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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKNEK 

 

1. ADATKEZELŐ: 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár (továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhely: 2800 Tatabánya, Főtér2.; képviselő: Mikolasek Zsófia igazgató 

A képviselő elérhetősége: 2800 Tatabánya, Főtér 2.; mikolasek.zsofia@jamk.hu 

Adószám: 15384326-2-11 

E-mail: jamk@jamk.hu 

Telefonszám: 34/ 513 670;  20/ 232 6626 

 

Az adatvédelmi tisztviselő: Gyüszi László 

elérhetősége: József Attila Megyei és Városi Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtára, Tatabánya, Népház u. 5. 

E-mail: gyuszi.laszlo@jamk.hu 

Telefonszám: 34/ 309 743;  20/ 254 6044 

 

Az intézmény honlapjának elérhetősége: a http://www.jamk.hu internetcímen elérhető webhely, a hozzá 
tartozó weboldalak és aloldalak. 

 

A jelen tájékoztató az intézmény által kiadott, "A József Attila Megyei és Városi Könyvtár adatkezelési 
tájékoztatója könyvtárhasználóknak" c. adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) 
együtt kezelendő; az abban foglalt elvi és gyakorlati kérdések a jelen tájékoztatóban leírt kommunikációs 
tevékenységre is vonatkoznak. 

A jelen tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy 
a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a könyvtári olvasószolgálatnál, illetve a 
fent megjelölt honlapján közzé tegye. 

Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, mint 
Adatkezelő vezetőjének hatáskörébe tartozik. 

 

Az adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő minden könyvtárában az olvasószolgálatnál és a weblapján 
(http://www.jamk.hu/?q=hu/gdpr) tekinthető meg.  
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Az Adatkezelő kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól, illetve a fentnevezett honlap látogatóitól 
származó személyes adatok védelmének; minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók 
és a honlap látogatók információs önrendelkezési jogát, és mindent megtesz a biztonságos internetezési 
lehetőségek megteremtéséért. E cél elérése érdekében az Adatkezelő a legmesszebbmenőkig eleget tesz az 
Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
(a továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik 
azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat. 

 

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Az adatkezelésre az Általános Adatvédelmi Rendelet 32.) pontja szerint az Érintett  önkéntes hozzájárulása 
alapján kerül sor: 

"... Az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy 
szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a 
természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett 
valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az Érintett 
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. ..." 

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott hírlevélszolgáltatás igénybe vételéhez regisztrációval, a 
http://mail.jamk.hu/hirlevel/?p=subscribe&id=2 megrendelői regisztrációs űrlap kitöltésével (e-mail címének 
önkéntes közlésével) vagy papír alapú regisztrációs lap kitöltésével adja meg az adatkezeléshez való 
hozzájárulást.  
A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, tárolása, törlése és 
megsemmisítése. 

 

3. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA  

 
A kezelt adatok köre: az Érintettek e-mail címe, hírlevelek 

Az Adatkezelő az Érintettekről még névtelenül sem gyűjt további adatokat. 

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes 
adatok vonatkozásában, azokat nem hozhatja harmadik fél tudomására. 

Az Adatkezelő az adatokat elektronikus adatbázisban tárolja. 

Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett 
kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését. 

Az adatokhoz hozzáférők köre: 
Az Adatkezelő internetes tartalomfejlesztéssel és közönségkapcsolattal foglalkozó munkatársai 
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4. ADATBIZTONSÁG  
 
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- 
és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy 
sérülés ellen. 

Az Adatkezelő vezetője köteles bejelenteni a tudomására jutott adatvédelmi incidenst az illetékes felügyeleti 
hatóságnál 

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  
 

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi 
törléséig, illetve Érintett kifejezetten kéréséig tart. 

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az 
adatot. 

Az Érintett az adatainak törlését a hírlevélszolgáltatásról való leiratkozásával is kezdeményezheti, ilyenkor az 
Érintett személyes adatinak törlése az adatbázisból automatikusan végrehajtódik. 

A szerver log-fájljaiban a felhasználói adatokat az Adatkezelő számítógépes rendszere tovább is eltárolhatja. A 
log-fájlok 365 nap elteltével automatikusan törlődnek. 

 

 

6. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA 
 

 Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését 

 kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását 

 

A személyes adatot törölni kell, ha  

 a kezelése jogellenes 

 az adatkezeléssel Érintett az adatok törlését kéri 

 az hiányos vagy téves 

 az adatkezelés célja megszűnt 

 az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt 

 a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 
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7. JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez lehet fordulni. Elérhetősége: 

 Név : Gyüszi László 

 elérhetősége:  
József Attila Megyei és Városi Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtára, Tatabánya, Népház u. 5. 

 E-mail: gyuszi.laszlo@jamk.hu 

 Telefonszám: 0634 309743; 20/ 254 6044 

 

Ha az Érintett kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az Érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatja őt a jogorvoslati lehetőségekről. 

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;  
telefon: +36-1-391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap: www.naih.hu 

Ha az Érintett úgy véli, az adatkezelés során az Adatkezelő megsértette a személyes adatok kezeléséhez fűződő 
jogait, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a 
per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

 

Tatabánya, 2018. május 25. 

 


