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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR 
ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL 

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

 

 Székhely:   4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 Posta cím:  4002 Debrecen Pf. 400. 

 E-mail cím: info@lib.unideb.hu 

 Telefonszám:  06(52)/512-900 

 

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár adatkezelésére az alábbi 

jogszabályi rendelkezések vonatkoznak: 

 

- A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 

rendelet (a továbbiakban: GDPR); 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről. 

 

A könyvtár működésére vonatkozó összes jogszabályt a Szervezeti és Működési 

Szabályzat vonatkozó melléklete sorolja föl. 
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3. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából végzett adatkezelések 

 

 

3.1. A könyvtári beiratkozással összefüggő adatkezelés 

 

 

3.1.1. Az adatkezelés célja: A beiratkozással kölcsönzési jogosultság és teljes körű 

hozzáférés biztosítása a könyvtár szolgáltatásaihoz, nyomtatott és elektronikus 

dokumentumaihoz. 

 

3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: 

- Neptun azonosító 

- egyetemi kártya/olvasójegy száma 

- olvasótípus 

- kar/szak 

- szervezeti egység (munkahely) 

- családi és utónév 

- születési név 

- születési hely és idő 

- anyja neve 

- lakcím 

- e-mail cím 

 

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja: a természetes azonosító adatok és a lakcím esetében 

kötelező adatkezelés [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. § (1) bekezdés], többi adat 

esetében hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

 

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: egyetemi polgárok esetében az egyetemi jogviszony 

időtartama, külső olvasók esetén a könyvtári tagság ideje. A könyvtári tagság lejárta 

után a nyilvántartott személyes adatokat 30 napig tároljuk, ezután anonimizáltan, 

kizárólag statisztikai célból használjuk fel. Nem lehet törölni annak a beiratkozott 

könyvtárhasználónak az adatait, akinek bármilyen jellegű tartozása van az Adatkezelővel 

szemben. 

 

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai, az integrált könyvtári rendszer szolgáltatója. 

 

 

3.2. A könyvtári hírlevéllel összefüggő adatkezelés 

 

 

3.2.1. Az adatkezelés célja: A Könyvtár szolgáltatásaival és programjaival kapcsolatos 

tájékoztatás. 

 

3.2.2. Kezelt adatok köre: 

- email cím 

- olvasótípus 
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3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig 

 

3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai, az integrált könyvtári rendszer szolgáltatója. 

 

 

3.3. A Tudóstér szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés  

 

 

3.3.1. Tudóstér szolgáltatásra való regisztráció 

 

3.3.1.1. Az adatkezelés célja: Az egyetemi kutatók profiladatbázisában való megjelenés. 

 

3.3.1.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- születési év 

- email-cím 

- Neptun-kód 

- hálózati azonosító 

- foglalkozás / végzettség 

- szervezeti egység (munkahely) 

- státusz (kutató/doktorandusz) 

- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár egyedi szerzői azonosító 

 

3.3.1.3. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

3.3.1.4. Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. 

 

3.3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai 

 

 

3.3.2. Tudóstér profilban megjelenő személyes adat nyilvánosságra hozatala 

 

3.3.2.1. Az adatkezelés célja: az egyetemi szerzők aktuális tudományos munkásságának 

megjelenítése. 

 

3.3.2.2. Kezelt adatok köre: 

Tudóstér profilban nyilvánosan megjelenő adatok 

- családi és utónév 

- foglalkozás / végzettség 

- szervezeti egység (munkahely) 

- tudománymetriai adatok 

- egyéb azonosítók (pl. MTMT, ResearcherID, OrcID, Google Scholar ID, Academic 

Search, ODT azonosító, Facebook, Researchgate, LinkedIn) 

- fogadóóra 

- munkahelyi cím 
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- tudományos fokozat 

- személyes honlap 

- szabad szöveges bemutatkozás 

 

3.3.2.3. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

3.3.2.4. Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. 

