
 
 

 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
ajándékkártyával kapcsolatos adatkezelésről 

 
1. Az adatkezelő megnevezése  
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  
székhely: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 
képviseli: dr. Fodor Péter főigazgató  
honlap: http://www.fszek.hu 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@fszek.hu 
 
2. Az adatok kezelése 

 
Adatkezelési cél és 

forrás 
Adatok köre 

Adatkezelési 
idő 

Adatkezelés jogalapja 

A. Ajándékkártya 
kiállítása és beváltása 
 
A megajándékozott 
személyes adatait az 
ajándékozó vásárló adja 
meg. 

megajándékozott olvasó 
neve* 
születési hely és idő 
anyja neve 
lakcím 
kontrollszám* 
olvasójegy vonalkódja* 
 
 
*Ezek az adatok 
szerepelnek az 
ajándékkártyán 

Az 
ajándékkártya 
beváltásáig 
 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, 
az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű 
feladatainak végrehajtásához szükséges. 
 
Adatkezelésre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések:  
 A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 56.§ (3) és 57.§ (1) 
bekezdése, mely szerint a fenti 
adatok megadása kötelező 

B. Számviteli 
kötelezettség teljesítése 

ajándékozó neve és 
lakcíme 

8 évig 

A nyeremény átadását követően az 
adójogi és számviteli előírások1 miatt 
szükséges a megőrzés. [GDPR 6. cikk 
(1) c.)] 

 
3. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
2.A esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti 
adatainak helyesbítését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat azok kezelése ellen és sikeres 
tiltakozás esetén kérheti személyes adatai törlését.  
 
2.B esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti 
adatainak helyesbítését és korlátozhatja azok kezelését.  
 
Amennyiben úgy látja, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 
előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve 
bírósághoz is fordulhat.  
 
Jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről részletes tájékoztatást a www.fszek.hu oldalon található adatkezelési 
tájékoztatóban, illetve az 1. pontban megjelölt e-mail címre, vagy a Könyvtár címére küldött tájékoztatást kérő 
levele útján kaphat. 
                                                           
1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.” 


