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1. BEVEZETŐ, AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (a továbbiakban: „IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM”) elkötelezett a 

múzeum könyvtári állományának gyarapítása, feltárása, megőrzése, védelme, könyvtári szolgáltatások nyújtása, 

múzeumi gyűjteményi, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint kiállítási tevékenység, múzeumi 

közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, könyvkiadás és egyéb kiadói tevékenység, felsőfokú oktatás és 

egyéb szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM szolgáltatásaival egyébként 

kapcsolatba kerülő természetes személyek (látogatók, alkotók, kutatók, hallgatók, egyéb partnerek, címzettek, más 

személyek) személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs 

önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden 
adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak. 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
valamint az Árusítóhelyek (standok) útján megvalósuló vásárok, rendezvények céljára szolgáló helyszín 
igénybevételének feltételeiről szóló Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) mellékletét 
képezi, és folyamatosan elérhető a 
http://www.imm.hu/hu/contents/35,Szervezeti+és+tevékenységi+információk weboldalon. 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató a 
jogszabályokkal összhangban egyoldalúan módosításra kerüljön azzal, hogy az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
bármely módosítást annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően közzétesz a 
http://www.imm.hu/hu/contents/35,Szervezeti+és+tevékenységi+információk weboldalon. 
 
Az adatkezelő adatai: 
 

Intézmény neve:  IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM  

Honlap:  www.imm.hu 

E-mail:  info@imm.hu  

Székhelye:  1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

Postacíme:  1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

Államháztartási azonosító száma:  038423 

Képviselő:  Cselovszki Zoltán mb. Főigazgató 

Adószáma:  15321185-2-43 

                                KSH száma:  15321185-9102-312-01 

Nagytétényi kastély honlap:  www@imm.hu  

Nagytétényi kastély e-mail:  info@imm.hu 

Cím:  1225 Budapest, Kastélypark u. 9 - 11. 

Postacíme:  1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

Ráth György Múzeum honlap:  www@imm.hu  

Ráth György Múzeum e-mail:  info@imm.hu  

Cím:  1068 Budapest, Városligeti fasor 12. 

Postacíme:  1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

 
Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmával vagy alkalmazásával, vagy egyebekben a IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM adatkezelésével kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, kérjük az alábbi elérhetőségek bármelyikén legyen 
szíves jelezni: 

 
Dedikált adatvédelmi e-mail:  adatvedelem@imm.hu 

Telefon:  06 30 670 3925 
Adatvédelmi tisztviselő:  Bene László 

http://www.imm.hu/hu/contents/35,Szervezeti+és+tevékenységi+információk
http://www.imm.hu/hu/contents/35,Szervezeti+és+tevékenységi+információk
http://www.imm.hu/
mailto:info@imm.hu
mailto:www@imm.hu
mailto:info@imm.hu
mailto:www@imm.hu
mailto:info@imm.hu
mailto:adatvedelem@imm.hu
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Ügyfélszolgálat címe:  1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

2. ADATKEZELÉSRE ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok: 

 Magyarország Alaptörvénye, 

 2016/679 (EU) Rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „GDPR”) 

 1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme 

tárgyában, Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz 

csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma 

tárgyában) kihirdetéséről, 

 1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona 

jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült 

Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. 

évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről, 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.), továbbá az annak 

végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről (a továbbiakban: Kjtvhr.), 

 1995. évi. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 

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

közművelődésről, 

 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.), 

 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi 

visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény 

kihirdetéséről, 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 

 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről, 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  (továbbiakban: Kbt.), 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, 

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.), 

 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről, 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: „Ptk.”),  

 1997. évi CLV. törvény  a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”) 

 Magyarország költségvetéséről évente alkotott törvény,  

 194/2000 (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről, 

 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, 

 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi 

beszerző szervezet feladat-és hatásköréről, 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről, 

cdp://1/99800217.KOR/
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 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének 

és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről, 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről,  

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 

 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez 

szükséges képesítési és egyéb feltételekről, 

 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról, 

 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról, 

 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről, 

 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről, 

 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről, 

 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól, 

 29/2014. (IV. 10) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, 

valamint a kijelölési eljárásról. 