 

3.3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

 

3.3.3. Tudóstér hitelesített publikációs lista igénybevételével összefüggő adatkezelés 

 

3.3.3.1. Az adatkezelés célja: hitelesített publikációs lista igénylése. 

 

3.3.3.2. Kezelt adatok köre:  

Hitelesített publikációs lista igényléséhez szükséges adatok 

- hálózati azonosító / Neptun kód 

- családi és utónév 

- születési év 

- telefonszám 

- DE mellék 

- e-mail-cím 

- szervezeti egység 

- Google Scholar profil link 

- doktori iskola és program 

- témavezető(k) neve 

- témavezető(k) e-mail címe 

 

Hitelesített publikációs listában megjelenő adatok: 

- családi és utónév 

- szervezeti egység 

- doktori iskola és program 

- MTMT azonosító 

- tudománymetriai adatok 

 

3.3.3.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

[Szerzői jogi szabályzat és publikációs irányelvek (Debreceni Egyetem), DE 

Doktori Szabályzat, V. fejezet 15. § (1) bekezdés]. (A szerzők egyedi azonosítása a 

bibliográfiai szabványok előírásai alapján történik: MSZ 3440-2:1979. A bibliográfiai 

leírás besorolási adatai. Személyek nevei). 

 

3.3.3.4. Az adatkezelés időtartama: A hitelesített lista elkészülte után 60 nap. 

 

3.3.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai 
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3.4. Az adatbázis-szolgáltatással összefüggő adatkezelés  

 

 

3.4.1. Az adatkezelés célja: Regisztráció a könyvtár által előfizetett adatbázisokba, online 

szolgáltatásokra (pl. hivatkozáskezelő szoftverek, plágiumszűrők, bibliográfiai és indexelő 

adatbázisok). 

 

3.4.2. Kezelt adatok köre: az adat kötelezősége adatbázisonként változó: 

- családi és utónév 

- email cím 

- szervezeti egység 

- beosztás 

- harmadik féltől (adatbázis és látogatottsági statisztikát szolgáltatóktól) származó 

sütik: a honlap látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók tartózkodási 

helye, a belépés előtti webhely (ahonnan a felhasználó "érkezik"), a használt 

böngésző és operációs rendszer, az internetszolgáltató, a használt kijelző 

felbontása, az oldal böngészésének ideje, a honlap elhagyásának időpontja 

 

3.4.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

3.4.4. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig 

 

3.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

3.4.6. Adattovábbítás: adatbázis szolgáltató. 

 

 

3.5. A könyvtár által szervezett kurzusokkal, tréningekkel, bemutatókkal összefüggő 

adatkezelés 

 

 

3.5.1. A könyvtár által szervezett kurzusokra, tréningekre, bemutatókra való 

regisztrációval összefüggő adatkezelés 

 

3.5.1.1. Az adatkezelés célja: Részvétel a könyvtár által szervezett oktatáson 

önkéntesen, az oktatás megszervezése. 

 

3.5.1.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- Neptun azonosító 

- email cím 

- szervezeti egység 

- érdeklődési kör 

 

3.5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

3.5.1.4. Az adatkezelés időtartama: legkésőbb az oktatás lebonyolításáig. 
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3.5.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

 

3.5.2. A könyvtár által szervezett kurzusokra, tréningekre, bemutatókra való 

regisztrációval összefüggő adatkezelés 

 

3.5.2.1. Az adatkezelés célja: Részvétel a könyvtár által szervezett oktatáson 

kötelezően, az oktatás megszervezése. 

 

3.5.2.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- Neptun azonosító 

- email cím 

- szervezeti egység 

- érdeklődési kör 

 

3.5.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.5.2.4. Az adatkezelés időtartama: az egyetem Irattári Szabályzata szerint 

 

3.5.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

 

3.5.3. A könyvtár által szervezett kurzusok, tréningek, bemutatókkal kapcsolatban 

kapcsolattartással összefüggő adatkezelések 

 

3.5.3.1. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a könyvtár által szervezett oktatáson való 

résztvevőkkel, oktatás megszervezésének megkönnyítése.  

