 
 
kockázat: az informatikai rendszer fenyegetettsége, amely valamely fenyegető tényezőből ered és 
amely a belső kockázatelemzés során az ilyen tényezők értékelése révén került megismerésre. 
  
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre 
vonatkozó személyes adat, valamint az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti bűnügyi személyes adat. 
 
 
 

4. Személyes adatok melyeket kezelünk:  

4.1. Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos 
adatkezelés 
 
Az adatkezelés célja 
A számviteli törvényben foglalt könyvvezetési kötelezettség teljesítése érdekében a kiállított és 
befogadott számviteli bizonylatok kezelése 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Jogszabályi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) 
 
A kezelt adatok köre 
Magánszemély által befogadott vagy kiállított számviteli bizonylat esetén: név, lakcím 
Egyéni vállalkozó által befogadott vagy kiállított bizonylat esetén: egyéni vállalkozás neve, 
székhelye, adószáma 
 
Az adatkezelés időtartama 
Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok tekintetében a bizonylat kiállításától 
számított 8. év 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár az általa befogadott és kiállított számviteli bizonylatokat elzárt helyiségben őrzi, 

azokhoz kizárólag a feladatkörrel rendelkező munkatársak férhetnek hozzá. 

 

4.2. Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos személyes adatok kezelése 

Az adatkezelés célja 



A Könyvtár személy-, és vagyonvédelme 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) 
 
A kezelt adatok köre 
Képmás 
 
Az adatkezelés időtartama 
A felvétel elkészültének napját követő 3 munkanap 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
SNI Hungary Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
székhely: 1133 Budapest, Gogol u 26. 4. em. 1. 
cégjegyzékszám: 01 09 686705 
adószám: 11987934-2-41 
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtárral szerződéses jogviszonyban álló biztonságtechnikai cég munkatársai 
 
Adatbiztonsági intézkedések 
Az illetéktelen hozzáférés megelőzése végett a kamerák felvételeihez kizárólag a Könyvtár által 

alkalmazott biztonságtechnikai cég munkatársa férhet hozzá. 

 

4.3. Beléptető-rendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
A Könyvtár személy-, és vagyonvédelme 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) 
 
A kezelt adatok köre 
Név, belépés időpontja 
 
Az adatkezelés időtartama 
A belépő személyekről összeállított havi összesítés beérkezését követő 3 munkanap.  
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
SNI Hungary Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
székhely: 1133 Budapest, Gogol u 26. 4. em. 1. 
cégjegyzékszám: 01 09 686705 
adószám: 11987934-2-41 
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtárral szerződéses jogviszonyban álló biztonságtechnikai cég munkatársai 
 
Adatbiztonsági intézkedések 



Az illetéktelen hozzáférés megelőzése végett a beléptetést  a Könyvtár által alkalmazott 

biztonságtechnikai cég munkatársa végzi. 

 

4.4. Könyvtári beiratkozással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
A Könyvtár működésének biztosítása 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) 
 
A kezelt adatok köre 
Név, leánykori név, anyja neve, Születési hely-, év-, hó-, nap, állandó lakcím, levelezési cím, E-
mail cím, telefonszám, személyi igazolvány szám, útlevélszám 
 
Az adatkezelés időtartama 
A kiiratkozást-, illetve egy év leteltét követően az elévülési időben, illetve a hozzájárulás 
visszavonásáig 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár a beiratkozási adatlapokat elzárt helyiségben őrzi, azokhoz kizárólag a feladatkörrel 

rendelkező munkatársak férhetnek hozzá. 

 

4.5. Kutatási engedélyhez kötött gyűjtemények használatával kapcsolatos 

adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
A Könyvtár vagyonvédelme 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) 
 
A kezelt adatok köre 
Név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, igazolványszám, útlevélszám, munkahely 
 
Az adatkezelés időtartama 
A kutatás elvégzését követően az elévülési időben 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  



 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár a kutatási engedélyeket elzárt helyiségben őrzi, azokhoz kizárólag a feladatkörrel 

rendelkező munkatársak férhetnek hozzá 

 

4.6. Könyvtári dokumentumok másolatainak megjelentetése publikációs 

engedéllyel 

Az adatkezelés célja 
A Könyvtár tulajdonában álló művek integritásának biztosítása 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) 
 
A kezelt adatok köre 
Felhasználó neve, beosztása, titulusa, elérhetősége 
 
Az adatkezelés időtartama 
A publikáció megjelentetését követően az elévülési időben 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár a publikációs engedélyeket elzárt helyiségben őrzi, azokhoz kizárólag a feladatkörrel 

rendelkező munkatársak férhetnek hozzá 

 

4.7. Könyvtári állomány, kiadványok, másolatok elidegenítésére, vásárlására, 

letétre irányuló szerződésben szereplő személyes adatok kezelése 

Az adatkezelés célja 

A Könyvtár működésének biztosítása 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Természetes személy esetén:Szerződéses kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) b), Jogi 
személy esetén: Az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) 
 
A kezelt adatok köre 



Kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, aláírás, szerző neve 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az egyes szerződések megszűnésétől számított 5 év 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár az általa kötött szerződéseket elzárt szekrényben őrzi, azokhoz kizárólag az arra 

felhatalmazott személyek férhetnek hozzá 

 

4.8. Kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

A Könyvtár működésének biztosítása 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) 
 
A kezelt adatok köre 
Név, leánykori név, anyja neve, Születési hely-, év-, hó-, nap, állandó lakcím, levelezési cím, E-
mail cím, telefonszám, személyi igazolvány szám, útlevélszám, kölcsönzés időpontja 
 
Az adatkezelés időtartama 
A kölcsönzést követően az elévülési idő eltelte 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár a kölcsönzési elzárt helyiségben őrzi, azokhoz kizárólag a feladatkörrel rendelkező 

munkatársak férhetnek hozzá 

 

4.9. Látogatói nyilvántartás vezetése 

Az adatkezelés célja 

A Könyvtár vagyonvédelme, működésének biztosítása 
 



Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) 
 
A kezelt adatok köre 
Látogató neve 
 
Az adatkezelés időtartama 
A látogatást követő hónapig 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A látogatók személyes adatait tartalmazó nyilvántartásokat a Könyvtár elzárt helyiségben őrzi, 

azokhoz kizárólag a feladatkörrel rendelkező munkatársak férhetnek hozzá. 

