
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Az Adatkezelő megnevezése 
 
Adatkezelő megnevezése: Óbudai Platán Könyvtár 
Adatkezelő (költségvetési szerv) 
Törzskönyvi azonosítója: 796204 
Adatkezelő adószáma: 15796208-1-41 
Adatkezelő székhelye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
Adatkezelő képviselője: Pőcze Márta Igazgató 
 
Intézmény, mint Adatkezelő elérhetősége:  
Telefon/fax: +36 (1) 368 70 93 
E-mail: platan@kszki.obuda.hu; pocze.marta@kszki.obuda.hu 
 
2. Az Adatkezelés szabályai  
 
Az Óbudai Platán Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel 
a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden 
szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR alapján meghatározott 
személyes adat kezelése megvalósul. 
 
A Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR és az Infotv. szerint meghatározott értelmező 
fogalommagyarázatokkal. 
 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike 
teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges; 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek. 

 
Az Intézmény a faji, vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 
genetikai és biometrikus adatokat, továbbá egészségügyi adatokat és a természetes személyek szexuális életére 
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat (a továbbiakban együtt: a személyes adatok 
különleges kategóriái) a GDPR tiltása alapján nem kezel. 
 
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így 
az Intézmény eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez 
adatkezelést. 
 

- Az Intézmény által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.  
- Az Intézmény személyes adatot csak meghatározott célból – megfelelve a célhoz kötöttség alapelvének 

–, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális 
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mértékben, ideig, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként 
jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről, az Intézmény Igazgatója vagy a törlés jóváhagyása 
mellett a közvetlen irányítása alatt álló, a személyes adat kezelésére felhatalmazott munkatárs 
gondoskodik. 

- Az Intézmény az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az 
adatkezelés jogalapját. 

- Az Intézménynél adatkezelést végző és az Intézmény megbízásából az adatkezelésben részt vevő, annak 
valamely műveletét végző szervezet alkalmazottja köteles a megismert személyes adatokat hivatali 
titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező 
személy köteles titoktartási nyilatkozatot tenni.  

- Ha a Szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Intézmény által kezelt 
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az 
Igazgatónál kezdeményezni. 

- Az Intézmény megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes, vagy jogi személyekre, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az 
adatfeldolgozóval kötött szerződésben érvényesítendők. Az adatfeldolgozóval az Intézmény a GDPR 28. 
cikk (3) bekezdése által előírt szerződést köt. 
 

 
Az Intézmény mindenkori Igazgatója az Intézmény sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az 
adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és 
hatásköröket. A Szabályzatban előírtak betartatásáért a feladatkörében mindenki felelős. 
 
Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek 
be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy 
az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
 
Az Intézmény adatvédelmi rendszerének felügyeletét a Fenntartó által kinevezett vagy megbízott adatvédelmi 
tisztviselő látja el. 
 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése 
 
Tájékoztatás joga 
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés 
tényéről és céljairól, valamint más tényezőkről. 
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A 
költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
 
Hozzáférés joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
az adatkezelés célja; 
az érintett személyes adatok kategóriái; 
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni 
fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket; 
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai; 



az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 
alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír 
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
Az érintett továbbá jogosult arra is, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő 
az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű díjat 
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. kivéve, ha az érintett máshogy kéri. 
 
Helyesbítés joga 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését. 
 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges 
adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott 
okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről. 
 
Törlés és elfeledtetés joga 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell;  
a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és a személyes adatokra már nincs szükség abból a 
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – 
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
 
A személyes adat az érintett kérelmére sem törölhető a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt adatkezelések 
esetében. 
 
Korlátozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 
 



A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési 
kötelezettség 
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési 
korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az érintetett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett – a GDPR 27. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén - jogosult arra, hogy a rá 
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. 
 
Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal 
kapcsolatos kezelése, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: 
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint  
törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni 
az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez. 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak 
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti 
egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az 
adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti. 
 
Bírósághoz fordulás joga és panasztétel joga 
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott 
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való 
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett 
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti 
meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  
 



Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy az érintett jogorvoslati kérelmet, panaszt nyújthat be NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C.) élhet - lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is - bírósági 
jogorvoslati jogával. 
 
4. Az Adatkezelő által szolgáltatási és egyéb tevékenysége során megvalósuló adatkezelések 
 
Az adatkezelés helye:  
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
 
4.1. A honlap adatkezelése 
 
Az Intézmény saját honlapot üzemeltet, amely a https://platankonyvtar.hu/webhelyen érhető el. 
 
A honlap üzemeltetésével kapcsolatos informatikai feladatokat külső megbízott szervezet látja el, aki ezen 
tevékenyégét adatfeldolgozóként végzi. 
 
A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz 
kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat 
azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról a Google Analytics által. Ezekből az adatokból 
személyes adat azonban nem nyerhető ki. 
 
Az Adatkezelő a honlapon webanalitikai folyamatokat végez. Az analitika „sütiket” (cookies) helyez el a felhasználó 
számítógépén, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap 
használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) az Adatkezelő azonban nem kapcsolja össze 
más adatokkal.  
 