 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti 

könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól, 

 51/2014. (XII.10) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei 

könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról, 

 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet a múzeumi letétről 

 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak 

revíziójáról és selejtezéséről 
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3. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÁLTAL VÉGZETT EGYES ADATKEZELÉSEK 
 

3.1. MÚZEUMI SZOLGÁLTATÁS ÉS A MÚZEUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
SZOLGÁLTATÁSOK 

 
Múzeumi Szolgáltatás: olyan – a IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM által a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott, a természetes 
személyek és más személyek részére biztosított szolgáltatás, és részben vállalkozási tevékenység keretében 
végzett szolgáltatás, amelynek keretében az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM a kulturális örökséghez 
tartozó múlt és jelen megismerésének pótolhatatlan forrásainak, a nemzeti és az egyetemes kulturális 
örökség egészének elválaszthatatlan összetevőinek fogalomkörébe tartozó értékek különös védelmét, 
megőrzését és fenntartását, valamint a nyilvánosság számára történő széles körű és egyenlő hozzáférhetővé 
tételét végzi.  Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM az információs társadalom és a demokratikus jogállam 
működésének alapfeltételeként a múzeum és a könyvtár működtetésével biztosítja, hogy az általa tárolt 
információk szabadon, bárki számára hozzáférhetőek legyenek.  
 
Múzeum működéséhez kapcsolódó szolgáltatások: Az intézmény mindennapi működéséhez és 

közfeladatai ellátásához, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez 

elengedhetetlen szolgáltatások. A jelen Adatkezelés Tájékoztatóban a Múzeum működéséhez kapcsolódó 

szolgáltatások körében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése és a 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra 

vonatkozó tájékoztatás tartalmazza a 3.2.-3.8. pontig terjedő szakaszokban külön nevesített 

adatkezelésekben benne foglalt a Múzeum működéséhez kapcsolódó adatkezeléseket is. Ezeket a 3.2.-3.8. 

pontig terjedő szakaszokban külön nevesített adatkezelésekben a Múzeum már nem tüntette fel. 

Érintett Kezelt személyes 
adatok köre és forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

természetes 
személy  
látogató 

közvetlenül a látogatótól 
felvett: 
név és leánykori név 
, aláírás, lakcím, 
adóazonosító jel, e-mail cím, 
telefonszám 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) 
pont 
(szerződés teljesítése) 

szerződés előkészítése és 
teljesítése, tájékoztatás, 
teljesítés elszámolása, 
igazolása és utólagos 
ellenőrzése, szolgáltatást 
felügyelő hatóság részére 
történő adatszolgáltatás 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 3/A. § és 
4.§ és a 1513/2017. (VIII. 14.) 
Korm. határozat az 
Iparművészeti Múzeum 
nagyrekonstrukciójáról és 
múzeumszakmai 
fejlesztéséről) 

a tárgyi és szellemi kulturális 
örökség hozzáférhetővé tétele, 
közszolgáltatások nyújtása, 
kulturális alapellátás, muzeális 
és közművelődési 
szolgáltatások nyújtása, és 
szolgáltatási szerződés 
teljesítése, teljesítés 
elszámolása, igazolása és 
utólagos ellenőrzése, 
szolgáltatást felügyelő hatóság 
részére történő 
adatszolgáltatás 

természetes 
személy  
közalkalmazott 
megbízott 

közvetlenül felvett: 
- név és leánykori név 
- aláírás 
- születési név 
- anyja neve 
- születési hely, idő 
- állampolgársága 
- adóazonosító jel 
- lakóhely, tartózkodási hely 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 
(jogi kötelezettség teljesítése,  
a jelen Adatvédelmi 
Tájékoztató 2. pontjában 
fmeghatározott 
jogszabályokban foglalt 
kötelezettségek teljesítése, és 
különös tekintettel a Kjt. 

adó- és járulékbefizetési 
kötelezettségek teljesítése, 
jövedelem elszámolása és 
kifizetése, bérszámfejtés,  
közalkalmazotti jogviszony 
létesítésével, módosulásával,, 
megszűnésével és 
megszüntetésével kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése.  
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- bankszámlaszám 
- bank neve 
- adóazonosító 
- TAJ szám 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- munkáltató (diák esetén az 
iskola) neve, címe 
- nyugdíjas törzsszáma 
- magánnyugdíjpénztár neve, 
azonosító száma, tagsági 
viszony kezdete 
- iskolai 
végzettséget/képzettséget 
igazoló dokumentumok, 
- előző jogviszonyokról a 
munkáltatói igazolások, - 
orvosi alkalmasságra 
vonatkozó okiratok, 
- erkölcsi bizonyítvány 
- szakszervezeti tagság 
- gyermekek/egyéb eltartott 
száma, neve, születési ideje 
- idegen nyelv – ismeret 
- tudományos fokozat 
- családi állapot 
- a jubileumi jutalom és a 
végkielégítés mértéke 
kiszámításának alapjául 
szolgáló időtartamok 
- minősítés adatai 
- személyi juttatás és annak 
alapjául szolgáló adatok 
(beosztás, vezetői beosztás, 
jutalom, kitüntetés, 
címadományozás,  
- munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony és 
összeférhetetlenségre 
vonatkozó nyilatkozat adatai 

