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1.

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a
továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, minden egyes tájékoztatás könnyen elérhető formában a rendelkezésére álljon. A
tájékoztatás legyen tömör, átlátható, érthető, világos és közérthetően megfogalmazott. Ezen
tájékoztatóval az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását is.
Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár, mint adatkezelő, szervezeti egysége a Médi a
csoport (továbbiakban Média csoport) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai
Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Média csoport elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes
adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy segítsen az Érintettnek, hogy minden szükséges
információ birtokában dönthessen a szolgáltatások használatakor. Jelen tájékoztatót adott
esetben a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Adatkezelési Tájékoztatójával
együtt kell olvasni. Az Adatvédelmi Tájékoztató megtalálható a www.martfumuvhaz.hu
oldalon.
A Média csoport az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
1.1. Adatkezelő
Szervezet:
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Székhely:
5435 Martfű, Mártírok út 1.
Vezető:
Asztalos Enikő
(a továbbiakban: Média csoport)
1.2. Adatfeldolgozók
Média csoport adatkezelői megegyeznek a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
adatfeldolgozóival.

2.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE, HASZNÁLATA

2.1. Személyes adatok gyűjtése
Közvetlenül az Érintettől, személyesen (pl.: rendezvényen, az ügyfélszolgálaton) vagy www.
martfu.hu, www.martfumuvhaz.hu (továbbiakban weboldalak), közösségi oldalon keresztül.
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Automatizált technológiákkal, például a biztonsági kamerák vagy más rögzítési rendszerek,
sütik, szerver naplók és más hasonló technológiák révén.
Közösségi média platformok (például FaceBook, Youtube Twitter és Instagram) szolgáltatói,
amikor Érintett a közösségi médián keresztül osztja meg tartalmainkat.
Elsődleges cél az Érintett személyes adatainak gyűjtésével, hogy:
 az Érintett személyazonosságnak ellenőrzése;
 szolgáltatások nyújtása az Érintettnek,
 termékek és szolgáltatások jobbítása érdekében, valamint új termékek és szolgáltatások
kifejlesztéséhez és forgalmazásához;
 az Érintett érdeklődései vagy esetleges vitás kérdései kivizsgálása, rendezése;
 minden alkalmazandó törvénynek, bírósági végzésnek, egyéb bírósági eljárásnak vagy
valamely szabályozó hatóság követelményeinek megfelelés;
 az Érintettel kötött megállapodások érvényesítse;
 Adatkezelő jogainak, tulajdonának vagy biztonságának, továbbá harmadik felek jogainak,
tulajdonának és biztonságának védelme érdekében, beleértve egyéb ügyfeleket, a Weboldal
felhasználóit is;
 Online felületekkel, elektronikus és nyomtatott sajtótermékekkel, reklámanyagokkal híreket
szolgáltatni a martfűi közéletről, önkormányzati döntésekről, a városban élőkről;
 programok népszerűsítése, írásokkal, fotókkal, videókkal Martfű város értékeinek
közvetítése;
 A település gazdasági és turisztikai szerepét erősítő városismertető, kulturális, gazdasági,
természeti és muzeális bemutató anyagok készítése, melyek szakmai konferenciákon,
fórumokon tájékoztatnak Martfűről.
A személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul. A személyes adatok rendelkezésre
bocsátása önkéntes. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Adatkezelő
nem fogja tudni a szolgáltatásokat nyújtani illetve a tevékenységeket végezni.

3.

