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2. sz. melléklet: A könyvtárhasználó természetes személy nyilatkozatai 

 

Olvasói kontrollszám:…………………………. 

 

Könyvtárhasználói nyilatkozat (természetes személy) 

Adatai megadása előtt, kérjük, olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónkat a 2. oldalon! 

 

Családi és utónév: ……………………………………………………………… 

Születési családi és utónév: ……………………………………………………………… 

Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………… 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………… 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………… 

 

1. Alulírott kijelentem, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használója kívánok lenni.  

2. A könyvtár Használati Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el.  

3. Nyilatkozom arról, hogy a könyvtári dokumentumokról másolatot kizárólag magáncélra készítek. 

Felhasználásukra a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit betartom. 

4. Az adatkezelési tájékoztatóban  foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

5. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a tagságom megszűnéséig érvényes. 

 

………………………………………… 

dátum 

………………………………………… 

aláírás 

 

Kiegészítő nyilatkozat e-mailes szolgáltatások igénybe vételéről 

Kérem, hogy a könyvtár …………………………………………… e-mail címemet  a következő a 

szolgáltatások igénybe vételéhez használja:  

 lejárat előtti értesítés  

 visszajelzés a portálon keresztül történt hosszabbításról 

 értesítés előjegyzésről 

 értesítés könyvtárközi kölcsönzésről 

 távfizetés 

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes. 

………………………………………… 

Dátum 

………………………………………… 

aláírás 
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<hátoldal> 

Adatkezelési Tájékoztató 

(kivonat) 

 

I. Adatkezelő 

 

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 

 

II. Könyvtárhasználói nyilatkozat 

 

Az adatkezelés célja: Az Ön (mint saját nevében eljáró személy, meghatalmazott, vagy tanú) 

beazonosítása a szolgáltatásaink nyújtása érdekében, valamint könyvtári tagság létesítése. A 

kapcsolattartáshoz szükséges adatok (e-mailcím, telefonszám) kezelésének célja a kapcsolattartás. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 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; 

• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely előírja a bizonylatok legalább 8 

évig tartó megőrzési kötelezettségét; 

 

Az adatkezelési idő: 

• Adatait a tagság megszűnését követő 5 (Öt) évig rendszerünkben megőrizzük, és álnevesítve 

(visszaállítható módon) további 10 (Tíz) évig tároljuk; 

• A fentiektől függetlenül a regisztráció és az egyes külön térítéses szolgáltatások igénybevétele során 

megadott adatait a díjról kiállított számlát igazoló dokumentumként A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk. 

 

III. E-mailes szolgáltatás igénybevétele 

 

E célból a beiratkozás során megadott adataihoz rendelten az e-mail címét kezeljük. 

 

Az adatkezelés célja: Értesítés küldése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelő 

közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges. 

 

Az adatkezelési idő: A tagság alatt tart. Amennyiben Ön nem szeretne több e-mail értesítést kapni, 

bármikor leiratkozhat az adatvedelem@fszek.hu-ra küldött e-mail útján.  

 

IV. Jogok és jogorvoslati lehetőségek 

 

Ön jogosult tájékoztatást (hozzáférést) kapni az adatkezelésről, kérelmezheti személyes adatai 

helyesbítését, kezelésük korlátozását, vagy tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Amennyiben élni 

szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek egyikére. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt nyújthat 

be, vagy bírósághoz is fordulhat. 

 

A részletes Adatkezelési Tájékoztató – különös tekintettel a jogokra és jogorvoslati lehetőségekre – a 

www.fszek.hu/rolunk/adatvedelem cím alatt található. 

mailto:adatvedelem@fszek.hu