83./B§ ) 

szerződéses 
partner 
képviseletében 
eljáró 
természetes 
személy 

közvetlenül a szerződő 
féltől, vagy képviselőjétől 
felvett: 
- név és leánykori név 
- aláírás 
- születési név 
- anyja neve 
- születési hely, idő 
- állampolgársága 
- lakcím 
- bankszámlaszám 
- bank neve 
- adóazonosító 
- TAJ szám 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- munkáltató (diák esetén az 
iskola) neve, címe 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) 
pont 
(szerződés teljesítése) 

szerződés előkészítése és 
teljesítése, tájékoztatás, teljesítés 
elszámolása, igazolása és utólagos 
ellenőrzése, szolgáltatást 
felügyelő hatóság részére történő 
adatszolgáltatás 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 

(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 3/A. § és 
4.§ és Áht. 4.§ (2) – (4), 50. § 
(1), 1513/2017. (VIII. 14.) 
Korm. határozat az 

szerződés teljesítése, teljesítés 
elszámolása, igazolása és utólagos 
ellenőrzése, szolgáltatást 
felügyelő hatóság részére történő 
adatszolgáltatás, átláthatóság 
biztosítása, szerződések 
különösen, de nem kizárólagosan 
az alábbi körökben 
közműszolgáltatás, 
műtárgykölcsönzés, restaurálás, 
szakértői tevékenység, 
fotófelhasználás, üzemeltetés, 
rendezvény, biztosítás, 
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- nyugdíjas törzsszáma 
- magánnyugdíjpénztár neve, 
azonosító száma, tagsági 
viszony kezdete 
- tudományos fokozat 

Iparművészeti Múzeum 
nagyrekonstrukciójáról és 
múzeumszakmai 
fejlesztéséről) 

műtárgyvásárlás, kiállítás, 
könyvtári szolgáltatás, megbízás, 
pályázatok, kutatás, letét. 

 
Adatfeldolgozó: Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM által felvett személyes adatok az 
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (mint adatkezelő) által továbbításra kerülnek az IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM részére minőségbiztosítási, közbeszerzési, továbbá az intézmény részére végzett építési és 
épületbiztonsági tevékenységet végző alvállalkozók, mint adatfeldolgozók részére az IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM és az alvállalkozó között létrejött szerződés alapján. A Múzeum szolgáltatásai és tevékenysége 
tekintetében adatfeldolgozónak minősülő alvállalkozók aktuális listája (név, székhely) megtalálható a 
http://www.imm.hu/hu/contents/35,Szervezeti+és+tevékenységi+információk weboldalon. Az 
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM egyebekben nem vesz igénybe alvállalkozót adatfeldolgozásra, illetve a 
személyes adatokat egyebekben nem továbbítja.  
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a szerződés megszűnésétől vagy a szolgáltatás 
igénybevételétől számított 8 év. 

 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 a szerződés megkötésének meghiúsulása, a múzeumi szolgáltatás igénybevételének meghiúsulása. 
 
 

3.2. MÚZEUMPEDAGÓGIA 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM a gyűjteményéhez, vagy az állandó- és időszaki kiállításokhoz 
kapcsolódó minden korosztályt megszólító komplex múzeumpedagógiai programok nyújtásával a 
műalkotásokban rejlő tartalmak kibontását, értelmezhetővé tételét szolgálja. 
A kiskorú gyermekek részére is szervezett aktivizáló tevékenységekkel, affektív módszerekkel, 
demonstrációs– és szemléltető eszközökkel, illetve szerepjátékokkal a Múzeum próbálja befogadhatóvá, 
értelmezhetővé tenni a kiállítást és Múzeum feladatait és a gyűjteményébe tartozó értékeket. 
 