ADATKEZELÉSI CÉLOK

3.1. Újság, kiadvány szerkesztése
Munkaanyagokat iratmegsemmisítővel kell megsemmisíteni. Riportok során készült
hangfelvételeket, a cikk elkészülte után törölni kell.
3.2. Hirdetési szolgáltatás
Adatkezelő a MARTFŰ Közéleti Magazinban hirdetést jelentet meg.
A hirdetés feladójának/Érintett adatait Adatkezelő jogi kötelezettség jogcímén a hirdetéssel
kapcsolatos befizetési kötelezettsége keletkezett, amellyel kapcsolatban a Média csoport
teljesíti erre vonatkozó jogszabályi kötelezettségét.
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3.3. Fénykép- vagy videófelvétel készítése
Az ember képmása a személyiség megjelenésének és megkülönböztetésének egyik alapvető
eleme. Képmás alatt a személy külső megjelenésének valamely eszköz útján való rögzítését
értjük, amelynek egyik legjellemzőbb módja a fénykép- vagy videófelvétel készítése.
3.3.1. A képmás felhasználása
Különbséget kell tenni a képmás elkészítése és felhasználása között. A felhasználáshoz
főszabály szerint az érintett külön hozzájárulása szükséges. A képmás elkészítéséhez való
hozzájárulás rendszerint nem jelenti a felhasználáshoz való hozzájárulást is.
Adott esetben, a körülményektől függően az elkészítéshez való hozzájárulás jelentheti a
felhasználás engedélyezését is. Ilyen eset lehet, ha valaki a televíziónak nyilatkozik, akkor a
felvétel sugárzásához is megadottnak kell tekinteni a hozzájárulást, kivéve, ha ezt az érintett
kifejezetten megtiltja. Felhasználásnak minősül a fényképfelvétel Weboldalakon, vagy
közösségi médiában történő közzététele is.
3.3.2. Hozzájárulás
A képmás elkészítéséhez az érintett személy hozzájárulása szükséges. Olyan esetben van
szükség hozzájárulásra, ha a képen szereplő személy felismerhető, különösen, ha a felvétel az
illető egyéni ábrázolására alkalmas.
A hozzájárulás megadható szóban vagy írásban, de akár ráutaló magatartással is. Ráutaló
magatartás például, ha valaki a fényképen pózol. Megadottnak tekintjük a hozzájárulást akkor
is, ha valaki olyan rendezvényen vesz részt, vagy helyiségbe belép, ahol tudja, hogy róla felvétel
készül vagy készülhet. Ehhez minél szélesebb körű tájékoztatást kell adni. Ez történhet a
rendezvény meghívóján, plakátján, illetve a rendezvényre történő belépés során tájékoztató
tábla kihelyezésével.
Nem szükséges az érintett személy hozzájárulása a fényképfelvételhez és felhasználásához
- nyilvános közéleti szereplés esetén,
- tömegfelvétel esetén, ha az érintettet egy tömeg részeként ábrázolják. Ide tartoznak
különösen az olyan eseményeken készült felvételek, ahol megszokott a felvételek készítése,
például sporteseményeken, koncerteken, felvonulásokon. Ilyen esetben hozzájárulás akkor
sem szükséges, ha az érintettet a tömegben, de egyénileg kiemelve ábrázolja a felvétel. A
külön hozzájárulás nélkül készíthető fényképfelvételek hozzájárulás nélkül csak olyan
körben használhatóak fel, amelyet az elkészítés körülményei indokolnak, például az
esemény megörökítése, tájékoztatás céljából.
3.3.3. Hozzájárulás visszavonása
Ki kell emelni a Média csoport adatkezelésével kapcsolatban az Érintett törléshez való jogát
(„az elfeledtetéshez való jog”).
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Média csoport a reá vonatkozó személyes adato(ka)t
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
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 az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat
a Média csoport gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 a Média csoport a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett
hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 az Érintett a Média csoport jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs a Média csoport számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 a Média csoport a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 a Média csoport által kezelt adatot a Média csoportra alkalmazandó uniós vagy nemzeti
jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni,
hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben a Média csoport az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a
kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő
módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben a Média csoport az érintett személyes adatainak törlésére
köteles, a Média csoport minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai
intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező
törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok
nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Média csoport a tájékoztatójában arról
köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
A Média csoport az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Média csoporttól
aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Média csoport tájékoztatja ezen címzettekről.
A Média csoport nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés
szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Média csoportra telepített személyes adatok
kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 közérdekből vagy a Média csoportra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtásához,
 a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében
valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés, jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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3.4. Adatok megosztása
Személyes adatait az alábbiak szerint oszthatjuk meg:
 intézményen belül, dolgozóinkkal
 intézményen kívül harmadik fél szolgáltatókkal.

A harmadik fél szolgáltatók azon kategóriái, amelyekkel személyes adatait megosztjuk a
következőkkel:
 olyan beszállítókkal, akik weboldalak és ügyfélszolgálat bizonyos részeit hosztolják,
biztosítják, kezelik, támogatják vagy irányítják;
 olyan szerződött partnereinkkel, akik informatikai és üzleti adminisztrációs rendszereket
biztosítják, kezelik, támogatják vagy irányítják;
 e-mail szolgáltatókkal, online és közösségi média reklámokat és egyéb marketing
szolgáltatásokat és rendszereket nyújtó szolgáltatókkal;
 szakmai tanácsadókkal (például jogász, könyvelő, egészségügyi, munkabiztonsági
tanácsadó, biztosítási ügynök és adatvédelmi tisztviselő) üzleti adminisztrációs és jogi célok
érdekében;
 bármely más harmadik féllel - amennyiben jogszabály vagy bírósági végzés alapján, vagy
bármely bűnüldözési, állami vagy önkormányzati tisztségviselő által bemutatott házkutatási
parancsnak vagy hasonló engedélynek való megfelelés céljából.
3.5. Külföldre történő továbbítása
Adatkezelő személyes adatot külföldre nem továbbít.
3.6. Harmadik felek adatkezelése
Weboldalak harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira mutató linkeket tartalmaznak,
beleértve harmadik fél partnerek weboldalait és szolgáltatásait is. Amikor Érintett egy linket
használ, hogy Weboldalakról egy másik webhelyre ugorhasson, vagy harmadik személytől kér
szolgáltatást, ez az Adatvédelmi Szabályzat arra már nem érvényes.
Az Érintett bármely más webhelyen történő böngészése és interakciója, illetve bármely más
harmadik fél szolgáltatóval folytatott üzleti kapcsolata annak a weboldalnak vagy annak a
harmadik fél szolgáltatónak a saját adatvédelmi szabályzata és irányelvei hatálya alá tartozik.
Média csoport nem kíséri figyelemmel, nem ellenőrzi és nem támogatja harmadik felek
adatvédelmi gyakorlatát.
Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg minden olyan webhely adatvédelmi gyakorlatával, amelyet
meglátogat, vagy olyan harmadik fél szolgáltató adatvédelmi gyakorlatával, akivel üzleti
kapcsolatba lép, és ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelveikkel és gyakorlataikkal
kapcsolatban, keresse meg őket kérdéseivel.
Ez az Adatvédelmi Szabályzat kizárólag a Weboldalainkon és Szolgáltatásainkon keresztül
általunk gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, és nem vonatkozik ezen harmadik fél
webhelyekre és harmadik fél szolgáltatókra.
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AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár adatvédelmi tisztviselője látja el a Média
csoport számára ezen feladatokat.

5.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Az Érintett jogaira vonatkozó tájékoztatást a Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár
Adatvédelmi Tájékoztatójában olvashat.
5.1. Jogorvoslathoz való jog
5.1.1. Panasztételhez való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Könyvtár általi személyes adatainak kezelése megsérti a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában
áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti
hatóságnál is panaszt tenni.

6.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Tájékoztató megállapítására és módosítására a Média csoport vezetője jogosult.
Martfű, 2019. január 01.
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