 

3.5.3.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- email cím 

 

3.5.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.5.3.4. Az adatkezelés időtartama: az oktatás lebonyolításának és adminisztrációjának 

ideje, illetve esetlegesen a finanszírozó pályázathoz kapcsolódó megőrzési idő. 

 

3.5.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

  



 

 

DEBRECENI EGYETEM  

EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR 

H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 

Tel.: 52/410-443, e-mail: office@lib.unideb.hu 

 

 

3.5.4. A könyvtár által szervezett kurzusokon, tréningeken, bemutatókon készült 

fényképekkel való adatkezelések 

 

3.5.4.1. Az adatkezelés célja: a könyvtár által szervezett oktatáson való résztvevőkről 

fényképfelvételek készítése.  

3.5.4.2. Kezelt adatok köre: 

- fénykép 

 

3.5.4.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.5.4.4. Az adatkezelés időtartama: a finanszírozó pályázathoz kapcsolódó megőrzési 

idő. 

 

3.5.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

3.5.4.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem pályázati elszámolást végző egységei felé. 

 

 

3.5.5. A könyvtár által szervezett kurzusokon tréningeken, bemutatókon a finanszírozó 

pályázathoz kapcsolódóan a támogatás elszámolása 

 

3.5.5.1. Az adatkezelés célja: Pályázati támogatással való elszámolás. 

 

3.5.5.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- Neptun azonosító 

- email cím 

- szervezeti egység 

- érdeklődési kör 

- fénykép 

 

3.5.5.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.5.5.4. Az adatkezelés időtartama: az esetlegesen finanszírozó pályázathoz kapcsolódó 

megőrzési idő. 

 

3.5.5.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

3.5.5.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem pályázati elszámolást végző egységei felé 
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3.6. A könyvtár által szervezett programokkal összefüggő adatkezelés 

 

 

3.6.1. Regisztráció a könyvtári programokon. 

 

3.6.1.1. Az adatkezelés célja: Regisztráció a könyvtári programokon, program 

lebonyolításának megkönnyítése. 

 

3.6.1.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- email cím 

- szervezeti egység 

- érdeklődési kör 

 

3.6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)  

 

3.6.1.4. Az adatkezelés időtartama: legkésőbb a program lebonyolításáig. 

 

3.6.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

 

3.6.2. Kapcsolattartás a könyvtári programokon  

 

3.6.2.1. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, könyvtár által szervezett programok 

népszerűsítése. 

 

3.6.2.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- email cím 

 

3.6.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.6.2.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje. 

 

3.6.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai, népszerűsítést végző platformok. 

 

 

3.6.3. Könyvtári programokon, rendezvényeken készült fényképfelvételekkel összefüggő 

adatkezelések  

 

3.6.3.1. Az adatkezelés célja: A rendezvényen készült fotók felhasználása további, 

könyvtár által szervezett programok népszerűsítésére. 

 

3.6.3.2. Kezelt adatok köre: 

- a rendezvényeken készült fotók 
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3.6.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.6.3.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje 

 

3.6.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai, népszerűsítést végző platformok. 

 

 

3.6.4. Könyvtári programokon, rendezvényeken az esetlegesen finanszírozó pályázattal 

kapcsolatos elszámolással összefüggő adatkezelések 

 

3.6.4.1. Az adatkezelés célja: A könyvtári programokon, rendezvényeken a finanszírozó 

pályázattal elszámolás. 

 

3.6.4.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- Neptun azonosító 

- email cím 

- szervezeti egység 

- érdeklődési kör 

- fénykép 

 

3.6.4.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.6.4.4. Az adatkezelés időtartama: a program lebonyolításának ideje, illetve esetlegesen 

a finanszírozó pályázathoz kapcsolódó megőrzési idő. 

