ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Jelen adatkezelési nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a
www.szikm.hu domain-néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Szent István
Király Múzeum hírlevélére való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről. A
Hírlevél feliratkozás megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A
jelen adatkezelési nyilatkozat folyamatosan elérhető a www.szikm.hu oldalon.
A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A
Weboldal megtekintése és a hírlevél-funkció igénybevétele díjmentes.
A Szent István Király Múzeum hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos
tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával
közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli
hozzájárulásával kezeljük.

Az adatkezelő neve és elérhetősége
Adatkezelő neve: Szent István Király Múzeum
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Email címe: titkarsag@szikm.hu
mint adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön (mint érintett) személyes
adatait.
Alapfogalmak
Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító
alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel
[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
Adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként
– közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép stb.) rögzítése.
Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
(függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől).
Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi.
Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére
bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti
adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt
kötelező adatkezelés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok
esetében szükséges az írásos forma.
Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő feliratkozó kapcsolattartásra szolgáló adatainak kezelése
hírlevél kiküldése céljából.
Az adatkezelés időtartama: A jelen hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja
A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő: név és emailcím.
Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes - jelen tájékoztatásban foglalt feltételek
alapján történő - tájékozott és kifejezett hozzájárulása. [az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz
az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

Az adatkezelés érintettjét megillető jogok
Kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést. [A
hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra
vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy
pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől
az adatkezelést érintő információkról.]
Ön a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének
korlátozását jogosult kérelmezni. [A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog)
lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az
adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok
kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének
megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás
időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen
adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának
korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen
kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés
céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez]
Önt megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog. [Az adathordozhatósághoz való jog
keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait
az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]
Önt megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben
bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti
a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]
A fenti pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar
[így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban
foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja,
írásban, az Adatkezelő részére írt, székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy
elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.
Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel
kapcsolatban. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak
megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
•
•

közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül
az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

•

bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság
követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult
lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről
az alábbi honlapon tájékozódhat
www.birosagok.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási
kötelezettség
Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit,
nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő székhelyére továbbított postai
küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail
útján teheti meg.
Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben az adatok kezeléséhez nem járul
hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem fogja megkapni Adatkezelő hírleveleit.
Kelt: Székesfehérvár, 2018. május 24.
Adatkezelő neve: Szent István Király Múzeum

