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I. Általános rendelkezések  

Szabályzat kiadásának célja  

A természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.  

Ezen szabályzat összefoglalja a Könyvtár által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos eljárásokat. 

A Könyvtár (Adatkezelő) az olvasók, a weboldal-látogatók és rendezvényen részt vevők (Érintettek) 

személyes adatait a következő jogszabályok figyelembevételével, a megfelelő módon kezeli:  

- 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR rendelet) 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról (Info tv.) 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-

velődésről 

- A fenntartó által jóváhagyott Könyvtárhasználati Szabályzat 

Az Adatkezelő a természetes személyek adatait a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített szolgál-

tatások elvégzéséhez, a jogviszony érvényesítéséhez, valamint statisztikai adatszolgáltatás és olvasás-

kutatási felhasználás céljából tárolja és dolgozza fel.  

Értelmezések 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált mó-

don végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meg-

határozza. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetsé-
ges.  

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az Érintett és az adat közötti kapcsolat helyre-
állítási lehetőségének végleges kizárását. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése annak jövőbeli kezelésének korláto-
zása érdekében.  

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson ala-

puló és egyértelmű kinyilvánítása, amely nyilatkozat formájában rögzített.  

Cookie (süti): olyan információcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalmat szolgáltató szerver küld a 
webböngésző programnak, és amelyet a szerver felé irányuló kérésekről (keresésekről) visszaküld a 
szervernek. A sütik használatának elsődleges célja a profilinformációk tárolása, az erőforrás-takarékos-
ság (idő, szerverkapacitás stb.). A sütiket a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasz-
náló által az interneten használt eszközön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon, stb.), ahol azok 
egy elkülönített könyvtárban tárolódnak. A süti egyértelműen azonosítja, és a webszerver számára fel-
ismerhetővé teszi a felhasználó által az interneten használt eszközt. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, továbbá közvetlenül vagy köz-

vetve azonosítható természetes személy. A Könyvtár esetében például beiratkozott olvasó. 
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Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval. 

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meg-

győződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok. 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely informá-

ció, például név, szám, helymeghatározó adat. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A GDPR 5. cikke alapján: 

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

- célhoz kötöttség elve 

- adattakarékosság elve 

- pontosság elve 

- korlátozott tárolhatóság elve 

- integritás és bizalmas jelleg elve 

- elszámoltathatóság elve. 

Az adatkezelő adatai  

 Név:  Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár  

 Cím:  1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.  

 Telefonszám:  (+36 1) 354 5377  

 E-mail cím: konyvtar@aeek.hu  

 Honlap:  https://medinfo.aeek.hu 

II. A Könyvtár adatkezeléseinek közös szabályai  

Az adatkezelés jogalapja és garanciális elvei  

Az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár (Adatkezelő) közfeladata a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján folytatott or-

szágos szakkönyvtári tevékenység. A közfeladat ellátásával összefüggő adatkezelés jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) e) pontja: „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”. 

A Könyvtár adatkezelést végez:  

- az érintett fél hozzájárulása alapján, 

- a szerződés teljesítése érdekében, 

- az adatkezelőre vonatkozó jogos érdek érvényesítéséhez, 

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez. 

A Könyvtár különleges adatot nem kezel. 
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Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 

személyes adatokat a Könyvtár nem kezel. 

A Könyvtár informatikai hátterét a fenntartó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosítja.  

A Könyvtár integrált könyvtári rendszerének (a továbbiakban: IKR) adatfeldolgozói feladatait a NetLib 

Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest, Örs vezér tere 1. IV. em. 26.) látja el. 

Felelősség és feladatok  

A Könyvtár vezetője felelős a személyes adatok védelmére vonatkozó, a jelen Szabályzatban előírt 

feltételek betartásához szükséges intézkedések megtételéért. 

A Könyvtár munkatársai fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartoznak a 

jogszabályoknak megfelelő adatkezelés betartásáért. 

A Könyvtár adatvédelmi felelőse: Vizvári Dóra (vizvari.dora@aeek.hu), az ÁEEK adatvédelmi tisztvise-

lője, az adatok kezelésétől független személy: Dr. Sebestyén Kálmán (e-mail: 

sebestyen.kalman@aeek.hu). 

Az érintettek jogai  

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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

b) Hozzáférés joga:  

- az adatkezelés céljairól, 

- az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, 

- a személyes adatok tárolásának módjáról, 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat kö-
zölték vagy közölni fogják; 

d) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; 

e) az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy kérje a 
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását; 

f) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; 

g) az érintett azon joga, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon sze-
mélyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek; 

h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei az Érintett jogainak megsértése esetén  
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- az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Sebestyén Kálmán, 

sebestyen.kalman@aeek.hu) vagy  

- a bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 6 ) forduljon, 

- illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-

nál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bár-

mely tagállam adatvédelmi hatóságánál. 

III. Záró rendelkezések  

A Szabályzatot a GDPR kötelező alkalmazásának kezdő időpontjától – 2018. május 25. napját köve-

tően – kell alkalmazni. 

