
Adatkezelési nyilatkozat 

1. számú melléklet 
 

A Dunaharaszti Városi Könyvtár a beiratkozáskor a természetes személyek adatait az SZMSZ-ben 

rögzített szolgáltatások elvégzéséhez (1997. évi CXL. törvény 56.§ (1) (a-d.), a (könyvtári) olvasói tagság 

jogviszony érvényesítéséhez, valamint statisztikai adatszolgáltatás és olvasáskutatási felhasználás 

céljából tárolja és dolgozza fel. Az olvasói tagság a beiratkozástól számított 1 évig érvényes, a lejárat után a jogviszony 

fennállásáig (5 év) őrizzük az adatait. A beiratkozáskor az olvasó önkéntesen járul adatai rögzítéséhez. Az adatokat az 

olvasójegyen az adatkezelési nyilatkozaton és a Szikla-21 IKR-ben rögzítjük és őrizzük. A kezelt adatok: név, lakcím, telefon, 

e-mail, születési idő, anyja neve. A beiratkozáskor Ön hozzájárul ahhoz, hogy a minimális jog elve szerint a könyvtár 

használja az adatait. A 16 évet be nem töltött gyermek esetén a hozzájárulást a beiratkozáshoz csak a gyermek feletti 

szülői felügyeletet gyakorló felnőtt engedélyezheti. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a sajtónyilvános rendezvényeken megörökített fotók és videofelvételek a honlapon, vagy más 

kiadványban megjelenjenek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a könyvtár levélben (elektronikus is), telefonon értesítsen a könyvtárral kapcsolatban. 

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy biztonsági kamera működik a könyvtár előtti és a belső terekben is. 

………………………………………………………………………………(Név, olvasónál tagsági azonosító) 

(Lakcím)……………………………………………………………………………………………………………………… 

(aláírás)…………………………………………………………………………………………………………..alulírott 

ismerem, és elfogadom a Dunaharaszti Városi Könyvtár Használati Szabályzatát és 

Adatkezelési nyilatkozatát………………………………………………………………………………dátum 
A GDPR-rendelet értelmében a könyvtárhasználó adatait védelem és titoktartás illeti meg. Az adatkezelés biztonságának 

garantálása a Dunaharaszti Városi Könyvtár felelőssége. 

Dunaharaszti Városi Könyvtár 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b. e-mail:dhbiblio@dhbiblio.hu tel.:24-531-040 
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