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Az adatkezelés alapelvei
A személyes adatok:
 kezelését Intézményünk jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon végezi („jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság”);
 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az
Intézmény nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz
kötöttség”);
 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek,
és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre vagy
törlésre kerüljenek („pontosság”);
 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
(„korlátozott tárolhatóság”);
 kezelése oly módon történjék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelés biztonsága
Az Intézmény működése során a személyes adatok védelme
 fizikai,
 logikai, és
 adminisztratív
pilléreken nyugszik. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása
és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok





az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

Az Intézmény az adatkezelés során megőrzi
 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Intézmény és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá
a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető
támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi
eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől
megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket
megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai incidenst rögzíthessen, és
bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül
lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A gyermekek hozzájárulására vonatkozó adatkezelés
A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a
gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a
gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve
engedélyezte.

Az Intézménynél megvalósuló adatkezelések
A felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő
munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.
A kezelt adatok köre: különösen név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési
adatok, fénykép, az érintett által megadott kapcsolattartási adatok.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb az adatfelvételtől
számított 1 évig.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.
A kezelt adatok köre
munkavállaló kapcsán az alábbiak:



























neve,
születési neve,
születési helye, ideje
anyja neve
TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
családi állapota
gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
tudományos fokozata
idegennyelv-ismerete
a korábbi, az 1992. évi XXXIII. évi törv. 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti
jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
a munkahely megnevezése,
a megszűnés módja, időpontja
a közalkalmazotti jogviszony kezdete
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
a közalkalmazotti jogviszony kezdete
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
a közalkalmazottat foglalkoztató szervnél a jogviszony kezdete

 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
FEOR-száma
 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
 a minősítések időpontja és tartalma
 személyi juttatások
 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő
adatai
 házastárs/leánykori/ neve (csak családi adókedvezmény igénylése esetén)
 számlavezető bank neve
 bankszámla száma.
Pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele, adómentes természetbeni
juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes
iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött
hozzátartozójának
 születési helye és ideje,
 lakcíme,
 anyja neve,
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 adóazonosító jele,
 érvényes diákigazolvány meglétének ténye.
Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [az 1992. évi XXXIII. törvény 83/B §
(1), és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett
hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: A munkaügyi iratok nem selejtezhetőek, a foglalkoztatónak
meg kell őriznie, és az Intézmény megszűnésekor gondoskodni kell az iratőrzőnél történő
elhelyezésről.

Egészségügyi adatok kezelése
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat az Intézmény nem ismeri meg, és
nem kezeli egyetlen érintett adatát a célon túlterjeszkedő mértékben, tehát nem kezel
egészségügyi adatokat. Az Intézmény az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából
egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az adott
(leendő) munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról. Az Intézmény csak az egészségügyi
alkalmasság tényét, mint adatot kezeli. Amennyiben a munkaszerződés megkötésének
folyamata során derül ki, hogy az adott érintett alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért
a munkaviszony nem jön létre vagy ennek hatására szűnik meg, úgy az adatkezelés
határideje és módja is ezzel párhuzamos.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata
Az adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból.
A kezelt adatok köre: különösen az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas
állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai.
Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta
esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.
Az adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1)
bekezdés, valamint az Mt. 11. § (1) - (2) bekezdései.
Az adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által
megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.

Könyvtári alapfeladatokkal kapcsolatos adatkezelés
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat nyújtó
könyvtáraknak alapfeladataihoz kapcsolódó azon tevékenységek, amelyek során az
intézmény személyes adatokat kezel.








a nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele,
az Intézmény által fenntartott honlap látogatása,
a könyvtárhasználó és az Intézmény közötti írásbeli (e-mail) kommunikáció,
feliratkozás az Intézmény által készített hírlevélre és egyéb értesítésekre,
az Intézmény közösségi oldalának megtekintése, azon bejegyzések elhelyezése,
az Intézmény által szervezett programokon való részvétel,
a panaszkezelés.

A fenti tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések jogalapja:
A vonatkozó jogszabály, az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) előírja, hogy "A
könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és
igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme." Ugyanezen jogszabály 56. §
(3) bekezdése így szól: A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő
könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj
nélkül regisztrálhatja.
A jogszabály alapján a beiratkozáskor az Intézmény jogszerűen kezeli az érintett
természetes személyazonosító adatait és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása, ezt követően pedig az Intézményre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése.
Az Intézmény döntése értelmében könyvtárhasználók adatait regisztrálja. A regisztráció
során az Intézmény azonos módon kezeli a beiratkozott könyvtárhasználóknál előírt
személyes adatokat.
A beiratkozás során az érintett további személyes adatokat is megadhat. Az alábbiakban
felsorolt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása:
 kedvezményre jogosító személyes adat (a jogosultságot igazolni kell),
 e-mail cím,