IV. MELLÉKLETEK 

1. Könyvtárhasználati szolgáltatás  

1.1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és céljai 
Jogszabályi alap: a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

rögzített közérdekű feladat végrehajtása.  

A személyes adatok (név, születési név, anyja neve, személyi igazolvány száma, születési hely és idő, 

állandó lakcím) kezelésének célja: a beiratkozó azonosítása.  

Az elérhetőségi adatok (tartózkodási cím, e-mail-cím, telefonszám) kezelésének célja: kapcsolattar-

tás, értesítés a kölcsönzési idő lejártáról, értesítés tagság megszűnéséről.  

A statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok kezeléséhez szükséges az Érintett fél munkahelye, 

foglalkozása illetve végzettsége, diákok esetében az oktatási intézmény neve. 

Az adatok kezelése az integrált könyvtári rendszerben (IKR), a nyomtatott beiratkozási nyilatkozaton 

történik. 

Adott esetben szükséges az érintett fél munkahelyének és/vagy foglalkozásának igazolása a kedvez-

mények igénybevételéhez. 

Az elérhetőségi adatokat hírlevél szolgáltatásra csak külön hozzájárulás esetén használjuk. 

A könyvtárhasználatról olvasónaplót vezetünk, melyben az adatok anonimizálva kerülnek rögzítésre. 

1.2. Az adatkezelés jogalapjai  

- az érintett fél hozzájárulása alapján, 

- a szerződés teljesítése érdekében, 

- az adatkezelőre vonatkozó jogos érdek érvényesítéséhez, 

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez. 

1.3. Az érintettek kategóriái 

- a beiratkozott olvasók, 

- a könyvtárba érkező, helybenhasználatot igénybe vevő látogatók. 
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1.4. A kezelt személyes adatok kategóriái  
Nem különleges adatok. 

1.5. Címzettek kategóriái 
Nincs ilyen, az adatok helyben maradnak.  

1.6. Címzettek kategóriái, nemzetközi szervezet 
Nincs ilyen, nemzetközi viszonylatban nem adunk át adatot. 

1.7. Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők 
A beiratkozási nyilatkozatokat a könyvtári tagság megszűnésétől számított öt év után megsemmisít-

jük.  

Az IKR-ben az adatokat a tagság megszűnésétől számított öt év után anonimizáljuk (az érintett nem 

beazonosítható), azokból csak statisztikai adatszolgáltatásra kérünk le adatokat. 

A szerződés teljesítése érdekében rögzített adatokat a Számviteli törvénynek megfelelően 7 naptári 

évig tároljuk. 

1.8. Az adatkezelés biztonságának leírása, a személyes adatok tárolásának helye és formája 
A nyomtatott, az Érintett által kitöltött Beiratkozási Nyilatkozatokat zárható helyen, csak a könyvtár 

munkatársai számára elérhető helyen tároljuk. 

Az elektronikus nyilvántartást az IKR-ben végezzük, amelynek biztonságáért az Adatfeldolgozó és az 

könyvtár számára informatikai szolgáltatást nyújtó Fenntartó felel. 

Az Adatbázisból biztonsági mentést az Adatfeldolgozó végzi. 

1.9. Szervezeten belül a személyes adatokhoz való hozzáférés ismertetése 
Csak a könyvtár munkatársai, tartozásbehajtás esetén a Fenntartó jogi osztálya. 

1.10. Elfogadás/tudomásulvétel bizonyítása 
Az Érintett sajátkezű aláírásával a Beiratkozási Nyilatkozaton és a Kiegészítő Nyilatkozaton, illetve a 

Helybenhasználati nyilatkozaton. 

1.11. Adatfeldolgozó 
NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest, Örs vezér tere 1. IV. em. 26.) 

1.12. Az adatkezelésre jogosultak köre 
A Könyvtár munkatársai, valamint az IKR informatikai hátterét biztosító Adatfeldolgozó. 

1.13. Adatkezelésre vonatkozó belső szabályozás és dátuma 
Fenntartó belső adatkezelési szabályzata: 2017.02.01. 

A könyvtár Adatkezelési szabályzata:  2018.05.25. 
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2. Integrált könyvtári rendszer 

A személyes adatok elektronikus nyilvántartását a SZIKLA 21 integrált könyvtári rendszeren (IKR) be-

lül végezzük.  

