Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtár

A tájékoztatóról…
Köszönjük, hogy elolvasod a tájékoztatónkat! Nagyon sokat jelent számunkra, hogy hiszel
munkánk fontosságában!
Az alábbiakban Könyvtárunk mindennapjairól olvashatsz, ami a kölcsönzéshez, programjainkhoz
kapcsolódó adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági intézkedéseinket, gyakorlatainkat és ehhez
kapcsolódóan a Te lehetőségeidet ismerteti.
A tájékoztató célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bemutassuk neked, mi történik
személyes adataiddal, amikor beiratkozol, igénybe veszed a honlap szolgáltatásait, vagy éppen részt
veszel egy programunkon ezzel támogatva munkánkat. Amikor megírtuk ezt a tájékoztatót arra
törekedtünk, hogy tömören, közérthetően és világosan fogalmazzunk és tartalmát könnyen
hozzáférhetővé tegyük számodra.
Néhány fontosabb értelmező kifejezés, amely segíti számodra az adatvédelmi tájékoztató
megértését:
Mi az a személyes adat?
Információ, amely alapján beazonosíthatóvá válsz (pl. név, lakcím, születési évszám, GPS adat,
stb.) de lehet egy rád jellemző, veled összekapcsolható kulturális azonosságodra vonatkozó adat (pl.
olvasási szokás).
Az adatkezelő: jelen esetben a Könyvtárunk, de lehet bárki, akár egy természetes személy is nálunk
a Könyvtárosok.
Az adatfeldolgozó: az, ami adatkezelési tevékenységünkben a segítségünkre van, ez pedig a
SZIKLA21 számítógépes programunk.
Mi nevezünk adatkezelésnek?
Személyes adataidon végzett műveletek (pl. beiratkozáskor számítógépre visszük az adataidat és
tároljuk).
Mi az a profilalkotás?
Napjainkban a számítástechnika népszerűségének köszönhetően egyre több adat áll rendelkezésre
rólunk. Az adattöredékek, részinformációk (pl. mit kölcsönöztél és mikor) összekapcsolása és
elemzése alapján akár személyre szóló hírlevelet küldhetünk, segítséget tudunk neked nyújtani,
illetve nekünk is segít, hogy tudjuk miket olvasol, így érdeklődésednek megfelelő programokat
tudunk szervezni.
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Milyen célból és pontosan milyen adataidat kezeljük?
Beiratkozáshoz, hírlevélhez, kapcsolattartáshoz, rendezvényekhez
Amikor beiratkozol a könyvtárba, vagy meghosszabbítod a tagságodat szüleidnek nyilatkoznia kell
személyes adataid kezeléséről. Ezt az „Adatkezelési nyilatkozat” kitöltésével tudják megtenni a
gyermekkönyvtárban. A beiratkozáshoz, egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez a
következő személyes adatokat kérjük Tőletek:
Kötelező adatok (amennyiben Szüleid ehhez nem járulnak hozzá, nem lehetsz a könyvtár
beiratkozott tagja):
•
•
•
•
•

családi és utóneved
anyukád leánykori neve
születési helyed
születési időd
lakcímed

Önkéntes adatok (ezeket az adataidat statisztikai és profilozási célból gyűjtjük)
•
•
•

foglalkozásod
iskola
osztály

Ha igényed van rá, könyvtárunk különböző fontos dolgokról hírlevél formájában tájékoztat téged.
Ehhez szüleid alábbi adataira van szükségünk.
•
•

szülő telefonszáma
szülő e-mail címe

Az alábbi hírleveleket küldjük szüleidnek:
1. Könyvtári hírlevél (meghívó a könyvtári programokra, eseményekre)
2. Beszerzési hírlevél (tájékoztatás az új gyermekkönyvtári dokumentumokról)
3. Profilozós hírlevél (személyes adat felhasználásával tájékoztat, pl. kedvenc szerződ alapján)
4. Adminisztrációs hírlevél (a könyvtár mindennapjaival kapcsolatban tájékoztat pl. rendkívüli
zárva tartás, áramszünet stb.)
Fontos, hogy tisztában legyél vele Neked és Szüleidnek is joga van tudni, hogy a könyvtár milyen
adataidat tárolja és őrzi. Ha ezt Te vagy a Szüleid tudni szeretnék, kérjétek a gyermekkönyvtáros
segítségét.
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A könyvtári weboldal, ami a www.hbvk.hu Cookie-kat (sütiket) használ.
Mi a cookie (süti)?
A cookie-k kis fájlok, amelyeket a böngésző helyez el a számítógépeden. Többek között
információt gyűjtenek, megjegyzik a Te egyéni beállításaidat.