Érintett Kezelt személyes 
adatok köre és 

forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

természetes 
személy  
látogató 

közvetlenül a 
látogatóktól, 
pedagógusoktól, 
szülőktől felvett: 
név,  
aláírás,  
lakcím, 
személyi igazolvány 
száma, 
születési idő, 
e-mail cím, telefonszám 
 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 3/A. § és 4.§) 

a nyilvános könyvtári 
ellátás rendszerének 
működtetése , közfeladat 
teljesítése, teljesítés 
elszámolása, igazolása és 
utólagos ellenőrzése, 
szolgáltatást felügyelő 
hatóság részére történő 
adatszolgáltatás, kulturális 
örökség védelme és 
vagyonvédelem 
családi nap szervezése, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás szervezése, 
tábor  és szakkör 
szervezés,workshop 
szervezés, tárlatvezetés 
szervezése 

 

természetes 
személy  

közvetlenül a 
látogatótól felvett: 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 

a múzeumpedagógiai, 
oktatási ellátás 

http://www.imm.hu/hu/contents/35,Szervezeti+és+tevékenységi+információk
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kiskorú gyermek 
látogató 

név,  
lakcím,  
születési idő, 
iskolai évfolyam, 
iskolai intézmény neve, 
iskolai intézmény címe, 
szülő neve, 
szülő címe, 
szülő telefonszáma, 
szülő email címe, 
gyermek egészségügyi 
adatai (betegség, 
allergia, állandó 
gyógyszer esetén),  
azon személy megjelölése 
aki a gyermeket a 
foglalkozásról elvinni 
jogosult 

tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 57. § (1) 
bekezdésére) 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont 
az érintett hozzájárulása a 
múzeumpedagógia szolgáltatás 
igénybevételére irányuló vagy 
igénybevételével megvalósuló 
ráutaló magatartással és/vagy 
nyilatkozattal 
GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont 
az adatkezelés az érintett vagy egy 
másik természetes személy 
létfontosságú érdekeinek védelme 
miatt szükséges. 

rendszerének működtetése, 
közfeladat teljesítése, 
teljesítés elszámolása, 
igazolása és utólagos 
ellenőrzése, szolgáltatást 
felügyelő hatóság részére 
történő adatszolgáltatás, 
kulturális örökség védelme 
és vagyonvédelem, 
egészség védelme 
családi nap szervezése, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás szervezése,  
tábor  és szakkör 
szervezés,workshop 
szervezés, tárlatvezetés 
szervezése 
 

 
Adatfeldolgozó: A IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM nem vesz igénybe adatfeldolgozót, illetve a személyes 
adatokat nem továbbítja. 
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 5 év vagy az adatkezelés okának és céljának megszűnésétől számított 1 hónap. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 múzeumpedagógia szolgáltatás igénybevételének és a programokon, oktatáson való részvétel elmaradása. 
 
 

3.3. KÖNYVTÁR 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM Könyvtára az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM gyűjteményi és egyúttal 
nyilvános szolgáltatást nyújtó főosztálya. Küldetése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott múzeumi és a könyvtári 
tevékenységen alapszik, feladata egyrészt a muzeális értékű könyvek gyűjtése, kutatása, megőrzése és 
közzététele, másrészt a kutatómunka szolgálata szakkönyvtári gyűjteményének hozzáférhetővé tétele által. 
A könyvtár az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMban zajló kutatói, muzeológiai, restaurátori, 
múzeumpedagógiai és –andragógiai, valamint kommunikációs tevékenységet  

 hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak, információforrásainak gyűjteményével, 

 a külső információforrásokhoz való hatékony hozzáférés biztosításával, 

 az intézmény munkatársai és más könyvtárhasználó kutatók munkáját segítő szolgáltatások révén 
segíti. 

 

Érintett Kezelt személyes 
adatok köre és 

forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

természetes 
személy  
könyvtár látogató 

közvetlenül a 
látogatótól felvett: 
név, 
anyja neve  
aláírás,  
lakcím,  
személyi igazolvány 
száma/útlevél száma, 
e-mail cím, telefonszám 
munkahely 
oktatási intézmény 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 57. § (1) 
bekezdésére) 

a nyilvános könyvtári 
ellátás rendszerének 
működtetése , közfeladat 
teljesítése, teljesítés 
elszámolása, igazolása és 
utólagos ellenőrzése, 
szolgáltatást felügyelő 
hatóság részére történő 
adatszolgáltatás, kulturális 
örökség védelme és 
vagyonvédelem 
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érdeklődési kör 

természetes 
személy  
könyvtár látogató 

közvetlenül a 
látogatótól felvett: 
név,  
anyja neve 
aláírás,  
lakcím,  
személyi igazolvány 
száma/útlevél száma, 
e-mail cím, telefonszám 
munkahely 
oktatási intézmény 
érdeklődési kör 
 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont 
az érintett hozzájárulása a 
könyvtári szolgáltatás 
igénybevételére irányuló vagy 
igénybevételével megvalósuló 
ráutaló magatartással 

a nyilvános könyvtári 
ellátás rendszerének 
működtetése , közfeladat 
teljesítése, teljesítés 
elszámolása, igazolása és 
utólagos ellenőrzése, 
szolgáltatást felügyelő 
hatóság részére történő 
adatszolgáltatás, kulturális 
örökség védelme és 
vagyonvédelem 

 
Adatfeldolgozó: A IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM nem vesz igénybe adatfeldolgozót, illetve a személyes 
adatokat nem továbbítja. 
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 a beiratkozás megszüntetésétől számított 1 év. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 a könyvtárba történő belépés és a könyvtári szolgáltatás igénybevételének elmaradása, telefonon 
történő vagy személyes ügyintézés szükségessége. 

