ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
-

a „Keressük a SÓSTÓI MÚZEUMFALURÓL készített legrégebbi felvételeket”
felhíváshoz -

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)1 foglalt tájékoztatási
kötelezettség teljesítése az adatkezelésben érintettek személyes adatai kezeléséről.
Adatkezelő adatai:
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM (a továbbiakban: Intézményünk)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Adószám: 15403337-2-15
Telefon: +36-42-315-722, 509-032, 414-144
Fax: +36-42-315-722
Elektronikus levelezési cím:info@josamuzeum.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Krak Anita
Elérhetősége: adatvedelem@josamuzeum.hu
Adatkezelő tagintézménye:
SÓSTÓI MÚZEUMFALU
Cím: 4431 Nyíregyháza, Tölgyes út 1.
Működési engedély: TerM/34021/2013
Tel.: +36 42 500-552
E-mail: info@muzeumfalu.hu
A felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Városának
Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
Jelen adatkezelési tájékoztatónk 2020. január 22-én lép hatályba.
A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető a Weboldalunkon.
AZ adatkezelés célja: A SÓSTÓI MÚZEUMFALU TÖRTÉNETÉNEK BEMUTATÁSA
A SÓSTÓI MÚZEUMFALU – történelmének bemutatása érdekében – kiállítást szervez a látogatók által
az Intézménynek ajándékozott fényképekből. Az adatszolgáltatás önkéntes. A fényképfelvélt
ajándékozó személyt az Intézmény a vonatkozó jogszabályok alapján köteles nyilvántartásába felvenni.
A nyilvántartás nem publikus. A fényképfelvételekből kiállítás kerül megrendezésre, amelyről az
intézmény médiafelületein is tájékoztatást adunk.
Az adatkezelésben érintett személyek: az interneten megjelenő felhívásra beérkezett fényképfelvételek
szereplői (képmás), a fényképfelvételt ajándékozó személyek.
Az Intézmény által kezelt személyes adatok köre: a fényképeken szereplő érintettek képmása, a
fényképet beküldő személy neve, címe, telefonszáma, a kép története.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Intézmény közérdekű feladatainak ellátásához szükséges
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Adatkezelést megalapozó jogszabály: A muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 37/B.§ (1) bekezdés e)
pontja és (2) bekezdése.
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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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

A személyes adatokat a Múzeumfalu részéről kijelölt munkatárs kezeli a közgyűjteményi
leltárkönyvben. A fényképek a Múzeumfalu területén megrendezett kiállítás keretében kerülnek
kiállításra. A fényképfelvételeket ezt követően digitális archívumban tároljuk.
Adatok törlésének ideje: A Közgyűjteményi leltárban szereplő, illetve a digitálisan archivált adatokat –
a jogszabályban foglalt eseteket kivéve – nem töröljük nyilvántartásunkból.
Harmadik országba az adatokat nem továbbítjuk, automatikus adatkezelést és profilozást az általunk
megismert adatok alapján nem végzünk.
Az adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan ésszerű intézkedést, amivel biztosítjuk a
személyes adatai védelmét.
Felhívom szíves figyelmét hogy Önnek, mint a személyes adatok kezelésében érintettnek
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés
időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi
helyekről),
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, zárolását,
c) a törvényben meghatározott esetekben kérheti adatai törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen,
illetve
d) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1)
391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve
jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint
felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.
Jogait és lehetőségeit illetően további tájékoztatást kérhet, illetve érintetti jogainak gyakorlása
érdekében kérelmet nyújthat be az adatvédelmi tisztviselő részére a adatvedelem@josamuzeum.hu email címre megküldött levelében. Levelére 30 napon belül válaszolunk.
Kérem, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a
felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Intézményünket.
Jelen tájékoztató az Ön által képviselt szervezet részére a szerződés mellékleteként megküldésre kerül,
továbbá megismerhető az Intézményünk honlapján.
Intézményünk fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú
módosítására.
Kelt: Nyíregyháza, 2020. január 22.
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM – SÓSTÓI MÚZEUMFALU