A honlapunk böngészésével elfogadod, hogy a könyvtár cookie-kat helyez el a Te számítógépeden,
abból a célból, hogy elemezni tudjuk, mire használod honlapunkat. Tudnod kell, hogyha nem
egyezel bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor TE ezen az oldalon böngészel, előfordulhat,
hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.
Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. A cookie-kal kapcsolatos
beállításokat a böngésződ „Beállítások” menüpontjában találod.
Könyvtár tevékenységéhez hozzátartozik a különböző (pl. gyermekkönyvtári) programok
szervezése, amelynek során a Könyvtár épületébe nemcsak Te, mint beiratkozott olvasó, hanem a
nyilvánosság tagjai is betérhetnek.
Ha egy rendezvényünkön részt veszel Szüleid aláírásukkal elfogadják, hogy az esemény
dokumentálása érdekében kép- hang- és videofelvétel készülhet Rólad, melyet a Könyvtár, mint
adatkezelő saját nyilvános felületein (Facebook, honlap), illetve média-megjelenések (újság,
televízió) során felhasználhat.
Az adatkezelés jogalapja a kép-, hang- és videofelvétel készítése esetén –az Érintett (szülő)
hozzájárulása.
Fontos még tudnod, hogy a Könyvtár a programokon készült kép-, hang- és videofelvételeket
örökre megőrzi, valamint pályázati támogatással megvalósuló programok esetében a dokumentálási
kötelezettségnek megfelelően jár el.

Milyen jogalapon kérjük adataidat, és meddig tároljuk?
Könyvtárunk a beiratkozáshoz csak a kötelező adatokat kéri.
Adataidat az új szabály értelmében jogszerűen és tisztességesen, valamint szüleid számára
átlátható módon tároljuk, szem előtt tartva az adattakarékosság, és a pontosság elveit.
A könyvtár személyes adataidat 5 évig őrzi, utána törli. Fontos, tudnotok, hogy Szüleid bármikor
kérhetik, adataid törlését, de ebben az esetben tagságod megszűnik, és kölcsönözni nem tudsz. A
törlés során kötelező és önkéntes adataid törlődnek, de kölcsönzési előzményeidet (pl. miket
olvastál) álnevesítve, statisztikai célból továbbra is megtartjuk.
Tudnod kell, hogy könyvtárunk adataidat harmadik félnek nem továbbítja (kivéve törvénysértés
esetén a hatóságoknak).
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Adatbiztonsági intézkedéseinkről
Könyvtárunk személyes adataidat számítógépen (jelszóval védve) és papíron (zárható szekrényben)
őrzi.
Ha Te vagy Szüleid nem tartjátok megfelelőnek adataid kezelését vagy tárolását, ha úgy
gondoljátok a személyes adataid védelme sérül, Szüleid forduljanak bizalommal könyvtárunk
adatvédelmi felelőséhez:
Paulusz Katalin
tkatalin@mail.battanet.hu
06-23-355-727
Levélben:
Hamvas Béla Városi Könyvtári
Paulusz Katalin
Százhalombatta
Pf. 52.
2441
Ha esetleg nem találnád kielégítőnek válaszunkat, vagy rögtön a hatósághoz szeretnél fordulni, ezt
megteheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségek
egyikén:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
Internet: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Köszönjük, hogy elolvastad tájékoztatónkat!
A fenti összefoglalót az alábbi jogszabályok alapján fogalmaztuk meg:
• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”
vagy „GDPR”),
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”),
• 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a
közművelődésről

Utolsó frissítés: 2018.05.25
4

