2. melléklet

Adatkezelési tájékoztató
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár
könyvtári játékaival, versenyeivel kapcsolatban végzett adatkezelésről
Ezúton tájékoztatjuk olvasóinkat, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) könyvtári
játékaival, versenyeivel kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a
személyes adatok védelmében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogainak gyakorlásának módjáról
és lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő
 A könyvtári játékok/versenyek során megadott személyes adatok kezelője a könyvtár (postai címe:
2030 Érd, Hivatalnok u. 14. telefon: 06-23/365-470, e-mail: csukalib@csukalib.hu,
www.csukalib.hu)
 Adatvédelmi felelős és elérhetőségei: Kovács-Sebestyén Erzsébet (06-23/365-470,
kovacsserzsebet@csukalib.hu

2. Az adatkezelés jogalapja és célja
 A könyvtári játékok/versenyek során a személyes adatok gyűjtése – Általános Adatvédelmi
Rendelet (EU) 2016/679 rendelet] szerinti jogalapra figyelemmel történik.
 Az adatok kezelésének célja az olvasók könyvtári játékokkal, versenyekkel kapcsolatos bármilyen
információ közlésének biztosítása.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
 A könyvtári játékokra/versenyekre való jelentkezés során az alábbi adatok megadása lehet
szükséges: név, e-mail cím, olvasójegy száma, születési idő, törvényes képviselő neve, elérhetősége
(e-mail cím vagy telefonszám)
 A kezelt személyes adatok a játék/verseny befejezése után 1 héten belül megsemmisítésre kerülnek.
A törlést követően, az új játékra/versenyre történő regisztráció során az adatok ismételt megadása
szükséges.
 A helyismereti játékok során beküldött feladatmegoldások a könyvtár Helyismereti
gyűjteményében kerülhetnek elhelyezésre.
A Könyvtár a játékokhoz/versenyekhez kapcsolódóan nyilvános rendezvényeket szervezhet, amelynek
során a résztvevőkről – a rendezvényről szóló tájékoztatás céljából – tömegfelvétel készülhet, amelyet
a Könyvtár a közösségi oldalán vagy honlapján hoz nyilvánosságra.
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4. Az adatokhoz történő hozzáférés az adatkezelőnél, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás
 Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Könyvtár munkatársai
jogosultak, feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.
 A Könyvtár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át.
A Könyvtár a személyes adatokat kizárólag a székhelyén tárolja, (online játékoknál a könyvtár
szerverén) a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég szolgáltatásait nem veszi
igénybe.
 A rendezvényen készült felvételeket a Könyvtár harmadik félnek nem továbbítja.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintett személyesen a Könyvtárban kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatairól.
 A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok.
Az első két pont szerinti kérelmet a fentieken kívül a csukalib@csukalib.hu e-mail címen, illetve
postai úton a 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. címen is kérheti.


Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
A játékban/versenyben résztvevő személyek, (kiskorú személy esetében a törvényes képviselő)
bármikor kérhetik, hogy a kezelt személyes adataik törlésre kerüljenek, amennyiben az nem sérti az
adatkezelő jogos érdekét, vagy ennek nincs jogszabályi akadálya. A személyes adatok törlésének
következtében megszűnik a játékban/versenyben való részvétel lehetősége.



Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben a játékban/versenyben résztvevő személy, (kiskorú személy esetében a törvényes
képviselő) vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra, amíg az
adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatai korlátozásra kerülnek. Amennyiben a játék/verseny
időtartama lejárt, és az eredményhirdetés megtörtént, vagyis az adatkezelés célja megvalósult, és
így a kezelt adataira már nincsen szükség, akkor jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Könyvtár tovább tárolja. Ez
esetben személyesen vagy postai úton külön írásbeli kérelmet kell benyújtania az érintett
személynek, megjelölve, hogy milyen igény érvényesítése céljából, és mennyi ideig kéri az adatai
további tárolását.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, illetve a korlátozást a
könyvtár lehetőleg azonnal, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 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.
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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, vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve
bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u.
27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.
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