 telefonszám.
Az Intézmény a beiratkozás időtartamát 1 évben (365 napban) állapítja meg, a kezdő nap
a beiratkozás dátuma. Az Intézmény az érintett adatait az érvényes könyvtári tagság teljes
időtartama alatt, és annak lejártától számított 1 évig (365 napig) tárolja az e célt szolgáló
nyilvántartó rendszerében. A könyvtárhasználati tagság lejárta után 366 nappal – külön
kérvény benyújtása nélkül – az Intézmény törli az érintett személyes adatait az olvasói
nyilvántartásból.
Abban az esetben, ha a könyvtári tagság ideje alatt az érintettnek olyan befizetési
kötelezettsége keletkezett, amellyel kapcsolatban a bizonylatot a 2000. évi C. törvény
(Számviteli tv.) előírásai szerinti ideig őrizni kell, az Intézmény teljesíti erre vonatkozó
jogszabályi kötelezettségét.

Az Intézmény által szervezett programok résztvevőire vonatkozó szabályok
Az Intézmény tevékenységéhez hozzátartozik a szakmai és közművelődési programok
szervezése, amelynek során a Könyvtár épülete nemcsak a könyvtárhasználók, hanem
bárki előtt nyitva áll. Az Intézmény a személyes adatok kezelése szempontjából
különböző programokat szervez. A rendezvény lehet:
 nyílt, regisztrációhoz nem kötött,
 nyitott, előzetes regisztrációhoz kötött,
 zárt, csak meghívottaknak szóló.
A regisztrációhoz nem kötött, nyílt programon a nagyközönség tagjai korlátozás nélkül
vehetnek részt. A rendezvényen résztvevők ugyanakkor elfogadják, hogy az esemény
dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet az Intézmény, mint
adatkezelő a honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet. Az adatkezelés jogalapja ez
esetben az érintett hozzájárulása. Az Intézmény az eseményen készült kép- és hangfelvételeket 5 évig őrzi, utána törli. A pályázati támogatással megvalósuló programok
esetében a dokumentálási kötelezettségnek megfelelően jár el.
Amennyiben a közzétett kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az érintett írásbeli
kifogást terjeszt be, az Intézmény a GDPR által előírt módon jár el (Törléshez való jog).
A regisztrációhoz kötött, nyitott programon értelemszerűen azok vehetnek részt, akik az
e-mail/postai címüket az Intézménnyel közölték. A rendezvényen résztvevők ugyanakkor
elfogadják, hogy az esemény dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet,
amelyet az Intézmény, mint adatkezelő a honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet.
Az adatkezelés jogalapja – mind az értesítési cím megadása, mind a kép- és hangfelvétel
készítése esetén – az érintett hozzájárulása, illetve a jogi kötelezettség. Az Intézmény a
programra jelentkezők e-mail címét a megrendezés után 90 nappal törli.

Amennyiben a közzétett, illetve megőrzött kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az
érintett írásbeli kifogást terjeszt be, az Intézmény megvizsgálja a kérelmet, és annak
elbírálása során a GDPR által előírt módon jár el.

