
Adatkezelési tájékoztató
az “Azok a régi május elsejék…” című virtuális kiállítással összefüggésben végzett

adatkezelésről

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
tájékoztatja az érintetteket az “Azok a régi május elsejék…” című virtuális kiállításához
(továbbiakban: Program) beérkező fényképek kezeléséről, a programmal összefüggésben
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)
rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.

1. Az adatkezelő
A program során megadott személyes adatok kezelője a Könyvtár (postai cím: 5540
Szarvas, Vajda Péter u. 1., székhely: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 26.) Adatvédelmi felelős
elérhetősége: konyvtar@szarvasnet.hu

2. Adatkezelés célja
A szarvasikonyvtar@gmail.com email címre beérkező, nyilvános rendezvényen készült,
tömegfelvételnek minősülő digitális fényképeket  csak a meghirdetett kiállításhoz használjuk
fel, nem adjuk át harmadik félnek, a honlapunkon (http:// szarvasikonyvtar.hu) és közösségi
oldalainkon (Facebook, Instagram) vízjellel ellátva jelentetjük meg.

Kezelt adatok
típusa

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Név Fotó tulajdonosa kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1)
a) pontja szerint: az
érintett hozzájárulása

Telefon Fotó tulajdonosa kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1)
a) pontja szerint: az
érintett hozzájárulása

E-mail cím Fotó tulajdonosa kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1)
a) pontja szerint: az
érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: A Könyvtár az érintett által megadott személyes adatokat az
érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A fotó tulajdonosának nevét saját kérésre honlapunkon megjelenítjük. Ebben az esetben
szükséges írásbeli hozzájárulást adni neve közléséhez, melyet az Adatkezelő székhelyén
tehet meg a virtuális kiállítás megnyitásáig, 2021. május 1-ig.
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A Könyvtár a fotót beküldő személy által megadott adatokat (név, e-mail cím) kizárólag
kapcsolattartáshoz használja fel. A Könyvtár a birtokába került személyes adatokat más,
harmadik személynek nem adja át.

3. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag – feladatkörükben
eljárva, feladataik ellátása érdekében – a Könyvtár Az adatok kezelése e-mailen, valamint
számítógépen elmentve történik, olyan módon, hogy az elektronikus iratokhoz kizárólag az
erre feljogosított munkatársak férnek hozzá.
A Program során begyűjtött adatokat egyéb célokra, nem használjuk fel, ilyen célra nem
adjuk át harmadik félnek.

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) az érintettek hozzáférési joga
b) a helyesbítéshez való jog
c) a személyes adatok törléséhez való jog
d) a direkt marketing elleni tiltakozás
e) az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint

Az a)-e) pont szerinti kérelmet a konyvtar@szarvasnet.hu elektronikus levélcímen vagy az 1.
pontban jelzett postai címen lehet előterjeszteni.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulás visszavonását), és a korlátozást a Könyvtár a kérelem
beérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem
lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak
megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó
tájékoztatóval együtt.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Könyvtárhoz, mint
személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében.
Mindenkinek jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóság felé, amennyiben úgy véli,
nem megfelelően kezelik az adatait (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,, Tel.:
+36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

A részletes adatkezelési tájékoztatónkat a honlapunkon ismerhetik meg az érintettek.
http://szarvasikonyvtar.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

Készült: 2021.04.16.
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