TÁJÉKOZTATÓ
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSE SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A Hamvas Béla Városi Könyvtár (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.) (továbbiakban: Adatkezelő, vagy Intézmény)
kiemelten fontosnak tartja munkavállalói, látogatói, ügyfelei, szerződéses partnerei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel kötelezettséget
vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak –
különösen a 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli.
Adatkezelő: Hamvas Béla Városi Könyvtár (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.)
Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (kozma.livia@korend.hu)
Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt alkalmazott.
Az adatkezelés általános célja: az iskolai közösségi szolgálat teljesítése, ennek igazolása és dokumentálása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
A közösségi szolgálat során az Intézmény tevékenységével összefüggésben a gyermekről fotó-, és/vagy videófelvétel
készülhet. Fotó- és/vagy videófelvétel készítésének a jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett
hozzájárulása.
Tekintettel arra, hogy a közösségi szolgálatot ellátó érintettek gyermekek, valamint az Intézmény által szervezett
programokon, eseményeken gyermekek vesznek részt, akik önállóan érvényes hozzájárulást nem tehetnek, így helyettük
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulását
-

a cselekvőképtelen (14. életévét be nem töltött) kiskorú esetében a törvényes képviselője,
korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött) kiskorú esetén törvényes
képviselője erősíti meg.

A hozzájárulásra vonatkozó különös rendelkezések: a közösségi szolgálat során a végzett tevékenységgel
összefüggésben, illetve az Intézmény által szervezett eseményekről készült fotó- és/vagy videófelvételt az Intézmény
jogosult a nyilvánosság számára hozzáférhető módon időbeli korlátozás nélkül a honlapján, közösségi oldalán,
sajtómegjelenésben közzétenni az esemény megörökítése és népszerűsítése céljából a vonatkozó jogszabályi előírásokra
figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával.
A hozzájárulás az Intézményhez intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonható vissza, illetve ilyen esetben - az esetleges
nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt - természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat
megtételét követő időszakra kötheti a jogosultat.
A kezelt adatok köre: az adatkezelés pontos céljától függően – különösen, de nem kizárólagosan – a következő
személyes adatok:
Adatkezelés pontos célja

Kezelt személyes adatok köre

Jelentkezési lap kitöltése

név, OM azonosító, elérhetőség (telefonszám, email), érdeklődési kör

Szülő,
nyilatkozata

gyermek neve, születési dátuma, TAJ száma,
anyja neve, további a közösségi szolgálat
végzését befolyásoló egészségügyi adat (pl.
allergia, ételérzékenység, betegség stb.),
törvényes képviselő neve, lakcíme, elérhetősége.

A közösségi szolgálat elvégzésétől
számított 10 év

A közösségi szolgálat
elvégzése
és
annak
igazolása

elkészült munkák (rajz, fogalmazás, kép, videó
stb.)

Az elkészült munkákat archiválás
céljából nem selejtezzük

A közösségi szolgálat
során a tevékenységgel
összefüggésben, illetve az
Intézmény
eseményein
való részvétel során fotóés/vagy
videofelvétel
készítése

az érintett gyermekről, hozzátartozókról, az
Intézmény munkatársairól és az eseményen
résztvevő magánszemélyekről készült fotóés/vagy videófelvétel

A hozzájárulás visszavonásáig

gondviselő

Adatkezelés időtartama

Adattovábbítás: nem történik
Adatbiztonság: az Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő
intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges
adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.
Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban
biztosított jogaikkal. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében
-

-

-

-

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón felül bővebb
tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő - az érintett
jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16.cikk)
Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes
adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha:
o az adatkezelés célja megszűnt,
o az érintett a hozzájárulását visszavonja
o az adatokat jogellenesen kezelték
o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
o az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából
o népegészségügy területét érintő közérdek alapján
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes
adatai kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok
pontosságát
o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását.
o az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben
használt géppel olvasható formátumban az adatkezelőtől megkapni.
o amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult és automatizált módon történik
o nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
o ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból
tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen, amennyiben
o az adatkezelés az adatkezelő közfeladatának ellátásához szükséges, vagy
o az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben
foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, vagy
az Infotv 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat.

