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ADATKEZELESI TAJEKOZTATO

a Tomory Lajos Múzeum által üzemeltetett www.muzeuml8ker.hu weboldalon
keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységről

M:iértkésziilrt ez a táiékoztatő?

A Tomory Lajos Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) üzemeltetésében lévő
www.muzeuml8ker.hu weboldal tarta|maz olyan funkciókat ós felületeket, amelyeken
keresztül az éintettek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Amennyiben a Múzeum a
személyes adatait kezeli, úgy Ön érintettnek minő sül.

Fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztatő keretében bemutassuk az éintetteknek az
adatkezelési tevékenységtink során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá
rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire
vonatkozó információkat.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatőban alkalmazásra kerülnek, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azíIyen adatok
szabad éramlásáről' valamint a95l46lBKrendelet hatályon kívül helyezéseről szőIő, azBurőpai
Parlament és a Tanács (EU)20L6l6]9 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet
vagy GDPR) 4. cikkében valamint aZ információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2OII. évi CXII. törvényben megltatározott fogalmak szerint
kerültek értelmezésre.
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Ki kezeli a személves adatait?

A www.muzeuml8ker.hu weboldalműködtetése során adatkezelő a Tomory Lajos Múzeum.

Az adatkezelő elérhetőségei :

Címe:

E-mail címe:

Webcíme:

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

muzeum@muzeum L 8ker.hu

www.muzeumL8ker.hu

Telefonszóma: +36-1-290-15-85



Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Adanédelmi tisztviselő: Darázs és Társai Ügvédi lroda

Telefonszóm: +36 ] 460 9876; +36 20 543 1448

E-mail cím : muzeum@muzeum ] ?ker. hu

A személyes adatok kezelésében résztvevő cimzettekről az egyedi adatkezelési tájékoztatók

,,Kík a személyes adatok címzettjei? '' címe alatt értesülhet'

Milyen elveket tart fontosnak a Múzeum a személves adatok kezelése során?

A Szolgálat az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tafi1a az érintettek személyhez
f|Jződő jogait, amel1mek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások
Íigyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben'
tovÍhbá az információs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról sző|ő 2011. évi
CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban a konkrét adatkezeléseket érintő
rendelkezésekben foglaltak érvényre juttatását.

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési
intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a
személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása
érdekében.

Milyen iogai vannak a Múzeum által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a Múzeum az Ön személyes adataitkezelt, ugy azzaI összefiiggésben az alábbi
jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül
sor) a kérelem' kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

. amelynek során on jogosult arra,Itogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arről, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,hozzáférést kapjon akezelt
személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategőiáIhoz, az
adatkezelés céIjaihoz, azon címzettekhez vagy a cimzettek kategóriáihoz, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat az aőatkezelő közölte vagy közölni fogja, adott
esetben a személyes adatok tárolásának tewezett időtartamához, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen ídőtartam meghatározásának szempontjalhoz, valamint tájékoztatást
kapjon arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az onre vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az llyen személyes
adatok kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz
címzett p anasz b enffi tási j o gáró1.



helvesbítéshez való iog, amel1mek alap1án Ön jogosul t arÍa,hogy kérés ére az adakezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételéveljogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészitő nylatkozat ti1án történő _
kiegészítését.

törléshez való ioe, amelynek alapján Ön jogosu|t arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Onre vonatkozó, hozzájáruIás alapján kezelt
személyes adatokat.

uz adatkezelés korlátozósához való ioe, amel5mek alap1ánjogosult arra,hogy kérésére
az adatkezelő korlátozza aZ adatkezelést' amennyiben vitatja a személyes adatok
pontosságát vagy azadatkezelés jogellenes és Ön ellenzi azadatoktörlését, ehelyett kéri
azok felhasznáIásánakkorlátozását, továbbáha az adatkeze|őnek már nincs szüksége a
személyes adatokra az adatkezelés céljáből, azonban Ön igényli azokatjogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha tiltakozott az
adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás ana az időtartarrtra vonatkozlk, amig
megállapításra nem kerül, hogy az adatkeze\őjogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.

tiltakozáshoz való iog' amelynek alapján Ön jogosult arta, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokbólbármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban
az esetben, ha az adatkezelós az adatkezelő vagy egy harmadik fel jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. A Múzeum a tlltakozás alapján az adatkezelést nem
szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbsóget élveznek az Ön érdekeivel' jogaival és szabads ágaival szemben' vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

. adathordozhatóstÍghoz való iog, amel;mek alapjan jogosult ana, hogy az önre
vonatkozó, az Ón álta| egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben hasznáIt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult ana,hogy ezeket az adatokategy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkiil, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő' amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés az onhozzájáruIásán vagy a szeméIyes adatok kiilönleges
kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott
hozzájáruIásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatízált módon történik.

