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A Ferenczy Múzeumi Centrum, mint adatkezelő a www.muzeumicentrum.hu weboldal
felhasználóinak valamint az FMC Hírlevélre feliratkozók személyes adatait érintő adatkezelési
tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU)
2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation; azaz GDPR) alapján az érintettek
előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési
tájékoztatót, mely meghatározza az adatkezelő által folytatott adatkezelések működésének
jogszerű rendjét, valamint biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint az
érintettek személyes adatainak védelmét.
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A Ferenczy Múzeumi Centrum mindenkor a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas
jelleg (adatbiztonság), elszámoltathatóság elveinek betartásával jár el.
A/2 A Ferenczy Múzeumi Centrum adatkezelései tevékenységei önkéntes hozzájáruláson,
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket.
Alkalmazott jogszabályok:
•
•

•
•

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
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, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
Magyarország Alaptörvénye

B. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
1. Hírlevél küldése céljából
A honlapunkon az érintettek nevük és email-címük megadásával iratkozhatnak fel
hírlevelünkre. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege
mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával beleegyezését adja e-mail-címének
kizárólag erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható.
A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél végén megtalálja.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
2. Adattovábbítás
A személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.
3. Cookie-k használata
Weboldalunkon nem használunk cookie-kat.
4. Naplózás
A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.
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5.Adatfeldolgozók
A Ferenczy Múzeumi Centrum adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
6. Adatbiztonság
A Ferenczy Múzeumi Centrum informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes
betörések, támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi
eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web,
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden elvárható óvintézkedést.
Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük
az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során
a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
C. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót az FMC honlapján folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a
módosításáról azonnal tájékoztatást teszünk közzé.
2.A hírlevél feliratkozás során felhívjuk felhasználók figyelmét az adatkezelés céljára, az
adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a
személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési
tájékoztató tartalmát megismerhesse.
3.Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az FMC a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtja.
4.Hozzáférési jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adataidat,
milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt
adatok.
5. Helyesbítési jog: Az érintett bármikor kérheti, hogy az FMC indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki.
6. Törlési jog: Az érintett bármikor kérheti, hogy az FMC az általa kezelt személyes adatainak
törölje.
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Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját
képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;c) az érintett tiltakozik az
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes
adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok
gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
7. Korlátozási jog: Az érintett bármikor kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az FMC
korlátozza.
8. Tiltakozási jog: Az érintett az FMC - nél (elérhetőségein) bármikor tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen. Az FMC a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és
ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt
személyes adatokat zárolja.
9. Tájékoztatáshoz való jog: Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az FMC
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. E
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közli következőket: a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
10. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett bármikor kérheti adatai hordozását, amely jog
gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait az FMC adja ki
részére.
D. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő
munkatársaihoz fordulhat a info@muzeumicentrum.hu címre küldött e-mailben vagy a 2000
Szentendre, Fő tér 2-5. postacímen.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Hatályos: 2018.05.25. napjától. A tájékoztató minden módosítását www.muzeumicentrum.hu
weboldalon közzétesszük.
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