ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár (továbbiakban Adatkezelő) által az Ön, valamint gyermeke
a „nyári játszóház a gyermekkönyvtárban” való részvételére jelentkezéssel összefüggésben
történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az Adatkezelő által szervezett nyári játszóházra történő
jelentkezés során az Adatkezelő a jelentkező személyek, valamint gyermekek és a gyermek
törvényes képviselőinek az adatait kezeli.
Az Adatkezelő megnevezése:
Elérhetőségeink:
Postai címünk:
Email címünk:
Telefonszámunk:

Orosháza Város Önkormányzat
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
konyvtar@justhvk.hu
3668413696

Az Adatkezelő erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek
hozzáféréssel az Ön és gyermeke személyes adataihoz.
Az Adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más Adatkezelőnek a törvény alapján fennálló
adatközlési kötelezettsége kivételével nem továbbítja.
Kezelt adatok köre:
Kezelt személyes adatok
köre

Jogcím (jogalap)

Adatkezelés időtartama

Gyermek: név, születési hely és
idő, lakcím, anyja neve,
Törvényes képviselő: név, lakcím,
telefonszám
Képmás és hangfelvétel (a rögzítés
során) Az Adatkezelő jogos érdeke
(GDPR 6. cikk (1) bek. f) p

Jogi
kötelezettség
teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
12/1991. (V.18.) NM rendelet

5 év

Az érintett hozzájárulása

5 év

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő a fentiekben felsoroltakon kívül más adatot Önről és
gyermekéről nem rögzít és nem kezel, munkatársait pedig minden információ tekintetében
titoktartásra kötelezi.
Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján
történik.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által megvalósított közfeladat magas színvonalának
biztosítása keretében:
a) az Adatkezelő által biztosított táborban való jelentkezés elbírálása,
b) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos táborozás biztosítása,
c) szükség esetén a táborozó gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének értesítéséhez
szükséges adatok rendelkezésre állása,
d) a Tábor népszerűsítése

Adatfeldolgozók köre: - Az Adatkezelő erre a feladatra kijelölt munkavállaója, aki különös
figyelmet fordít arra, hogy az Ön vagy/és gyermeke egészségügyi adatainak a kezelése
kizárólag az Ön és gyermeke biztonságos táborozásához szükséges mértékben kerüljön
kezelésre.
Az Infotv. 5. § (1) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a)
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b)
az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott
feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez
kifejezetten hozzájárult,
c)
az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d)
az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.
Az érintettek jogai
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozó adatkezelésről. 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 adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja
meg tájékoztatását az Érintett részére. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban
közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján
került sor.
A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslatról, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Az érintett korlátozás nélkül jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Az
Érintett jogosult a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni. A törlés
kezdeményezése az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelem útján lehetséges.
Az Infotv 14. §-ban foglaltak alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai
vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint
a)
az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b)
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c)
kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait
az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d)
kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai
kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
e)
kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait
az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
Az Info tv 16-23. §-ban rendelkezik az előzetes tájékozódáshoz való jog, a hozzáféréshez való
jog, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és a törléshez való jog
részletszabályairól.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Önkéntesen megadott adatinak tekintetében a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja.
Kérjük, ilyen irányú igényét az Adatkezelő illetékes munkatársánál jelezze felénk, az
Adatkezelőnél feltüntette elérhetőségeken.
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, abban az esetben
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét elsődlegesen Dr. Fejes Péter, az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőnknek jelentheti be a lent felsorolt elérhetőségein, illetve címzett postai
küldemény formájában vagy személyesen.
Adatvédelmi tisztviselőnk neve:
Elérhetősége:

Dr. Fejes Péter
drfejes.peter@hanganov.hu

Jogainak megsértése esetén a Justh Zsigmond Városi Könyvtár székhelye szerint illetékes
törvényszékhez vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be
A munkavállalók a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
A munkavállaló továbbá panasszal fordulhat a Személyes adatai védelméhez fűződő jogai
megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére
sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1363 Budapest, Pf. 9.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