A csak meghívottak számára rendezett programon részt vevőkre vonatkozó szabályok
A zártkörű rendezvényeken történő részvétel előfeltétele, hogy az érintettek előzetesen
közöljék a Könyvtárral a jelentkezéshez szükséges személyes adataikat (név, munkahely,
beosztás, e-mail cím, telefonszám stb.). A rendezvényen résztvevők ugyanakkor
elfogadják, hogy az esemény dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet,
amelyet az Intézmény, mint adatkezelő a honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet.
Az adatkezelés jogalapja – mind a regisztráció során kért személyes adatok közlése, mind
a kép- és hangfelvétel készítése esetén – az érintett hozzájárulása. Az Intézmény a
programra jelentkezők e-mail címét a megrendezés után 90 nappal, az eseményen készült
kép- és hangfelvételeket 5 év után törli. A pályázati támogatással megvalósuló programok
esetében a dokumentálási kötelezettségnek megfelelően jár el.
Amennyiben a közzétett kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az Érintett írásbeli
kifogást terjeszt be, az Intézmény a GDPR által előírt módon jár el (Törléshez való jog).
A honlap böngészésével kapcsolatos adatok – sütik, webjelölők – kezelése
Az adatkezelő a honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely felhasználásának
megkönnyítése, továbbá a biztonsági és adatvédelmi kockázatok kezelése érdekében a
honlap böngészése során ún. „cookie”-kat „süti”-ket (a továbbiakban süti) és webjelölőket használ. A sütik és webjelölők alkalmazása során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A GDPR értelmében a süti – az interneten használt eszköz IP-címével
együtt – személyes adatnak minősül.
A sütiket és webjelölőket az adatkezelő kizárólag adminisztratív célokra: a webhely
látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére használja föl.
Aki nem kívánja elfogadni a sütik és webjelölők használatát, ennek megfelelően beállíthatja a böngészőt, de ekkor a honlap bizonyos funkcióinak használata korlátozottá válik.
A sütikre és webjelölőkre vonatkozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.
A honlapon a böngészés megkezdésekor egy felugró ablakban figyelmeztetés jelenik meg
a sütik használatáról. Ha az érintett ezek után tovább böngészi a honlapot, hozzájárul a
sütik elhelyezéséhez a böngészésre használt eszközén. A csak a böngészési munkamenet
idején érvényes sütik teszik lehetővé, hogy a honlap böngészése során a szerver
felismerje az adott eszközt, megjegyezze a beállításokat, megkönnyítse a böngészést. Az
állandó sütik a böngészési folyamat lezárulta után meghatározott ideig maradnak az
érintett eszközén, hogy lehetővé tegyék a felhasználók preferenciáinak, műveleteinek a
felidézését egy későbbi látogatás során. (Ez biztosítja például egy adott oldalon a
felhasználónév és a jelszó tárolását).
Az Intézmény a honlapjának üzemeltetése során keletkező naplófájl bejegyzéseiben tárolt
adatok: az érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az a böngészés ideje,
a belépő és kilépő oldalak címe, a látogatás alatti kattintások száma. A szerver anonim

módon tárolja a jelzett adatokat. Amennyiben az érintett nem járul hozzá a naplózáshoz
szükséges adatkezeléshez, nem tudja használni a honlapot.
A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
Az Intézmény jogi kötelezettsége alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári tv.) szerint
maradandó értékűnek minősülő, papír alapú és elektronikus iratokat annak érdekében,
hogy az Intézmény irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható
állapotban a jövő nemzedékei számára fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár
részére történő átadásig.
A levéltárba kerülő, személyes adatokat tartalmazó iratok adatkezelésére a Levéltári
törvény az irányadó.
A felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzésekkel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a felnőttképzésről szóló törvényben előírt adatszolgáltatás
biztosítása.
A kezelt adatok köre: kötelezően a képzésben részt vevő személy természetes
személyazonosító adatai (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja
leánykori neve) neme, állampolgársága (nem magyar állampolgár Magyarországon való
tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és
száma) lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma,
társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele.
A képzéssel összefüggő opcionálisan kezelendő adatok: végzettség, szakképesítés,
szakképzettség és idegennyelv-ismeret, a képzésbe történő belépésével és a képzés
elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével
kapcsolatos adatok, a képzés során történő értékelés és minősítés adatai, a képzéssel
összefüggő fizetési kötelezettségekkel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos
adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja „az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése” (2013. évi LXXVII. törvény 21. §).
Az adattárolás határideje: a képzési szerződés megkötésétől (amennyiben van ilyen)
vagy az adatok rögzítésétől számított 8. év utolsó napjáig.

Adatfeldolgozók
Az Intézmény kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására. Adatfeldolgozónak minősül a rendszergazda, a
honlap karbantartója, illetve a könyvelési, munkaügyi feladatokat ellátó szervezet.
Az Intézmény az adatfeldolgozói szerződésekben rögzíti, hogy az adatfeldolgozó
 a személyes adatokat kizárólag az Intézmény írásbeli utasításai alapján kezeli;

 biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek
titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő
titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Intézményt abban, hogy
teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó
kérelmek megválaszolása tekintetében;
 az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az Intézmény
döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Intézménynek,
és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az
személyes adatok tárolását írja elő;
 az Intézmény rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá
amely lehetővé teszi és elősegíti az Intézmény által vagy az általa megbízott más
ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Adattovábbítás
Adattovábbítás a Magyar Államkincstár, a Gödi Polgármesteri Hivatal és a Gödi Településellátó
Szervezet, illetve a felnőttképzési törvényben meghatározott szervezetek és rendszerek felé
történik.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
Az érintett kérelmére az Intézmény tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. Az Intézmény a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Intézményhez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
Intézmény költségtérítést állapít meg.
Az Intézmény a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.
Az Intézmény a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Intézmény vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el;
 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Intézmény – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt,
az Intézmény az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg 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 az Intézménynek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen
– annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az Intézmény az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Intézmény egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
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Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését
követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
Göd, 2020. november 16.

Szabóné Hegyi Valéria
Intézményvezető