 
 

3.4. KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING, REGISZTRÁCIÓ PROGRAMOKRA 
 

Érintett Kezelt személyes 
adatok köre és 

forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

természetes 
személy  
látogató, 
regisztráló, 
érintett 

közvetlenül a 
látogatóktól, 
regisztrálóktól 
felvett: 
név,  
aláírás,  
lakcím, 
személyi igazolvány 
száma, 
születési idő, 
e-mail cím, telefonszám 
munkahelyi pozíció 
(rendezvény esetén) 
 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 3/A. § és 
4.§) 

a tárgyi és szellemi kulturális 
örökség hozzáférhetővé tétele, 
közszolgáltatások nyújtása, 
kulturális alapellátás, muzeális és 
közművelődési szolgáltatások 
nyújtása közfeladat teljesítése, 
teljesítés elszámolása, igazolása 
és utólagos ellenőrzése, 
szolgáltatást felügyelő hatóság 
részére történő adatszolgáltatás, 
kulturális örökség védelme és 
vagyonvédelem, családi nap 
szervezése, múzeumpedagógiai 
foglalkozás szervezése,  tábor  
és szakkör szervezés,workshop 
szervezés, tárlatvezetés 
szervezése 

 

természetes 
személy  
látogató, 
regisztráló, 
érintett 

email cím, feliratkozás 
ideje, kép- és hangfelvétel 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) 
pont 
az érintett hozzájárulása 
ráutaló magatartással 
és/vagy nyilatkozattal 
 

hírlevél; 
a tárgyi és szellemi kulturális 
örökség hozzáférhetővé tétele, 
népszerűsítése, ösztönzése, 
közszolgáltatások nyújtása, 
kulturális alapellátás, muzeális és 
közművelődési szolgáltatások 
nyújtása közfeladat teljesítése, 
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teljesítés elszámolása, igazolása 
és utólagos ellenőrzése, 
szolgáltatást felügyelő hatóság 
részére történő adatszolgáltatás, 
kulturális örökség védelme és 
vagyonvédelem, családi nap 
szervezése, múzeumpedagógiai 
foglalkozás szervezése,  tábor  
és szakkör szervezés,workshop 
szervezés, tárlatvezetés 
szervezése,  

természetes 
személy  
újságíró, egyéb 
felhasználó 
szakmai partner 

név, megnevezés, cégnév, 
email cím, regisztráció 
ideje 
 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) 
pont 
az érintett hozzájárulása 
ráutaló magatartással 
és/vagy nyilatkozattal 
 

sajtóesemény kommunikációja, 
nyilvánosságra hozatal, 
rendezvények népszerűsítése, 
kutatószolgálat, szakmai 
partnerkapcsolat ápolása 

 

 
Adatfeldolgozó: A IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM nem vesz igénybe adatfeldolgozót, illetve a személyes 
adatokat nem továbbítja. 
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 a regisztráció megszüntetésétől számított 1 hónap. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 a múzeumi szolgáltatás igénybevételének elmaradása. 
 

 
3.5. LEVELEZÉS 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM részére küldött hagyományos és elektronikus levelek archiválásra kerülnek. 
Az archiválás az intézmény DMS One szoftver alapú rendszerében történik. Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
levélcímét és ügyfélszolgálatának e-mail címeit a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontja tartalmazza. 
 

Érintett Kezelt személyes 
adatok köre és forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

levelezést, 
lebonyolító és 
pályázatot 
benyújtó 
természetes 
személy 

közvetlenül az 
érintettől felvett: 
név,  
e-mail cím,  
e-mailben közölt egyéb 
személyes adatok 
telefonszám, 
levelezési cím, 
 
 

GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. c) pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel a 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 3/A.§ és 
4.§ d) pontjára) 

érintett, illetve 
IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM jogainak 
érvényesítése, illetve 
kötelezettségeinek teljesítése, a 
tárgyi és szellemi kulturális 
örökség hozzáférhetővé tétele, 
közszolgáltatások nyújtása, 
megállapodás bizonyítása, 
jogvita eldöntését szolgáló 
bizonyítékok rögzítése, 
behajthatatlanság igazolása, 
minőségbiztosítás, kulturális 
örökség védelme és 
vagyonvédelem 

 
Adatfeldolgozó: A IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM nem vesz igénybe adatfeldolgozót, illetve a személyes 
adatokat nem továbbítja. 
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 a levél kézbesítésétől számított 5 év. 
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 a pályázatok esetén, a nem nyertes pályázók pályázati dokumentációja a döntéstől számított 1 hónap. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 levélben történő ügyintézés elmaradása, telefonon történő vagy személyes ügyintézés szükségessége. 
 

