ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A személyes adatokat az intézmény az Európai Parlament és a 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Rendelete (2016. április 27.)
(a továbbiakban: GDPR) értelmében az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja.
1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Csabagyöngye Kulturális Központ
Székhely: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
Adószám: 15771810-2-04
Képviselő: Szente Béla
Telefonszám: 66/449-222
E-mail cím: info@csabagyongye.com
Honlap: www.csabagyongye.com
(a továbbiakban: Adatkezelő)
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA
•

A tájékoztató célja, hogy meghatározza a Csabagyöngye Kulturális Központ tevékenysége és működése során kezelt természetes személyek személyes adatainak védelmére irányuló intézkedések és eljárások jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alapjogi elveinek, az információs önrendelkezési jognak, a személyese adatok védelméhez való jognak és az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését.

•

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi szervezeti egységére, és az
Intézménynél munkaviszony, megbízási jogviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján munkát végző természetes személyekre.

•

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed továbbá minden, az Intézmény szolgáltatásait vagy szervezeti egységeit, infrastruktúráját igénybe vevő, vagy az Intézménnyel akár jogviszony létesítése
céljából, akár egyéb célból ténylegesen kapcsolatba került, vagy kerülő természetes személyre.

•

A szabályzat személyi hatálya kiterjed azon személyekre is, akik az Intézménnyel nem állnak az
előző bekezdések szerinti jogviszonyban, azonban a személyes adataikat az Intézmény jogszabályi előírás szerint kezeli.

•

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Intézmény által bármely célból kezelt személyes adatra és
a személyes adatoknak az Intézménynél megtalálható valamennyi nyilvántartására, függetlenül
azok megjelenési formájától.

•

A tájékoztató hatálya kiterjed az informatikai eszközökkel összefüggő technikai adatvédelemre.

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
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•

Az érintett hozzájárulása, mint az adatkezelés jogalapja, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

•

A jogalap abban az esetben érvényes, ha az érintett a hozzájárulása önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és az érintett nyilatkozat, vagy félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi
a beleegyezését.

•

Az érintett hozzájárulása során biztosítani kell számára, hogy rendelkezésére álljon több választási lehetőség, és a hozzájárulás tudatos döntésen alapuljon.

•

A hallgatás, előre bejelölt négyzet, és a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

•

Abban az esetben, ha az érintett és az adatkezelő között egyenlőtlen jogviszony áll fenn, a hozzájárulás nem tekinthető jogalapnak.

•

Nem minősül önkéntesnek a hozzájárulás abban az esetben, ha annak következményei aláássák
az egyén választási szabadságát.

•

A hozzájárulás nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel.

•

Bizonyos esetekben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, így a megadott személyes adatokat csak a projektekben meghatározott célok elérése
érdekében tároljuk, használjuk fel, azokat a fenntartási időszak végén teljes körűen megsemmisítjük.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK
Az intézmény által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során az alábbi alapelveknek kell
érvényesülniük.
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
•

A kezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve
•

Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság elve
•

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve
•

Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve
•

Tárolásának olyan formában kell történnie amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg elve
•

Kezelését olyan módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve.

Elszámolhatóság elve
•

Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására.
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5. ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÁS
Adatkezelő a Csabagyöngye Kulturális Központ és a tagintézményei.
•

Tagintézmények
Arany János Művelődési Ház (5600 Békéscsaba VII. Kossuth u. 1.)
Jaminai Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.)
Lencsési Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, Féja Géza tér)
Meseház (5600 Békéscsaba, Békési út 17.)
Munkácsy Emlékház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.)

•

Adatfeldolgozó: Csabagyöngye Kulturális Központ és a tagintézményei, munkavállalók személyes adatkezelése esetében a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ.

•

Az intézménnyel mindazon, a jelen Tájékoztató előző bekezdése szerint jogviszonyban álló személy, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles
védeni és őrizni a személyes adatokat, és minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy
azoknak megfelelő védelmét biztosítsa.

•

Az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

•

Az Intézménnyel jogviszonyban állók a munkakörükből, velük kötött szerződésből, tisztségükből
adódó feladatok teljesítése során kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan adatot, információt
vagy dokumentumot stb. – függetlenül attól, hogy ahhoz milyen formában és milyen módon jutottak hozzá -, amely előttük a munkaköri feladataik teljesítése során vagy azzal összefüggésben
vált ismertté.

•

Intézménnyel jogviszonyban álló adatkezelést vagy adatfeldolgozást végző személyek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely adatkezelési, adatvédelmi kötelezettségük megszegéséből származik.

•

Ha az adatkezelést az Intézmény nevében más végzi, az Intézmény kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE
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•

Az Intézmény a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés időtartamát vagy szükségességét törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem
határozza meg, az adatkezelés céljának, vagy szükségességének megszűnéséig, minden más
esetben a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail
címre történő lemondó nyilatkozattal.

•

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény,
helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az
adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa,
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes
adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

•

Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat kezelésének
lehetséges időtartamát.

•

Az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához.

7. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az érintetteket a személyes adataik megszerzése előtt, annak időpontjában tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a személyes adatok kezelésének tényére, céljára, jogalapjára, a kezelt adatok
körére, az adatkezelés módjára, és az adatkezelés időtartamára. Továbbá tájékoztatatni kell az érintettet
a jogairól, az Intézmény adatvédelmi tisztviselője nevéről és elérhetőségéről.
7.1. A hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
7.3. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
7.4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).
7.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke,
vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.
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7.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik
a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7.9. jogorvoslathoz való jog
Amennyiben az adatkezeléssel vagy a fenti jogokkal kapcsolatban jogellenességet tapasztal, Önnek
jogában áll bírósághoz és/vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
8. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK
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•

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

•

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

•

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

•

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyek adatok.

•

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése.

•

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

•

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján
személyes adatokat kezel.

•

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez.

•

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

•

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

•

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

•

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

•

Profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az
érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.

•

Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével
biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni.

•

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

•

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

•

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

9. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Magyarország)
1995: adatvédelmi irányelv az Európai Unióban
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Magyarország)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
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