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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a kutatási engedély kiadásával kapcsolatos adatkezeléshez
Az adatkezelő megnevezése:
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
Székhelye:
1033 Budapest Laktanya utca 33.
Postai címe:
1033 Budapest Laktanya utca 33.
Telefonszáma:
+361 436 1500
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ adatvédelmi tisztviselője:
dr. Nagyné dr. Rácz Edina tű. alezredes
Szolgálati helye: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
Elérhetősége: 06/20 5792745 edina.racz@katved.gov.hu
A Múzeum gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött anyagokban, és az azokra vonatkozó
dokumentációkban kutatni csak a Múzeum igazgatója által kiadott kutatási engedéllyel lehet.
A kezelt adatok köre: A kérelmező természetes vagy jogi személy (képviselője) nevét, lakcímét
és/vagy székhelyét, személyi igazolványának (nem magyar állampolgár esetén útlevelének) számát, a
kutatás célját, a kutatandó témát és annak történelmi időhatárát.
Az adatkezelés célja: Az adatokra a kutatási engedély elbírálása érdekében van szükség.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján a személyes adatok
kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok felvételétől számított 5 évig tart.
Adattovábbítás: A kutatási engedély megadását követően a felvett adatokat a Múzeum kizárólag a
kutatói, könyvtári nyilvántartások vezetésére, statisztikák készítésére, illetve tudományos kutatás
céljára használja fel. Az adatokat harmadik fél részére nem adja át, és nem hozza nyilvánosságra a
kutató írásos belegyezése nélkül.
Az adatok megismerése: Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az
adatkezelő munkatársai a feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelő nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.
Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?
Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) 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;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
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e) 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;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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.
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint
díjat számolhat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha
azokat más formátumban kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.
Helyesbítés:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben
azok azonosító adatok, igazolni kell.
Törlés:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17.cikk (1)
bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
Az érintettre vonatkozó adatkezelések tekintetében az alábbi törlési indokok relevánsak:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték
b) a személyes adatok kezelése jogellenes
c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén egyéb esetekben a törlési jog nem gyakorolható.
Adatkezelés korlátozása:
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.
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
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Adatkezelés elleni tiltakozás:
A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha 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. A jelen tájékoztatóban
szereplő adatkezelési célok közül a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a tiltakozáshoz való
jog a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
adatait megkapni
a) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
b) jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
c) kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható
d) kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés
Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő
az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.
Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:
Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése
érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett Infotv. 52. § alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 23. § szerint,
valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján
bírósághoz fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:www.naih.hu
Az érintetti jogok gyakorlása esetén a kérelmet az adatvédelmi tisztviselőnek, a 1033 Budapest
Laktanya utca 33. számra kell címezni. A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/),
postai úton vagy a kok.titkarsag@katved.gov.hu elektronikus levélcímen lehet benyújtani a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részére. A kérelem benyújtásakor kérjük, hogy ügyeljen a
pontos címzésre. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy melyik jog gyakorlására irányul.

Alulírott, ……………………… a Múzeum kutatási engedély kiadásával kapcsolatos
adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, az abban foglaltakat megértettem.
Kelt:
aláírás