Az IKR szolgáltatója, a Könyvtárunkkal szerződésben lévő Adatfeldolgozó a NetLib Informatikai, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Kft. (Címe: 1148 Budapest, Örs vezér tere 1. IV. em. 26., Cégjegyzék száma: 01-

09-721741) 

A Szikla-21 tulajdonságai: 

A Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer biztosítja mindazokat a GDPR kontrollokat, amelyeket a sza-

bályozás az informatikai rendszerektől elvár, úgymint: 

1.) a szoftver kliens-szerver architektúrában működik, ahol: 

- a szoftver adatbázisokat és védett adatokat kizárólag a szerver oldalon tárol; 

- a szoftver a kliens és a szerver közötti hálózaton kizárólag titkosított adatforgalmat bo-

nyolít; 

2.) a természetes személyek adatait kezelő adatbázisok és funkciók elérése felhasználó- és jogo-

sultság-kezelő rendszer segítségével szabályozható; 

3.) a hozzáférési adatok konkrét személyhez kapcsolhatóságát a felhasználó-kezelő eszközkész-

lete biztosítja; 

4.) a felhasználó-kezelő erős hozzáférés-védelmi szabályozási lehetőségeket biztosít; 

5.) a rendszer a hozzáféréseket és a felhasználói tevékenységeket naplózza; 

6.) a rendszer a természetes személyek adatkezelő felé fennálló jogait az alábbi beépített funk-

ciók segítségével biztosítja: tájékoztatási lehetőség a tárolt adatokról, tárolt adatok exportá-

lása (CSV formátumban), adatkezelés felfüggesztése, tárolt adatok törlése (az adatkezeléssel 

érintett személy kérésére vagy lejárt jogviszony alapján) 

7.) a hírlevél-küldő rendszer biztosítja az egyes hírlevélfajtákra történő fel-, ill. leiratkozás lehető-

ségét: könyvtári-, beszerzési-, profil szerinti- és adminisztrációs hírlevél. 

 

3. Honlap  

A Könyvtár a következő honlapokat kezeli: 

A könyvtár hivatalos weboldala: https://medinfo.aeek.hu 

A Magyar Orvosi Bibliográfia weboldala: https://mob.aeek.hu 

A Lelőhelyjegyzék weboldala: https://lelo.aeek.hu 

Facebook-profilja: https://hu-hu.facebook.com/medinfo.konyvtar/ 

Kórházi könyvtárak közös katalógusa: https://kozkat.aeek.hu 

Az Adatkezelő a honlapját saját maga tartja karban, a Fenntartó szerverén üzemelteti. 

A könyvtár egyik oldal esetében sem alkalmaz profilozást, azonban a weblátogatottsági adatok méré-

sére igénybe veszi a Google Analytics© szolgáltatatását. 

 

https://medinfo.aeek.hu/
https://mob.aeek.hu/
https://lelo.aeek.hu/
https://hu-hu.facebook.com/medinfo.konyvtar/
https://kozkat.aeek.hu/
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Bővebben:  

Az Adatkezelő a honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely felhasználásának megkönnyí-
tése, továbbá a biztonsági és adatvédelmi kockázatok kezelése érdekében a honlap böngészése során 
ún. „cookie”-kat (a továbbiakban „süti”) és webjelölőket használ. A sütik és webjelölők alkalmazása 
során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az oldalra látogatás során a böngé-
szőben tesz meg, illetve szándéka szerint tilthat le. 

A sütiket és webjelölőket az Adatkezelő kizárólag adminisztratív célokra: a webhely látogatottságának 
mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére használja föl. 

Az Adatkezelő honlapja harmadik féltől (tehát nem az Adatkezelőtől és nem az Adatfeldolgozótól) szár-
mazó sütiket kezel, úgy mint a Google Analytics©, amely az oldal monitorozásához, a statisztikák készí-
téséhez szükséges információkat gyűjti.  

A Google Analytics© az információkat anonim formában tárolja. Az anonim adatokhoz a szolgáltatás 
tulajdonosa és üzemeltetője, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA) is hozzáfér. 

Az Adatkezelő a közösségi oldalának elérését, megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Face-

book Inc. szolgáltatása révén biztosítja. A sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow 

Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. 

 

4. Nyilvános rendezvények és egyéb adatkezelés esetei 

4.1. Rendezvények 
A Könyvtár bizonyos időközönként szakmai rendezvényeket és előadásokat tarthat. A részvétel min-

den esetben előzetes regisztrációhoz kötött.  

Jelenléti ívet csak harmadik rendező fél igénye esetén készítünk.  

A jelenléti íveket papír alapon, a regisztrációra használt Google drive-on, illetve a számítógépeken tá-

roljuk. Mindhárom esetben a rendezvény lezárása után az adatokat töröljük. 

A rendezvényeken videó- és képrögzítés történhet, minden esetben tájékoztatjuk erről a résztvevő-

ket, szóbeli hozzájárulást kérünk. Amennyiben egy résztvevő élni kíván tiltakozási jogával, azt a fotó-

zás során figyelembe vesszük. 

4.2. Diákok 
A könyvtárba, szakmai gyakorlatra érkező diákok adatait számítógépen tároljuk. A tárolás célja a szak-

mai igazolás megadása, a gyakorlati jogviszony létesítése, illetve adatszolgáltatás a diák anyaintézmé-

nye felé.  

Az adatokat a gyakorlat befejezése és az értékelés átadás után megsemmisítjük. 

4.3. Kamerarendszer 
Az épületben biztonságvédelmi kamerarendszer került kiépítésre. Ezen felvételekhez a Könyvtár nem 

fér hozzá. 



 
 

 
 

 