3.6. MEGFIGYELŐRENDSZER ÁLTALI ADATRÖGZÍTÉS 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM székhelyén és az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM vagyonkezelésébe tartozó 
Nagytétényi kastélyban és Ráth György Múzeumban található épületekben és építményekben, valamint 
raktárakban kép és videó rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer működik. A megfigyelt területek 
őrzését az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM és a Magyar Állam 100% tulajdonában álló NKÖV Nemzeti 
Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Iparművészeti Múzeum 
alvállalkozója látja el. Az egyes kamerák és az általuk megfigyelt területek pontos elhelyezkedéséről szóló 
ismertetőt a bejáratnál található tájékoztató tartalmazza. 
 

Érintett Kezelt személyes 
adatok köre és 

forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

területén tartózkodó 
(IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM 
közalkalmazottjának, 
munkavállalójának 
nem minősülő) 
természetes személy 

közvetlenül az 
érintettől felvett: 
arckép, 
kép- és hangfelvétel 

GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. a) pont, 
(az érintett hozzájárulása a 
megfigyelt terület, épület, 
építmény, raktár területére 
történő belépéssel megvalósuló 
ráutaló magatartással) 
és GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. c) pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 46. § (2) bekezdésére és 
52.§ (1) bekezdésére) 
GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. e) pont 
(az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) 

elektronikus 
megfigyelőrendszer 
üzemeltetése, jogszabályi 
kötelezettség teljesítése, 
kulturális örökség védelme és 
vagyonvédelem, jogsértések 
megelőzése, jogsértések 
észlelése, jogsértés, illetve 
annak alapos gyanúja esetén 
bizonyítékok rögzítése, 
minőségbiztosítás 

 
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM a megfigyelt területen, épületben, építményben, raktárban található 
elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM székhelyén 
található szerveren tárolja. A felvételeket arra fel nem jogosított személyek nem tekinthetik meg, arról másolatot 
nem készíthetnek, ahhoz egyéb módon sem férhetnek hozzá. A felvételek megtekintésére és másolására kizárólag 
az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM erre kijelölt közalkalmazottja jogosult, kizárólag az adatkezelés tekintetében 
megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintéséről, illetve másolásáról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben rögzítésre kerül a megtekintő neve, valamint az adatok megismerésének, 
illetve másolásának oka, célja és időpontja is. 
 
Akinek jogát vagy jogos érdekét a róla, illetve más személyről készített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől 
számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM, mint adatkezelő az adatot ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság 
megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a 
megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített 
felvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell (Vagyonvédelmi törvény 31.§ (6) bekezdése). 
 
A felvételen szereplő személy kérheti, hogy az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő írásban 
tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin 
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más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az 
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) 
tartalmazó felvételt. 
 
Adatkezelő: Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM  
 
Adatfeldolgozó: NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pro- 
Test Kft. 
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 rögzítéstől számított 3 munkanap (Vagyonvédelmi törvény 31.§ (2) bekezdése). 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 a megfigyelt területre, épületbe, építménybe, raktárba történő belépés elmaradása. 
 
 

3.7. SZEMÉLY- ÉS GÉPJÁRMŰ BELÉPTETÉSI RENDSZER 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM a székhelyén és az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM vagyonkezelésébe 
tartozó Nagytétényi kastélyban és Ráth György Múzeumban található épületekbe és építményekbe, valamint 
raktárakba történő belépés érdekében személy- és gépjármű beléptetési nyilvántartást és kulcsnyilvántartást vezet. 
A megfigyelt területek őrzését az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM és a Magyar Állam 100% tulajdonában álló 
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Iparművészeti 
Múzeum alvállalkozója látja el. Az egyes nyilvántartások az őrzött területekre belépni kívánó személyek nevét, a 
belépés célját, a belépés és távozás idejét, valamint a járművel történő belépés esetén a jármű forgalmi 
rendszámát tartalmazza. A papír alapon vezetett nyilvántartást arra fel nem jogosított személyek nem tekinthetik 
meg, arról másolatot nem készíthetnek, ahhoz egyéb módon sem férhetnek hozzá. A nyilvántartás 
megtekintésére és másolására kizárólag az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM erre kijelölt közalkalmazottja jogosult, 
kizárólag az adatkezelés tekintetében megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. 