Az analitika által nyert információkat a honlap a felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, 
a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott 
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. 
 
adatkezelés célja: a honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési adatokról, 
felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével 
kezelt adatok köre: IP cím 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 
OLVASZTJA A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti 
érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig,  
adattárolás módja: elektronikus 
érintett jogai: hozzájárulás visszavonása, tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 
korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jog 
 
4.2. e-Corvina online könyvtári katalógus használata 
 
A honlapon keresztül az Adatkezelő lehetőséget biztosít a látogatónak az e-Corvina online könyvtári katalógus 
használatára. Ezen belül az olvasói állapot menüpont alatt a beiratkozott olvasók azonosító és jelszó megadása 
mellett naprakészen követhetik saját kölcsönzéseikre vonatkozó információkat. Egyebekben az online könyvtári 
katalógus használata regisztrációhoz nem kötött. 
 
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]. 
 
adatkezelés célja: a beiratkozott olvasók kölcsönzéseire vonatkozó információk on-line úton való elérésének 
biztosítása 
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kezelt adatok köre: IP cím, beiratkozott olvasó azonosító száma 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 
OLVASZTJA A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti 
érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 
adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig 
adattárolás módja: elektronikus 
érintett jogai: hozzájárulás visszavonása, tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 
korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jog 
 
5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések 
 
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az GDPR szabályai és az Adatkezelő Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatáról szóló előírások az irányadók. 

  



Adatvédelmi tájékoztató a hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelésekről 
 

Adatkezelő megnevezése: Óbudai Platán Könyvtár 
Adatkezelő (költségvetési szerv) 
Törzskönyvi azonosítója: 796204 
Adatkezelő adószáma: 15796208-1-41 
Adatkezelő székhelye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
Adatkezelő képviselője: Pőcze Márta Igazgató 
 
Intézmény, mint Adatkezelő elérhetősége:  
Telefon/fax: +36 (1) 368 70 93 
E-mail: platan@kszki.obuda.hu; pocze.marta@kszki.obuda.hu 
 
Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan adatait az alábbiak szerint kezeljük: 
 
Az Intézmény havi hírlevelet üzemeltet.  
 
Fel- és leiratkozási szándékot lehet jelezni szóban (beiratkozáskor) és írásban (e-mailen). 
 
Tartalma elsődlegesen az adott hónapban zajló rendezvényekről, versenyekről szóló híradás, tájékoztatás nemrég 
beszerzett könyvekről, fontos információk (pl. rendkívüli zárva tartás). 
 
Mivel az e-mail cím a jelenleg érvényes jogi álláspontok szerint relatív személyes adatnak számít, ezért az 
Adatkezelő minden e-mail címet a személyes adatokat illető védelemmel kezel. 
 
Az adatbázisba e-mail cím ezért főszabályként csak az érintett hozzájárulásával és külön kérelmére kerülhet be.  
 
Ahhoz, hogy az érintett hozzájárulhasson az e-mail címének az Intézmény általi kezeléséhez, az Intézmény minden 
esetben részletesen tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos, minden releváns tényről, így a 
tájékoztató minden esetben tartalmazza a GDPR. 13. cikkében foglalt tartalmi elemeket.  
 
Az Intézmény minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot 
 
Az Intézmény a hírlevélküldést minden esetben önálló adatkezelési célnak minősíti, nem kapcsolja össze más 
célokkal, például a szolgáltatás igénybevételével. Ezért minden esetben külön nyilatkoztatja az érintettet minden 
eltérő célról, így például a szolgáltatás igénybevételéről és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulásról is, 
amennyiben egy adatfelvételi felületen (papíralapon vagy online) történt az adatok megadása. 
 
A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat. 
 
adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése 
kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 
OLVASZTJA A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti 
érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, az érintett leiratkozási nyilatkozatát 
követően azonnal  
adattárolás módja: elektronikus 
érintett jogai: hozzájárulás visszavonása, tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 
korlátozáshoz, adathordozhatósághoz való jog 
 
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: 

- személyes adatiról tájékoztatást kérni 
- személyes adataihoz hozzáférést kérni 
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- személyes adatai helyesbítését kérni 
- személyes adatai törlését kérni 
- személyes adatai kezelésének korlátozását kérni 
- személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni, valamint 
- tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. 

 
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult ara, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés van folyamatban jogosult arra, hogy személyes 
adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. 
A hozzáférési jog többek között az alábbi információkra terjed ki: 

- adatkezelés célja 
- kezelt adatok köre 
- adatkezelés jogalapja 
- adattárolás határideje 
- adatkezelés módja 
- adattovábbítások címzettjei 
- adatfeldolgozók köre. 

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól. 
 
Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatok helyesbítésre, illetve hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. 
 
Törléshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok 
törlésre kerüljenek és az Adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy 

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;  
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell;  
- a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és a személyes adatokra már nincs szükség abból a 
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – 
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
 
Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az adatok kizárólag meghatározott célokból 
kezelhetők. 
 
Adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 



Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 
Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése 
ellen és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 

− ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
 

− ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint 
 

− törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 

*** 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél 
élhet.  
 
Az Óbudai Platán Könyvtár teljes adatkezelési rendszerét az Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzata tartalmazza.  

 
 


