Tájékoztatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár által kezelt
személyes adatokról

Preambulum
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése
során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének1 (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi
törvénynek2 (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint az iránymutatásoknak3 és a
kialakult adatvédelmi gyakorlatnak4 megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi
ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilvános olvasói katalógusba történő belépéshez használatos jelszóként az
olvasójegy vonalkódja szolgál addig, amíg azt a könyvtárlátogató meg nem változtatja. Kérjük, hogy az
automatikusan képzett jelszót a beiratkozást követően haladéktalanul változtassa meg. Kérjük továbbá, hogy
a használt jelszót harmadik személynek ne adja meg vagy harmadik személy részére ne tegye hozzáférhetővé.
Tájékoztatás az SZTNH által kezelt személyes adatokról
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár (a továbbiakban: Szakkönyvtár)
működtetése során az SZTNH kezeli a Szakkönyvtárba beiratkozók alábbi személyes adatait: név (családi és
utónév), születési hely és idő (év, hó, nap), anyja születési neve (családi és utónév), lakcím. Az adatkezelés
jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség és közérdekű feladat teljesítése5.
Az SZTNH kezelheti a Szakkönyvtárba beiratkozók alábbi személyes adatait is: levelezési cím, telefonszám, email cím. Az adatkezelés jogalapja a beiratkozó hozzájárulása6.
Az SZTNH kezeli kiskorú beiratkozó esetében a törvényes képviselője, magyarországi lakcímmel vagy
útlevéllel nem rendelkező beiratkozó esetében a készfizető kezességet vállaló személy, mozgásában
akadályozott személy beiratkozó esetében a meghatalmazottja előzőekben írt személyes adatait is. Az
adatkezelés jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése és közérdekű feladat teljesítése7.
Az SZTNH kezeli mindazokat az adatokat, amelyek a könyvtárhasználat – elsősorban a kölcsönzés és a
hosszabbítás – során keletkeznek. Az adatkezelés jogalapja a könyvtárhasználat tényére, mint hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése8.
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Az adatkezelés célja a könyvtári szolgáltatások igénybe vételének biztosítása és annak nyomon követése, a
kapcsolattartás és a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás (pl. előjegyzett kiadvány
kölcsönözhetősége, a kölcsönzéshez köthető tájékoztatás, a szokásostól eltérő nyitva tartás) lehetővé tétele
vagy megkönnyítése, az esetleges kártérítési igény érvényesítése.
Az SZTNH az adatokat a beiratkozás ideje alatt, illetve annak lejártát követő egy évig, esetleges kártérítési
igény esetén az igény kielégítéséig, illetve a követelés elévüléséig, a hozzájárulással kezelt adatokat –
amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nem áll rendelkezésre – a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
A személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, de annak hiányában a Szakkönyvtárba beiratkozás, az egyes
szolgáltatások igénybe vétele, továbbá a kapcsolattartás gyors és ügyfélbarát módja nem lehetséges.
A személyes adatok kezelője az SZTNH (elérhetőségei: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7, levélcím: 1438
Budapest, pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400, központi fax szám: 06-1/474-5534, központi e-mail
cím: sztnh@hipo.gov.hu), az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Hegedüs Krisztina, elérhetősége:
adatvedelem@hipo.gov.hu.
Az SZTNH a Szakkönyvtár integrált könyvtári rendszerének működtetéséhez a MONGUZ
Információtechnológiai Kft. (cégjegyzékszáma: 06 09 012113, székhelye: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.)
adatfeldolgozói közreműködését – a könyvtári rendszer üzemeltetésére és távfelügyeletére – veszi igénybe.
Az SZTNH automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz, profilalkotást nem végez.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Mindenki kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá
tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai SZTNH általi kezelése miatt
sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben
bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelmével.