 
Érintett Kezelt személyes 

adatok köre és 
forrása 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

területére belépni  
kívánó és tartózkodó 
(IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM 
közalkalmazottjának, 
munkavállalójának 
nem minősülő) 
természetes személy 

közvetlenül az 
érintettől felvett: 
név,  
tartózkodás kezdete és 
vége,  
forgalmi rendszám 

GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. a) pont, 
(az érintett hozzájárulása a 
megfigyelt terület, épület, 
építmény, raktár területére 
történő belépéssel 
megvalósuló ráutaló 
magatartással) 
és GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. c) pont 
(jogi kötelezettség teljesítése, 
tekintettel kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény 46. § (2) 
bekezdésére és 52.§ (1) 
bekezdésére) 
GDPR rendelet 
6. cikk (1) bek. e) pont 
(az adatkezelés közérdekű 
vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) 

elektronikus 
megfigyelőrendszer 
üzemeltetése, jogszabályi 
kötelezettség teljesítése, 
kulturális örökség védelme 
és vagyonvédelem, 
jogsértések megelőzése, 
jogsértések észlelése, 
jogsértés, illetve annak 
alapos gyanúja esetén 
bizonyítékok rögzítése, 
minőségbiztosítás 
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Adatkezelő: Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM  
 
Adatfeldolgozó: NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pro – 
Test Kft. 
 
Személyes adatok törlésének határideje: 

 rögzítéstől számított 5 év. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: 

 a megfigyelt területre, épületbe, építménybe, raktárba történő belépés elmaradása. 
 
3.8.     EGYÉB ADATKEZELÉS 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről legkésőbb a személyes 
adat felvételekor ad tájékoztatást. 
 
 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM az általa kezelt személyes adatok tárolására saját informatikai rendszereit, és 
irat-nyilvántartási rendszerét használja, melyek az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM székhelyén találhatóak. Az 
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM az informatikai rendszereinek és az irat-nyilvántartási rendszerének kialakítása és 
üzemeltetése során olyan fokozott műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, amelyek garantálják, 
hogy az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM által kezelt személyes adat: 
a. pontos és szükség esetén naprakész legyen, esetleges pontatlanság esetén haladéktalanul törlésre vagy 

helyesbítésre kerüljön, 
b. az arra feljogosított személyek számára hozzáférhető legyen, 
c. az arra fel nem jogosított személyek számára ne legyen hozzáférhető, valamint titkossága egyebekben is 

biztosított legyen, 
d. véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel, sérüléssel vagy megváltozással szemen védve legyen, valamint 

sértetlensége (pontossága és teljessége) egyebekben is biztosított legyen, 
e. biztonságának védelme minden egyéb szempontból biztosított legyen. 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM a technológia mindenkori fejlettségének megfelelő olyan fokozott – 
rendszerszintű és alkalmazásszintű – adatbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik az általa kezelt személyes 
adatok biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok tekintetében 
megfelelő védelmi szintet nyújtanak. Ilyen kockázatok különösen: 

 jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, meghamisítás, 
megsemmisítés, törlés, 

 véletlen hozzáférhetetlenné válás, elvesztés, megsemmisülés, sérülés, megváltozás, 

 különböző nyilvántartásokban tárolt adatállományok jogosulatlan közvetlen összekapcsolása, 

 számítógépes vírusok és egyéb károkozók, számítógépes betörés, kémkedés, csalás, egyéb jogellenes 
számítógépes tevékenység, 

 tűz, beázás. 
 
Annak ellenére, hogy az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtesz, az 
elektronikus levelezés az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM hatókörén kívül álló kockázatokat is magában hordoz, 
így – többek között – az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM által teljes bizonyossággal nem akadályozható meg az 
elektronikus levelek kézbesítésének nem észlelt elmaradása vagy az ilyen üzenetek arra fel nem jogosított 
személyek által történő hozzáférése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása, meghamisítása, 
megsemmisítése, illetve törlése. Mindezek anyagi kárt okozhatnak, amelyekért az IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUMot felelősség nem terheli. 
 
