
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  (továbbiakban  Adatkezelő)  által  az  Ön,  valamint
gyermeke  a  „Török  olvasótábor”  rendezvényen  való  részvételére  való  jelentkezéssel
összefüggésben  történő  kezelésével  és  védelmével  kapcsolatos  minden  fontos  információt
megismerhessen. 

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az Adatkezelő által szervezett táborban történő jelentkezés
során az Adatkezelő a jelentkező személyek, valamint gyermekek és a gyermek törvényes
képviselőinek az adatait kezeli. 

Adatkezelő megnevezése: Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Adatkezelő székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth u. 3.
Adatkezelő elektronikus címe: konyvtar@justhvk.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36-68-413-696
Adatvédelmi tisztviselő: VFK Data Pro. Kft.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@vfkdatapro.hu

Az  Adatkezelő  erre  munkakörében  érintett,  és  így  arra  feljogosított  munkavállalói
rendelkeznek hozzáféréssel az Ön és gyermeke személyes adataihoz. 

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
Jelentkező személy:

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

5 év

láz,  torokfájás,  hányás,
hasmenés,  bőrkiütés,  sárgaság,
súlyosabb  bőrelváltozás,
bőrgennyesedés,  váladékozó
szembetegség,  gennyes fül-  és
orrfolyás, tetű, rüh. 

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

5 év

képmás és hangfelvétel Az adatkezelés a GDPR 6. cikk
(1) bekezdése a) pontja szerinti
önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az  érintett  kérése  esetén  a
média  anyag  bármikor
törölhető. A visszavonás joga a
nyilvánosság  számára  már
közzétett média anyagok esetén
teljes  körűen  csak  ezen
anyagok  megjelenéséig
gyakorolható.  A  megjelent
felvételekről  például  harmadik
személyek  egy  weboldalról
vagy  közösségi  oldalról
mentést  és/vagy  másolatot
készíthetnek, az Adatkezelő ezt
nem tudja ellenőrizni

II. Az adatkezelések alapjául szolgáló főbb jogszabályok:

https://vfkdatapro.sharepoint.com/sites/Kzs/Megosztott%20dokumentumok/VFK%20DATA%20PRO/Partnerek/Orosh%C3%A1za%20V%C3%A1ros%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzata%20(+6)/Justh%20Zsigmond%20V%C3%A1rosi%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r,%20Orosh%C3%A1za/info@vfkdatapro.hu


 információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Info. tv.), 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyek-
nek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általá-
nos adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk).

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban fenti jogszabályok
előírásai szerint kezeli.

Részletes  információkat  Adatkezelő  adatkezelési  tevékenységeiről,  a  konkrét  adatkezelési
tevékenységeket tartalmazó, a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató VII. pontjában
talál.

III. Általános adatvédelmi irányelvek és az adatok minősége:

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében ke-
zelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 

Az adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvaló-
sulásához elengedhetetlen,  a cél  elérésére alkalmas.  Az adatkezelés csak a cél  megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig történhet.

A személyes adatok kizárólag a GDPR 6. cikkében meghatározott esetben kezelhetők. A személyes
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítha-
tó. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fog-
ják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig
biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni,
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon
nem terjeszkedhetnek túl,
d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük,
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

IV/1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): 



Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezeléssel  összefüggő  tényekről  az  adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató
szolgálja.
IV/2. A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):
 
Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül
Adatkezelőtől  tájékoztatást  kérjen  arra  vonatkozóan,  hogy  személyes  adatainak  kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje
azt, hogy:
Adatkezelő
- milyen személyes adatait; 
- milyen jogalapon; 
- milyen adatkezelési cél miatt;
- milyen forrásból, 
- mennyi ideig 
kezeli; továbbá, hogy 
Adatkezelő  kinek,  mikor,  milyen jogszabály  alapján,  mely személyes  adataihoz  biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
Adatkezelő  alkalmaz-e  automatizált  döntéshozatalt,  valamint  annak  logikáját,  ideértve  a
profilalkotást is. 

Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb  egy  hónapon  belül  teljesíti.  A  kérelem  beérkezésének  napja  a  határidőbe  nem
számít bele.

Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát,
ezt  a  határidőt  további  két  hónappal  meghosszabbíthatja.  A  határidő  meghosszabbításáról
Adatkezelő  a  késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az  adatbiztonsági  követelmények  teljesülése  és  az  érintett  jogainak  védelme  érdekében
Adatkezelő  köteles  meggyőződni  az érintett  és  a  hozzáférési  jogával  élni  kívánó személy
személyazonosságának  egyezéséről,  ennek  érdekében  a  tájékoztatás,  az  adatokba  történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

IV/3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): 

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül  kérheti,  hogy
Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.  Amennyiben az érintett  hitelt érdemlően
igazolni  tudja a helyesbített  adat pontosságát, Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon
belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 

IV/4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk):

A  tájékoztatóban  ismertetett  adatkezelések  kapcsán  az  érintett  adatai  törlését  is  kérheti,
amennyiben  annak  nincs  jogszabályi  akadálya,  ezesetben  Adatkezelő  a  kérésnek



haladéktalanul eleget tesz, ellenkező esetben Adatkezelő a törlés megtagadásának indokáról
egy hónapon belül.