Milyen iogorvoslati lehetőségei vannak a Múzeum által kezelt személves adataival
összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek vóli azt, ahogy a Múzeum a személyes adatait kezeli, javasoljuk,
hogy először keressen meg bennünket panaszitva,l, amelyet minden esetben megvizsgálunk
és mindent megteszünk azért, hogy megt'elelően kezelj.ük azt. Ha a panasza ellenére
továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Múzeum kezeli az on személyes adatait, vagy nem
kíván nálunk panaszt tenni, útgy tz alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:
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Az egyéb kozigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nólkül on jogosult arra, hogy
amennyiben álláspontj a szeint az Adatkezelő vagy az áItala megbizott Adatfeldolgozó



tevékenységével vagy mulasztásával j ogsértést követett el, vagy annak veszéIyét ídézte elő, úgy
panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Felügyeleti Hatóság).

A Ne mzeti Adatvédelmi és Informácíós zabads ág Hatós ág elérh etős égei :

1530 Budapest, Pf.:5.

l 125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc

Tel.:06 Il39I-1400

Fax: 06 Il39I-1410

Az adatkezelővel vaq:v az adatíeldolgozóval szembeni hatékory) bírósági jogorvoslathoz való
jpB.

A rendelkezésre állőközigazgatási vagy nem bírósági útra tarloző jogorvoslatok _ köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztéte\hez valőjog - sérelme nélkül Ön hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefiiggő jogait
megsértették. A per elbíráIásatörvényszék hatásköréb e tartozlk. Ön dönthet úgy, hogy apert a
lakóhelye vagy atartőzkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvénys zékek li stáj át a http z / Ibiro s a g. hu/torvenyszekek web cím al att érheti el.

TAJE KOZTATAS AZ E GYED I ADATKE ZE LES E KRO L

A továbbiakban bemutatásra kerülnek a www.muzeuml8ker.hu weboldalon kereszhil
megvalósuló konkrét, egyedi adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire
vonatkozó információk.

KAPCSOLATFELVÉTELLEL ossznrÜGco EGYEDI ADATKEZELÉSI
rn'lÉ:l<ozTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy amennyiben a www.muzeuml8ker.hu weboldal
,,ELÉRHETŐSÉG" megnevezésű menüpont1a alatt megtalálható csatornák valamelyikén
kapcsolatba lép velünk és ennek során általános jellegű kérdéseivel fordul hozzáttk, így azt az
Ön által megadott elérhetőségi adaton keresztÍil megválaszolhassuk.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Múzeum a kapcsolatfelvétellel összefiiggő adatkezelése során személyes adatként az ön
nevét (titulus/vezetéknévlkeresztnév), a megkeresés tárgyát, időpontját, valamint a
megkeresésével tisszefüggő és személyes adatnak minősülő adatokat/információkat' továbbá
attól fiiggően, hogy a megkeresés milyen csatomán érkez1k az e_mail
címét/telefo nszámátl|evelezési címét kezeli'

Mí a jogalapja a személyes adatai kezelésének?



Az adatkezelés jogalapj a az on hozzójdrulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt ahozzájátulás alap1án végrehajtott adatkezelés jogszeníségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz cimzettként a Múzeum azon dolgozői férnek hozzá, akik a

kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járő feladatokat munkakörük alapján
kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a
tárhel ys z o l gáItatői tevék enys é get ellátő ad atfel do l go z ó.

Személyes adatai aZ Ön hozzájátulása nélkül nem kerülnek továbbitásra harmadik
félnek/természetes személynek, azok kizfuőlag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő
j o galapp al rendelkező hivatalo s megkeres ése esetén kerülnek átadásr a.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájáru|ás visszavonásáig, ennek hiányában
legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

ADoMÁNY ozÓK]TÁnrocarÓx NBvÉNEK wEBoLDALoN rÖnrÉNo
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MÍlyen célból történík a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a múzeum arészére helyi vonatkozású emlékeket
(kiadványok, relikviák, dokumentumok, stb.) felajanlő magánadományozőknak köszönetet
nyilvánítson a honlapj án nevük közzétételév el.

Milyen adatok kezelésére keríil sor?

A Múzeum a jelen célból az ön nevét (titulus/vezetéknévlkeresztnév), mint személyes adatot
kezeli.

Mi a jogalupja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapj a az Ön hozzdjtÍrulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájáruIását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt ahozzájénllás alapján végrehajtott adatkezelésjogszeníségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célbólkezelt személyes adatot a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti,
kezelni kízárőlag a Múzeum azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó
feladafuk. Az éintett személyes adatot a weboldalon való közzététellel a tárhelyszolgáItatői
tevékenységet ellátó adatfeldolg oző tfu olja'

Meddig tart a személyes adatai kezelése?



A személyes adatok kezelése a megadott hozzájarulás visszav onásáig, ennek hiányéhanlegkésőbb a köszönetnylvánitás,mintádatkezelési cél megszüntetéséig tart.
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Milyen célbóI ti)rténik a szeméIyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja előzetes időpont-egyeztetés alapjántörténő bejelentkezés
a kutatószolgálat iránt érdeklődő kutatók fogadása érdekéien.

