
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az Egyetemi Könyvtár használatával összefüggésben megvalósuló szemé-

lyes adatok kezeléséről 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 
Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban CORVINUS vagy Egye-
tem) 

  
 Cím:    1093 Budapest, Fővám tér 8. 

             Honlap: http://uni-corvinus.hu  

 Adatvédelmi tisztviselő: dr. Locsmándi Balázs 
Email:    adatvedelem@uni-corvinus.hu 

 
2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

− 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 rende-

let hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR); 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény; 

− 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről (Könyvtári tv.) 

 

3. AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA, KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA, IDŐTARTAMA 

Az Egyetem nyilvános könyvtárat működtet. A jelen Adatkezelési tájékoztató a Könyv-
tár szolgáltatásainak az igénybevételével összefüggésben megvalósuló személyes ada-
tok kezeléséről nyújt tájékoztatást a GDPR 13. cikke szerint. 
 

az adatkezelés 
érintettjei 

kezelt adatok 
köre 

adatkezelés 
célja 

adatkezelés 
jogalapja 

adatkezelés 
időtartama 

a Könyvtár 
használói 

1) név, születési 
név, születési hely 
és idő, anyja neve, 
állandó lakcím 
 
2) e-mail cím  
 
 
 
 
 

az 1) adatkör eseté-
ben az érintett azo-
nosítása 
 
 
a 2) adat esetében 
kapcsolattartás az 
érintettel 
 
 

az 1) adatkör 
esetében a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) 
pontja szerinti 
jogi kötelezett-
ség, melyet a 
Könyvtári tv. 57. 
§ (1) bekezdése 
alapoz meg 
 
a 2) adat eseté-
ben az érintett-
nek a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés 
a) pontja, vala-
mint 7. cikke 
szerinti hozzájá-
rulása 

CORVINUS 
hallgatók ese-
tében az egye-
temi jogvi-
szony meg-
szűnését kö-
vető 1 év 
 
nem CORVI-
NUS hallga-
tók esetében a 
beiratkozási 
idő leteltét 
követő 1 év 
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a Könyvtár 
használói 

1) csak BCE hall-
gatók esetében: 
szak és képzéskód 
 
2) csak BCE ok-
tatók esetében: 
tanszék és szerve-
zeti egység 
 
3) vonalkód/olva-
sói azonosító 
 
 
 
 
4) csak önkiszol-
gáló kölcsönzés 
esetében: jel-
szó/PIN kód 
 
5) beiratkozás dá-
tuma, beiratkozás 
lejárati dátuma, 
kedvezményre jo-
gosító adat, felső-
oktatási intézmé-
nye neve, aktuális 
kölcsönzött doku-
mentum példány-
azonosí-
tója/címe/szerzői, 
kölcsönzés dá-
tuma, aktuális köl-
csönzés lejárata 
(határidő), aktuális 
késedelmi díj, 
hosszabbítások 
száma, késési fi-
gyelmeztetések 
száma, kölcsönzés-
történet 
 
6) EGT-n kívüli ál-
lampolgárság ese-
tén az erre vonat-
kozó információ 

az 1) és 2) adatkör 
esetében az érintett 
könnyebb azonosí-
tása 
 
 
 
 
 
a 3) adatkör eseté-
ben az érintett 
gyorsabb azonosí-
tása a kölcsönzés 
során 
 
a 4) adatkör eseté-
ben az online köl-
csönző azonosítása 
 
 
az 5) adatkör eseté-
ben a kölcsönzési 
szerződésből szár-
mazó jogok gyakor-
lása és kötelezett-
ségek teljesítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 6) adat esetében 
készfizető szerző-
dés megkötése 

a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés b) 
pontja (az adat-
kezelés olyan 
szerződés telje-
sítéséhez szük-
séges, amelyben 
az érintett az 
egyik fél) 

CORVINUS 
hallgatók ese-
tében az egye-
temi jogvi-
szony meg-
szűnését kö-
vető 1 év 
 
nem CORVI-
NUS hallga-
tók esetében a 
beiratkozási 
idő leteltét 
követő 1 év 
 

készfizető ke-
zes adatai 

név, lakcím, értesí-
tési cím, anyja 
neve, születési hely 
és idő, e-mail cím 

olyan könyvtár-
használó esetében, 
aki egy EGK-n kí-
vüli ország polgára, 
a kölcsönzési szer-

a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés b) 
pontja (az adat-
kezelés olyan 

a készfizető 
kezesi szerző-
dés megszű-
néséig, vagy a 
szerződésből 
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ződésből származó 
jogok gyakorlása és 
kötelezettségek tel-
jesítése, közvetve a 
az olvasó könyv-
tárhasználatával 
összefüggő kötele-
zettségek teljesíté-
sének biztosítása 

szerződés telje-
sítéséhez szük-
séges, amelyben 
az érintett az 
egyik fél, vagy az 
a szerződés meg-
kötését megelő-
zően az érintett 
kérésére történő 
lépések megtéte-
léhez szükséges) 

eredő követe-
lés elévülé-
séig 

 

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

Az Érintettek által megadott személyes adatokhoz a Könyvtár munkatársai férhetnek 
hozzá a feladataik ellátása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben. Az Egyetem 
adatot a jelen pont szerinti kivétellel harmadik félnek csak jogszabályi felhatalmazás 
alapján vagy az érintett hozzájárulásával ad ki. 
 

5. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

A CORVINUS a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez (az integrált könyvtári rend-
szer üzemeltetéséhet a Monguz Információtechnológiai Kft-t (Szeged-6726, Pán-
cél köz 25-27.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.  
Az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer üzemeltetéséhez a CORVINUS a SmartFreq Kft 

(Budaörs-2040, Gyár u. 2.), mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe. 
 

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Egyetem a személyes adatokat az egyetemi szervereken tárolja. Az Egyetem megfe-

lelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között 

a jogosulatlan hozzáférés ellen, biztosítsa továbbá a személyes adatok kezelésére hasz-

nált rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelke-

zésre állását és ellenálló képességét, továbbá fizikai vagy műszaki incidens esetén az 

arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendel-

kezésre állását kellő időben vissza lehet állítani. 

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 

 

Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyes-

bítését, - a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében azok elhordozását is - kérni, 

kérheti az adatok zárolását (adatkezelés korlátozása), tiltakozhat az adatai kezelése el-

len, továbbá kérheti, hogy a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő infor-

mációkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés jog-

alapja az érintett hozzájárulása, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A jelen pont szerinti jogait az érintett az adatvedelem@uni-corvinus.hu 

e-mail címre eljuttatott megkeresése útján gyakorolhatja. 

 
 

 

mailto:adatvedelem@uni-corvinus.hu


2023. február 20. 

4 
 

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

Jogellenes adatkezelés esetén az érintett, a CORVINUS adatvédelmi tisztviselőjéhez, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz 
fordulhat. 
 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@uni-corvinus.hu   
NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html): cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; posta cím:1363 Budapest, Pf:9; telefonszám: +36 
(1) 391-1400; fax:+36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ;web: 
https://naih.hu/ . 
 
Bírósági út esetén, a per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely 
szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az 
alábbi linken elérhető: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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