IV/5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (GDPR 18. cikk): 

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül  kérheti,  hogy  a
személyes  adatai  kezelését  Adatkezelő  korlátozza  (az  adatkezelés  korlátozott  jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 
-  vitatja  a személyes  adatai  pontosságát  (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 
-  az  adatkezelés  jogellenes,  és az érintett  ellenzi  az adatok törlését,  és 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). 

IV/6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): 

Ha  az  adatkezelés  jogalapja  önkéntes  hozzájárulás  vagy  szerződéses  jogalap,  és  az
adatkezelés automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa  az  Adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben
használt, géppel olvasható́ formátumban megkapja.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag  megvalósítható́  – kérje  a  személyes  adatok  adatkezelők  közötti  közvetlen
továbbítását. Az érintett ezen jogának gyakorlása nem érintheti mások jogait és szabadságait
(GDPR 20. cikk (4)).

IV/7. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül  saját  helyzetével
kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozhat  az  adatkezelés  ellen,  ha  álláspontja  szerint
Adatkezelő  a  személyes  adatát  a  jelen  adatkezelési  tájékoztatóban  megjelölt  céllal
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes  adat  kezelését  olyan kényszerítő  erejű  jogos okok indokolják,  amelyek
elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,  jogaival  és  szabadságaival  szemben,  vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

V. Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR
és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek
magánszférájának védelmét.

Adatkezelő  gondoskodik  az  adatok biztonságáról,  továbbá megteszi  azokat  a  technikai  és
szervezési  intézkedéseket  és  kialakítja  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  a  GDPR,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.



Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan
hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy megsemmisítés,
valamint  a  véletlen  megsemmisülés  és  sérülés,  továbbá  az  alkalmazott  technika
megváltozásából  fakadó  hozzáférhetetlenné  válás  ellen.  Ennek  keretében  Adatkezelő  az
érintett személyes adatait az informatikai védelem körében jelszóval védett és/vagy titkosított
adatbázisban  tárolja.  Adatkezelő  az  adatokat  a  kockázattal  arányos  védelem  keretében
tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb
technikai-  valamint  folyamat-  megoldásokkal  védi.  Az  adatvédelmi  incidenseket,
folyamatosan monitorozza. A fizikai védelem körében Adatkezelő a papír alapú, személyes
adatokat  tartalmazó  dokumentumokat  biztonságos,  jól  zárható  helyiségben  helyezi  el,
amelyekhez  csak  az  arra  jogosultak  férhetnek  hozzá,  az  általa  használt  épületek  és  azok
helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel vannak ellátva. 

VI. Adatok továbbítása:

Videó, fénykép, interjú és egyéb médiaanyag  készítése a táborral kapcsolatban, melyekben
szerepelhet a Táborozó vagy a Törvényes Képviselő.   A táborral kapcsolatban készült videók,
fényképek,  interjúk  és  egyéb  médiaanyagok  segítségével  az  Adatkezelő  dokumentálja,
valamint külső személyek számára bemutatja tevékenységét. Az adott rendezvény, program
kapcsán  az  adatok  nyilvánosságra  hozatala,  publikálása  céljából  a  felvételeket  esetenként
továbbítjuk, például a (helyi) sajtó képviselőinek. Az adattovábbítás tényéről és címzettjéről
az  adott  rendezvényről  szóló  adatkezelési  tájékoztatóban  minden  esetben  részletes
információkat biztosítunk.

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. 

Adatfeldolgozók köre: - Az Adatkezelő erre a feladatra kijelölt munkavállalója, 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 Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a táboroztatással kapcsolatos marketing célú
tájékoztatások,  hirdetések  céljából  a  táborban  résztvevő  gyermekekről  kizárólag  az  arra
jogosult  (törvényes  képviselő)  hozzájáruló  nyilatkozata  alapján,  a  nyilatkozatban
meghatározott célból, módon és időtartamban készít és kezel a résztvevők képmását és/vagy
hangfelvételét tartalmazó fénykép- és/vagy videofelvételeket.  

VII. Jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő  vállalja,  hogy  az  adatkezeléssel,  adatvédelemmel  kapcsolatos  kérelmekre
késedelem  nélkül,  de  legfeljebb  a  kérelem  beérkezésétől  egy  hónapon  belül  válaszol  és



tájékoztatja  az  érintettet.  Szükség eseten  -  figyelembe  véve  a  kérelem  összetettséget  és  a
kérelmek számát - ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de eben az esetben
a  kézhezvételtől  számított  harminc  napon  belül  a  hosszabbítás  tényéről  Adatkezelő
tájékoztatja az érintettet.
E-mail  esetében  a  kézhezvétel  időpontjának  az  elküldést  követő  első  munkanapot  kell
tekinteni.

Az  érintett  a  jogainak  megsértése  esetén  az  Info.  tv.  vonatkozó  rendelkezései  alapján
bírósághoz  fordulhat,  keresetét  az  Ön  döntése  alapján  a  lakóhelye  (állandó  lakcím)  vagy
tartózkodási  helye  (ideiglenes  lakcím)  szerint  illetékes  törvényszéknél  nyújthatja  be  (a
lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  törvényszéket  megkeresheti  a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso  oldalon),  valamint  megkeresheti  a
Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságot,  amelynek  az  elérhetőségei  a
következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