Milyen adatok kezelésére keriil sor?

Jelen célból a Múzeum az Ön nevét (titulus/vezetéknévlkeresztnév), valamint akutatószolgálattatörténő bejelentkezése időpo n'Íját,mint személyes adatok atkezeli.

Mi a jogalapja a személyes atlatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapj a az Ön hozztÍjtÍrulúsa a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájarulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti avi s szavo nás el ő tt a ho zzát1 árul ás alap j án vé greh aj tot t adatkázelés j o gsz ení s é g ét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatol<hoz címzettként a Múzeum azon dolgozói fernek hozzá, akik a
kutatószolgáIatra történő bejelentkezések fogadásával és adminisztrálásávaljáró feladatokat
munkakönikalapjankötelesek ellátni,továbbáaz elektronikus úton (e-mail) történő jelentkezés
esetében a tárhelyszolgáltatői tevékenységet ellátó adatfeldolg oző.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok_kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányaban
l e gk é s őbb a kutató s zo l gál atr a előj e gy zétt i dőp onti g tart.

*rÚ znu wPE DAGÓ G IA Fo GL ALKI Z 

^sRA 
T oRrÉNo JELENTKEZÉ S SELÖssznrÜGco EGYEDI ADATKEZELÉ SI rÁr.r-oáAi_Ó

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja oktatási-nevelési intézmények csoportjainak és
osztályainak múzeumpedagógiai foglalkozásokra történő jelentkezésének biztosítása.

Milyen adatok kezelésére keriil sor?

Jelen célból a Múzeum az ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), az oktatási-nevelésiintézmény megnevezését' valamint a múzeumpedagógia foglalkozás időpontj át, mintszemélyes adatokat kezeli.

r-



Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapj a az on hozzájárulúsa a szeméIyes adatai keze|éséhez.

Ön a hozzájáruIását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt ahozzájárulás alapjánvégrehajtott adatkezelésjogszeníségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz cimzetként a Múzeum azon dolgozői fémek hozzá, akik a

múzeumpedagógiai foglalkozásra történő bejelentkezések fogadásával és adminisztrálásával
jarő feladatokat munkakörük a\apján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikus úton (e-mail)

történő jelentkezés esetében atátrhelyszolgáItatői tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában
l egkésőbb a múz eumpedagó gi ai fo gl alkozás előj e gyzett időpontj ái g tart.

CIKKÍRÁS SAL Ö s sznrÜG GŐ E GYEDI ADATKEZELÉ SI r ptfi,ro zTAT Ó

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Múzeum részére megírt és a weboldalon közzétett
cikkek írőjának azonosíthatósága az olvasó számára.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból a Múzeum a cikk irőjának nevét (titu1us/vezetéknév/keresztnév), a cikk címét'
valamint a kőzzétételén ek id őp ontj át, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogulapja a személyes adataí kezelésének?

Az adatkezelés jogalapj a az Ön hozzájárulása a sze'mélyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájánilását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt ahozzájÍtrulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszeníségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel áItaI bérki
megismerheti' kezelni kizárőIag a Múzeum azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a

munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a

tarhel yszo 1 gáItatői tevékenys é get el l átó ad atfeldo 1 g o ző tár olj a.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájáruIás visszavonásáíg, ennek hiányáhan
legkésőbb a közzétett cikk honlapról történő eltávolítása időpontj áig tart.
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Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a múzeum a különböző rendezvényeit - az azol<ről

készült képfelvételek közzétételével - a hasonló programok iránt érdeklődők számáta
bemutassa, illetve az eseményeinek népszeníségét növelje, valamint azok fontosabb történéseit
atésztvevő személyek szÍtmátra ilyen módon megörökítse.

Milyen adatok kezelésére keriil sor?

Jelen célból a Múzeum az ffintett képmását, valamint a képmás a|apján az érintettrő|
levonh ató következtetés eket, mint személyes adatok at kezelí.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapj a az Ön houójórulása a sze'méIyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájémlását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt ahozzÍ$ánllás alapján végrehajtott adatkezelés jogszeníségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel által bárki
megismerheti, kezelni kizárőlag a Múzeum azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a

munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a

tárhelyszol gáItatőí tevékenységet ellátó adatfeldolg oző télrolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában
legkésőbb akőzzétett fényképfelvételeknek a honlapról történő eltávolítása időpontjáig tart.

Ervényes: 2018. május 25. napjától

Tomory Lajos Múzeum

Az adatkezelési táj éko ztatőt készítette :

Adeptus Adatvédelmi Kft.

1125 Budapest Virányos köz 4la
Tel:
E-mail:

06 30 460 1580, 06 70 4348754
info@adeptuskft.hu

a
E
0
6

+36 30 460-l 580, 06 1 275 0696

info@adeptuskft.hu

1 1 25 Budapest' Virányos köz 4/a

www.adeptuskft.hu

www.adeptuskft.hu