A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetve jogszabályban erre feljogosított egyéb szervezetek 
adatok közlése, tájékoztatás adása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. 
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Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM az említett szervezetek részére csak annyiban és olyan mértékben ad ki 
személyes adatokat, amennyiben és amilyen mértékben az a megkeresés teljesítése érdekében feltétlenül 
szükséges. 
 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 
Az érintett jogosult az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMtól, mint adatkezelőtől: 

 az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatást kapni (5.1. pont), 

 a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kérni (5.2. pont), 

 a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni (5.3. pont), 

 a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni (5.4. pont), 

 a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni (5.5. pont),a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése ellen tiltakozni (5.6. pont), 

 a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében adathordozhatósághoz való jogával élni (5.7. pont). 
 
Az érintett a jogait írásban, az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezetében 
meghatározott elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. 
 

5.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkeiben említett valamennyi 
információt és a GDPR 15–22. és 34. cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban 
vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. (GDPR 12. cikk (1) bekezdés). 
 

5.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA 
 
Az érintett jogosult arra, hogy az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMtól, mint 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 (GDPR 15. cikk (1) 
bekezdés): 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

 amennyiben releváns, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, 
az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról (GDPR 15. 
cikk (2) bekezdés). 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 
az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri (GDPR 15. cikk (3) bekezdés). A másolat igénylésére vonatkozó jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. cikk (4) bekezdés). 
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5.3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint 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 (GDPR 16. cikk). 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi 
helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. 
 

5.4. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”) 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM pedig köteles 
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll (GDPR 17. cikk (1) bekezdés): 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

 
Az adatok törlésére az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő nem köteles, amennyiben az adatkezelés 
szükséges (GDPR 17. cikk (3) bekezdés): 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése céljából; 

 népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, mely 
visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét 
(GDPR 13. cikk (2) bekezdés c) pont, 14. cikk (2) bekezdés d) pont). 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, 
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. 
 

5.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül (GDPR 18. cikk (1) bekezdés): 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy a IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenezi 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; vagy 
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 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. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni (GDPR 18. cikk (2) bekezdés). Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM az érintettet, akinek a kérésére 
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja (GDPR 18. cikk (3) 
bekezdés). 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. 
 

5.6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint 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 IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, ha (GDPR 20. cikk (1) bekezdés): 
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk (2) 
bekezdés). 
 
Az adatok hordozhatóságához való gyakorlása nem sértheti az adatok törléséhez való jogot. (GDPR 20. cikk (3) 
bekezdés). Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 
20. cikk (4) bekezdés). 
 

5.7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk (1) bekezdés). 
 
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 (GDPR 21. cikk (2) bekezdés). Ha az érintett tiltakozik a 
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők (GDPR 21. cikk (3) bekezdés). 
 

5.8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A 
PROFILALKOTÁST 
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené (GDPR 22. cikk (1) bekezdés). Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha a 
döntés: 

 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 
érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 
intézkedéseket is megállapít; vagy 
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 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 22. cikk (2) bekezdés). 
 

5.9. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 
Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a 
kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikke szerinti kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 
ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az IPARMŰVÉSZETI 
MÚZEUM a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri (GDPR 12. cikk (3) bekezdés). 
 
A GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést 
díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű 
díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen 
megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli (GDPR 12. cikk (5) bekezdés). 
 
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes 
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti (GDPR 12. cikk (6) bekezdés). 
 

5.10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 
Ha az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 12. cikk (4) bekezdés). 
 
A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége: 
 

megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon: (06 1) 391 1400 

fax: (06 1) 391 1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: www.naih.hu 

 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett 
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (GDPR 79. cikk (2) bekezdés). 
 

5.11. KÁRTÉRÍTÉS 
 
Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az 
elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult (GDPR 82. cikk (1) bekezdés). 
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t 
sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által 
okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő 
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt 
el (GDPR 82. cikk (2) bekezdés). Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség (GDPR 82. cikk (3) bekezdés). Ha 
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több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban 
az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a 
teljes kárért (GDPR 82. cikk (4) bekezdés). 
 
 

6. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMnál az Adatvédelmi tisztviselő a tevékenységét szolgáltatási szerződés 
alapján látja el.  (GDPR 37. cikk (6) bekezdés). Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM biztosítja, hogy az 
adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és 
időben bekapcsolódjon.  

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben 
az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.  

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban meghatározott 
titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.  

 

Adatvédelmi tisztviselő:  Bene László 
Telefon:  06 30 670 3925 

Email:  bene.laszlo@imm.hu 
Email2:  adatvedelem@imm.hu 

Adatvédelmi tisztviselő postacíme:  1091 Budapest, Üllői út 33-37. 
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