Kiegészítés a könyvtárhasználati szabályzatok számára
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Az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól
származó személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a
könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.
Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.2)
szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli.
A Rendelet értelmében az a természetes személy, aki személyes adatait a könyvtárnak
megadja, az adatkezelés érintettjévé válik (a továbbiakban Érintett), az EX LIBRIS Könyvtári
Alapítvány pedig adatkezelőnek minősül (a továbbiakban Adatkezelő).
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.
Felhívjuk a Tisztelt Könyvtárhasználók figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésére
vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Kérjük, olvassák el
figyelmesen az abban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató kinyomtatva az
Olvasószolgálatnál, online az intézmény honlapján: www.exlibriskonyvtar.hu tekinthető meg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Könyvtárhasználókat, hogy személyes adataik kezelésével
kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez
fordulhatnak.
Az adatvédelmi felelős/ tisztviselő elérhetősége: Oroszi Evelin
E-mail: exlibriskonyvtar@gmail.com
Telefonszám: 2731804
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javasolt a szabályzat elején elhelyezni
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Az Infotv. hivatkozások változni fognak, amikor a Parlament elfogadja a módosítást (előre láthatólag
2018 őszén). Ezekről a változásokról értesíteni fogjuk az IKSZ tagkönyvtárakat.

Az adatkezelés jogalapjáról, módjáról
A nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele az Érintett hozzájárulása alapján
történik. A vonatkozó jogszabály, az 1997. évi CXL. tv. ("Kulturális tv.") 57. § (1) előírja, hogy
"A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és
igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme." Ugyanezen jogszabály 56. § (3)
bekezdése így szól: A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő
könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül
regisztrálhatja.
A jogszabály alapján a beiratkozáskor az Adatkezelő jogszerűen kezeli az Érintett természetes
személyazonosító adatait és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
Az Adatkezelő döntése értelmében a regisztrált könyvtárhasználók adatait ingyenesen
regisztrálja . Az Adatkezelő azonos módon kezeli a regisztrált és a beiratkozott
könyvtárhasználók személyes adatait.
A beiratkozás / regisztráció során az Érintett további személyes adatokat 3 is megadhat. Az
alábbiakban felsorolt adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, illetve a jogi
kötelezettség teljesítése. Az 1997. évi CXL. tv. ("Kulturális tv.") 58. § (3) bekezdése szerint "A
fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat." A
Könyvtárhasználati Szabályzat alapján az Adatkezelő a következő adatokat is kezeli:


kedvezményre jogosító személyes adat (a jogosultságot igazolni kell);



e-mail cím;



telefonszám;



munkahely;



munkakör;



tudományos fokozat;

A beiratkozáskor a könyvtárhasználó aláírásával igazolja, hogy a Könyvtárhasználati
Szabályzatban foglaltakat megismerte, az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz. A
Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról, mely adatai
kezeléséhez járul hozzá.
2018.05.24.
Dátum
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Oroszi Evelin
Könyvtárvezető neve, aláírása

Beiratkozási nyilatkozat kölcsönzési jogosultsággal
Családi és utónév
Születési név
Anyja neve
Születési hely és idő
Lakcím
Olvasójegy száma
Alulírott kijelentem, hogy a …………………………………………………………………….. Könyvtár
beiratkozott olvasója kívánok lenni. A könyvtárhasználati szabályzatot megismertem, az
abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom. Az adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
1. A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Könyvtár a
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje személyes adataimat.
2. Az alábbi adataim megadásával igénybe kívánom venni a Könyvtár által nyújtott
értéknövelt szolgáltatásokat, illetve a könyvtárhasználati szabályzatban meghatározott
kedvezményeket.
a) Kedvezmények igénybe vételéhez szükséges személyes adatok
diákigazolvány száma ……………………………………………………………………………………………..
tudományos fokozat …..………………………………………………………………………………………….
kedvezményre jogosító egyéb adat ………………………………………………………………………..
b) Hozzájárulásomat adom, hogy a Könyvtár a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat
velem közölje a következő e-mail címen:
e-mail cím …………………………………………………………………………………………………
c) Nyilatkozom, hogy a Könyvtár hírlevelére igényt tartok / nem tartok igényt a 2. b) pontban
megadott e-mail címemen. (a kívánt rész aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a tagságom megszűnéséig érvényes és rám
nézve kötelező. Az adataimban időközben bekövetkező változásokat a Könyvtárnak
bejelentem.
………………………………………….
Dátum

……………………………………………………………….
Aláírás

