
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Adatkezelő:   Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  

Székhely:    8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6. 

Törzskönyvi azonosító:   433103 

Adószám:   15433107-9101-322-20 

E-mail:    dfmkgy@dfmk.hu 

Telefon:   92/310-824  

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adat-Bázis Adatvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

    székhely: 9700 Szombathely, Írottkő u. 1/A. 

    iroda: 9700 Szombathely, Kálvária u. 49. 

    telefon: 30 387 2412 

    e-mail: office@hadatvedelem.com 

 

Az adatkezelés célja a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtára középiskolások részvételével 

vetélkedőt hirdetett. A résztvevő fiatalok a kitöltött kérdőíveket e-mail-ben küldik meg a könyvtár 

részére, az eredményről is e-mail-ben tájékoztatjuk a résztvevőket. 

 

Az általunk kezelt személyes adatok:  

A választ adó személy neve, e-mail címe, nyilatkozat arról, hogy 16 év alatti-e, a résztvevő által a 

vetélkedőre visszaküldött válaszok. 16 év alatti résztvevő esetén a szülő e-mail címe. 

 

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy  

A megadott személyes adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont). A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése 

csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet 

gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

 

Adatkezelés időtartama:   

A megadott személyes adatok a programtervezést követően törlésre kerülnek. Maximális adatőrzési 

idő 1 év. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: 

 joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés 

időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi 

helyekről), 

 kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását,  

 joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált 

módon történik),  



 a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése 

ellen, illetve  

 jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor 

ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – 

hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét. 

 joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., http://naih.hu, 

telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön 

lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben 

Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja 

panaszát. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és 

a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.). 

Zalaegerszeg, 2021.  

 

 

                    Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

                   adatkezelő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


