Tájékoztató az Óbudai Platán Könyvtár hírlevelének adatkezelési gyakorlatáról
A tájékoztató célja
Használóink adatainak védelme elsődleges fontosságú az Óbudai Platán Könyvtár (későbbiekben Könyvtár)
számára. Ezen dokumentum célja, hogy a Könyvtár hírlevelének adatkezelését ismertesse.
Hírlevél
Az adatkezelés Érintettje a Könyvtárhasználó vagy honlaplátogató, aki a regisztráció során, vagy a honlapon
megadta a hozzájárulását ahhoz, hogy a Könyvtár az Érintett által megadott e-mail címre eljuttassa a hírlevelet.
Az adatkezelés jogalapja mindkét esetben az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a Könyvtár által készített hírlevelek küldése az Érintett részére. A hírlevelek tárgya a
Könyvtár szolgáltatásai, programjai, újdonságai, figyelemfelhívó ajánlatai.
Az adatkezelés időtartama: a Könyvtár a hírlevél küldése kapcsán kezelt személyes adatokat az Érintett erre
vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatoknak az Érintett kérésére történő
törléséig kezeli.
Az adatok tárolásának módja: a Könyvtár az informatikai rendszerében egy elkülönített adatkezelési listán kezeli
az online felületen kapott adatokat. Az Érintett által a hírlevél küldés céljából kezelt, papíron átadott adatokat
biztonságos helyen őrzi. A Könyvtár garantálja, hogy sem az informatikai rendszerben, sem a papíron tárolt
személyes adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
A hírlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva és a Könyvtár (1031 Budapest, Arató
Emil tér 1.) címén, e-mail útján a platan@kszki.obuda.hu e-mail címen is kérheti a leiratkozást, és ezzel együtt
a személyes adatainak törlését.
A Könyvtár nem küld kéretlen reklámüzenetet, a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
leiratkozhat az hírlevél küldéséről. Ebben az esetben a Könyvtár minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg a leiratkozót.
A hírlevéllel összefüggő adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi felhasználó.
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársak kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat
a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése
szerint a reklámozó, a reklám a Könyvtár, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott
körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes
hozzájárulásával adható át.
A Könyvtár hírlevél küldésére a MailChimp ( MailChimp Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675
Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA EU-s adatvédelmi (16. pont) és általános
adatvédelmi elvei) email küldő szolgáltatást használja.
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Bővebb információkért olvassa el az Óbudai Platán Könyvtár Adatkezelési tájékoztatóját a személyes
adatok kezeléséről a nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele során.
Elérhetőség
Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési tájékoztatóval vagy a Könyvtár adatkezelési
gyakorlatával kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az adatvédelmi felelőssel elérhetősége:
E-mail: pocze.marta@kszki.obuda.hu
Telefonszám: 06-20-395-0027
A platankonyvtar.hu honlap szolgáltató, üzemeltető:
A Könyvtár honlapját Rába Endre egyéni vállalkozó (székhely: 2618 Nézsa, Táncsics u. 16, adószám:
74245396-1-32) tartja karban, és a Turnhauser László Róbert egyéni vállalkozó (székhely: 1037 Budapest,
Őzsuta utca 39.) adószám: 60067698-1-41 kezelésében lévő szerveren üzemelteti.
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