
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár adatvédelmi szabályzata 

 

 

Az adatkezelés célja: a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez 

való hozzáférés. 

Az adatok fajtája és kezelése: 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) értelmében a 

könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és 

igazolnia:  

 név, 

 anyja neve,  

 születési helye és ideje,  

 lakcíme,  

 személyi igazolványának vagy útlevelének száma. 

Megadható: foglalkozás, munkahely, telefon, e-mail cím (ügyfélkapcsolati okokból) valamint 

diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvány száma (kedvezmények igénybevevői esetén). 

 

 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Ezután: Könyvtár) a személyes adatok 

védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. 

 

Érintettek köre: A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők. 

 

Az adatok forrása: a könyvtárhasználó által bemutatott személyi igazolvány vagy útlevél. 

 

 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó neve, címe (székhelye), a tényleges adatkezelés, illetve az 

adatfeldolgozás helye és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége. 

 

Név: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

Székhely: 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

Telephely: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, 

Adószám: 15571775-2-14 

Adatvédelmi felelős: Köpflerné Szeles Judit 

Telefon: 82/527-350 

Elektronikus levélcím: titkarsag@konyvtar.mvkkvar.hu 
 

 

A www.mvkkvar.hu honlap/website Felhasználói az adataik megadásával felhatalmazzák a 

Könyvtárt a személyes adataik bizalmas kezelés szerint történő felhasználására. Tájékoztatjuk 

Felhasználóinkat, hogy az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Könyvtár a tudtára 

jutott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. 

 

 

Adatbiztonsági intézkedések 
A webszerver fizikailag védett helyen található, fizikai és szoftveres védelme a könyvtár és a 

szervert üzemeltető Monguz Információs Kft.  között megkötött szerződésben rögzítetteknek 

megfelelően történik.  

 

 

Regisztráció 
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Felhasználóinknak regisztrációs adatlapot kell 

http://www.mvkkvar.hu/


kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, 

szigorúan bizalmasan kezeljük, így azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá 

 

Az adatkezelés célja 
A fent megjelölt adatok felvételének célja egyrészt látogatottsági statisztikák készítése, 

másrészt biztonsági célokat is szolgál (a Felhasználók jogosultságainak azonosítása). A 

Könyvtár a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel és harmadik 

félnek nem adja ki. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.  

 

Elérhetőségi adatok kezelése 
A Felhasználóink elérésére alkalmas adatait (például e-mail címeket,telefonszámokat, 

címeket, stb.) kizárólag a Felhasználónk által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, 

azokat a Felhasználónk előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől 

eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben 

szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat 

küldünk Felhasználóinknak.  

 

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok törléséről az adatok tulajdonosának írásban 

(e-mail) kell rendelkeznie az oldal üzemeltetője felé. 

 

Oldalaink tartalmazhatnak olyan ugróhivatkozásokat (link), amelyek más szolgáltatók 

oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget 

nem vállalunk. 

  

Adatok és információk 

A www.mvkkvar.hu honlap/website bármely szolgáltatásának igénybevételével, az oldalak 

megtekintésével a Felhasználó az alábbiakat automatikusan elfogadja:  

a portálon megjelenített adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak és a könyvtár 

tulajdonát képezi. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket 

vonhat maga után. A Könyvtár követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 

A Könyvtár fenntart minden, az itt található tartalom bárminemű másolására, terjesztésére 

vonatkozó jogot.  

A Könyvtár írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap/website tartalmának vagy egy részének 

(szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) 

feldolgozása és újrakiadása vagy értékesítése.  

 

Felelősség 
A www.mvkkvar.hu honlap üzemeltetése során a Könyvtár igyekszik a lehető legpontosabb 

információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen 

következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Könyvtár nem vállalja a felelősséget.  

 

A Könyvtár fenntartja a jogot a weboldal tartalmának és jelen nyilatkozatnak előzetes 

értesítés nélkül történő megváltoztatására. 

 

 

Kaposvár, 2016.01.27. 

http://www.mvkkvar.hu/
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