 

4.10. A Könyvtár számítógépein az olvasói használat nyomán fellelhető 

személyes adatok kezelése 

Az adatkezelés célja 

Könyvtár tulajdonába tartozó számítógépekbe esetlegesen bevitt személyes adatok a Könyvtár 
munkatársainak tudta nélkül is tárolódhatnak a számítógépeken, így az adatkezelésnek nincs 
külön célja, hiszen az véletlenszerű. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) 
 
A kezelt adatok köre 
Az olvasó által megadott (bevitt) személyes adatok 
 
Az adatkezelés időtartama 
Amennyiben a Könyvtár számítógépein olvasói által elhelyezett személyes adatokat talál, azokat 
haladéktalanul törli 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár külön adatvédelmi intézkedéseket nem tesz a személyes adatok védelme érdekében, 

hiszen főszabály szerint a számítógépeken személyes adatokat nem lehet elhelyezni 



4.11. Olvasói megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás körében történő 

adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

A Könyvtár működésének biztosítása, ügyfeleinek kiszolgálása 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) 
 
A kezelt adatok köre 
A megkeresést tevő személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe vagy postacíme 
 
Az adatkezelés időtartama 
A megkeresés megválaszolását követően haladéktalanul 
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 
A Könyvtár a tárolt személyes adatokat zártan kezeli, azokhoz kizárólag a kérdést megválaszoló 

munkatársak férhetnek hozzá 

 

4.12. Rendezvények, konferenciák résztvevőinek adatkezelése 

Az adatkezelés célja 

A rendezvény szakszerű lebonyolítása 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) 
 
A kezelt adatok köre 
Név, e-mail cím és/vagy telefonszám 
 
Az adatkezelés időtartama 
A rendezvény lezárultáig  
 
Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Könyvtár az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  
 
Az adatok megismerésére jogosultak 
A Könyvtár azon munkatársai, akiknek feladatuk ellátásához a személyes adatok megismerése 
feltétlenül szükséges, az azzal arányos mértékben.  
 
Adatbiztonsági intézkedések 



A Könyvtár a tárolt személyes adatokat zártan kezeli, azokhoz kizárólag a feladatkörrel 

rendelkező munkatársak férhetnek hozzá 

5. Az adatkezelés kapcsán Önt megillető jogok  

5.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

A Könyvtár minden esetben törekszik arra, hogy az érintettek részére a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

A Könyvtár a 4. pontban meghatározott jogalapokon kezeli a személyes adatait. Tájékoztatást 

kérhet a Könyvtártól a személyes adatai kezelése tekintetében.  

A Könyvtár – kérése esetén – a következő információt bocsátja az Ön rendelkezésére a 

személyes adatai kezelése tekintetében: 

(i) az adatkezelés céljai;  

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;  

(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;  

(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjai;  

(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához 

való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;  

(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem 

közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve  

(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, amennyiben automatizált döntéshozatal körében 

kerül sor a személyes adatai kezelésére (legalább az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen 

jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár).  

A Könyvtár a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben 

erre irányuló kérést nyújt be.  

5.2. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a Könyvtártól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön 

pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Könyvtár a kamerafelvétel 

által rögzített adatokat módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Könyvtár a kamerafelvétel 

visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, 

amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.  



Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Könyvtár a beléptető rendszer 

által rögzített adatokat módosítsa. 

5.3. Törléshez való jog 

Kérése esetén a Könyvtár indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, 

ha az adatkezelés a 

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Könyvtárra alkalmazandó jogi kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy a Könyvtárra ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,  

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,  

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné 

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg  

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a Könyvtár indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha  

(i) A Könyvtárnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból 

gyűjtötte vagy kezelte,  

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  

(iii) A Könyvtár a személyes adatait jogellenesen kezelte,  

(iv) A Könyvtár jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

Ha a Könyvtár nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor 

megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot 

kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

A Könyvtár korlátozza az adatkezelést, amennyiben  

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,  

(ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,  

(iii) A Könyvtárnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok 

korlátozását igényli, vagy  

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 



Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a Könyvtár a személyes adatok 

tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az 

Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. 

A Könyvtár az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást 

megelőzően.  

5.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a 

személyes adatok kezelése a Könyvtár vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges. 

5.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheti, hogy a Könyvtár a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló 

adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt 

személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja. 

5.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy 
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
 

5.8. Hozzájárulás visszavonásának joga 
 

Jogosult arra, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor 
visszavonja. 

 
5.9. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén 

 felveheti a kapcsolatot a Könyvtárral a bibliotheca@bibliotheca.hu e-mail címen vagy a +36 

33 510 130 telefonszámon; 

 panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 

(1) 391-1400); vagy 

 bírósághoz fordulhat. 

Kelt: Budapest, 2019. április 1. 
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