
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Komoró Községi és Iskolai Könyvtár tevékenységéhez kötődő adatkezelésről

Mely adatait 
fogjuk 
kezelni?

Mire 
használjuk az 
Ön
adatait?

Milyen alapon kezeljük az Ön
adatait?

Meddig 
kezeljük
az Ön
adatait?

Adatkezelő Adatfel-
dolgozó

név A Könyvtár
folyamatainak
végrehajtása,
koordinálása, 
adatgyűjtés
és 
adatszolgáltatás
céljából a 
meghatározott
rendszerben és
időszakonként.

Jogszabályi kötelezettség:
a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi
CXL. törvény 54. § (1) A nyilvános
könyvtár
alapkövetelményei: g) statisztikai
adatokat
szolgáltat; 57.§ (1) A 
könyvtárhasználónak a
beiratkozáskor a következő 
személyes adatait kell
közölnie és igazolnia: 
természetes
személyazonosító adatok és 
lakcíme.
1996. évi XX. törvény a 
személyazonosító jel
helyébe lépő azonosítási 
módokról és az
azonosító kódok használatáról 
4.§ (4) bekezdése:
Természetes személyazonosító 
adat a polgár a)
családi és utóneve, születési 
családi és utóneve, b)
születési helye, c) születési ideje 
és d) anyja
születési családi és utóneve.

10 év

Komoró Község 
Önkormányzata, mint 
fenntartó adatkezelési 
tevékenységén belül a 
Demjén Községi és Iskolai 
Könyvtár. 

Könyvtár vezető: 
Jászainé Bodnár Gabriella 

A könyvtár címe: 
4622 Komoró Petőfi utca 18.

Tel.: 36 (45) 549-050

weboldal: 
https://www.komoro.hu/
kozsegi-konyvtar-2/ 

születési név

anyja születési
neve

születési hely

születési idő

állandó lakcím

értesítési cím

munkahely Önkéntes hozzájárulás2
GDPR (az Európai Parlament 
és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete) 6. cikk 
(1) a. pont

telefon

e-mail cím

olvasójegy / 
diákigazolvány

azonosítás Önkéntes hozzájárulás
GDPR (az Európai Parlament 
és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete) 6. cikk 
(1) a. pont

10 év beiratkozott olvasó, diák,
természetes személy

https://www.komoro.hu/kozsegi-konyvtar-2/
https://www.komoro.hu/kozsegi-konyvtar-2/


Az Önt megillető jogosultságok:

 az átlátható tájékoztatáshoz való jog   - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes

adatainak kezeléséről;

 a személyes adataihoz való hozzáférés joga   -  Ön bármikor hozzáférhet az általunk

kezelt személyes adataihoz;

 kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog   („az elfeledtetéshez való

jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait,

kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.

 tájékoztatás címzettek személyéről   - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha

továbbítottuk valakinek az Ön adatait;

 adathordozhatósághoz  való jog   (csak  a  hozzájárulás  vagy  szerződés alapján  kezelt

adatok  vonatkozásában,  automatikus  adatkezelés  esetén)  –  amennyiben szüksége

van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;

 tiltakozáshoz való jog   - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken

alapuló kezelése ellen;

 automatizált döntéshozatal esetén   – nem alkalmazunk automatizált döntéshozást

 a jogorvoslathoz való jog   - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz

vagy  a Nemzeti Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  vagy  bírósághoz

fordulhat.

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az Intézmény vezetőjéhez: 

 Jászainé Bodnár Gabriella  könyvtárvezető
Elérhetősége: 0645 549-050  

Az adatvédelmi tisztviselőhöz:

 dr. Olajos József

Elérhetősége: +3630 8171-741 vagy info@drolajosjozsef.hu 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 A Felügyeleti hatósághoz fordulhat adatkezelésünk elleni panaszával:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság 

 Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1. 

 A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

 levélcím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Bírósághoz

Magyarországon  a  pert  -  az  érintett  választása  szerint  -  az  érintett  lakóhelye  vagy

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:info@drolajosjozsef.hu


Tájékoztatásul:

Fenntartjuk a  jogot  arra vonatkozóan,  hogy  jelen Adatkezelési  tájékoztatót  folyamatosan

frissítsük,  ennek  során  a  benne  részletezett  információkat  -  a  jogszabályi  változásokat

követve - egyoldalúan módosítsuk. A weboldalunkon folyamatosan elérhető lesz az aktuális

ismertető.

Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  részletes  információt  megtekintheti  a  fenntartó

Önkormányzat  (mint  Adatkezelő)  Adatkezelési  szabályzatában,  a  weboldalán:

www.komoro.hu Tájékoztatjuk  Önt  arról,  hogy  amennyiben  e  Tájékoztatóban  foglaltak

bármilyen  eltérést  (pl.  elírást)  mutatnak  az  Adatkezelési  szabályzatban  foglaltakkal

összehasonlítva,  akkor  egy  esetleges  eljárás  folyamán  az  Önkormányzat  Adatkezelési

szabályzatának előírásai az irányadók.

Komoró, 2021. december 8.

Községi és Iskolai Könyvtár

http://www.komoro.hu/