 

3.6.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

3.6.4.6. Adattovábbítás: A Debreceni Egyetem pályázati elszámolást végző egységei felé. 

 

 

3.7. A könyvtár honlapjával és közösségi oldalaival összefüggő személyes adatok 

kezelése 

 

 

3.7.1.1. Az adatkezelés célja: A honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely 

felhasználásának megkönnyítése, anonim statisztikák (pl. látogatottság) készítése és 

elemzése. 

 

3.7.1.2. Kezelt adatok köre: 

- webjelölők, cookie-k („sütik”) 

- harmadik féltől (Google Analytics, Facebook, Twitter, Instagram) származó sütik: 

a honlaplátogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók tartózkodási helye, 

a belépés előtti webhely (ahonnan a felhasználó "érkezik"), a használt böngésző 

és operációs rendszer, az internetszolgáltató, a használt kijelző felbontása, az 

oldal böngészésének ideje, a honlap elhagyásának időpontja. 
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3.7.1.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.7.1.4. Az adatkezelés időtartama: tárhely kapacitásától függően legkésőbb 1 év múlva 

törlésre kerülnek. 

 

3.7.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai, harmadik fél (ld. fentebb) 

 

 

3.7.2.1. Az adatkezelés célja: A honlap biztonsági és adatvédelmi kockázatainak 

kezelése.  

 

3.7.2.2. Kezelt adatok köre: 

- az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az 

internetszolgáltató, a böngészés ideje, a belépő és kilépő oldalak címe, a 

látogatás alatti kattintások száma 

 

3.7.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.7.2.4. Az adatkezelés időtartama: tárhely kapacitásától függően legkésőbb 3 hónap 

múlva törlésre kerülnek. 

 

3.7.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai, harmadik fél (ld. fentebb). 

 

 

3.8. A Születésnapi Krónika szolgáltatással összefüggő adatkezelés  

 

 

3.8.1. Az adatkezelés célja: A megrendelt kiadvány nyomtatott változatának elkészítése. 

 

3.8.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- születési dátum 

- megállapodás szerinti egyéb beszolgáltatott adatok 

- fotók 

- email cím 

 

3.8.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.8.4. Az adatkezelés időtartama: A Születésnapi Krónika elkészítési ideje. 

 

3.8.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai 
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3.9. Egyedi fényképek/videofelvételek készíttetése, szerkesztése megjelenéshez, 

közzététel a Könyvtár közösségi oldalain 

 

 

3.9.1. Adatkezelés célja: könyvtári rendezvények, a könyvtári működéshez, a könyvtári 

élethez kapcsolódó események megörökítése, egyetem közfeladatait elősegítő 

kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.  

 

3.9.2. Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

 

3.9.3. Kezelt személyes adatok köre: 

- fénykép- és videofelvétel 

 

3.9.4. Adatkezelés időtartama: folyamatos. 

 

 

3.10. Nyereményjáték 

 

 

3.10.1. Adatkezelés célja: A Könyvtár által szervezett alkalmi nyereményjátékban való 

részvétel regisztrálása, valamint a nyertes kiértesítése. 

 

3.10.2. Kezelt adatok köre: 

- családi és utónév 

- email cím 

- egyetemi egység 

 

3.10.3. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

3.10.4. Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az 

eredményhirdetésig. A nyertes adatait a nyeremény átvételéig kezeljük. Az arra okot adó 

körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig. 

 

3.10.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár munkatársai. 

 

 

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 

 

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a Debreceni 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által kezelt személyes adatokról. Ebben az 

esetben a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az Ön által megjelölt 

elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezelünk Önről; 

- milyen adatkezelés célokból; 

- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; 
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- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról. 

 

 

4.2. Másolat kéréséhez való jog 

 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Debreceni Egyetem 

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az Ön által megjelölt 

elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, 

amelyeket Önről kezelünk. 

 

 

4.3. Helyesbítéshez való jog 

 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, 

pontosítjuk a személyes adatát. 

 

 

4.4. Törléshez való jog 

 

A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével 

összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat. 

 

 

4.5. Korlátozáshoz való jog 

 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az 

adatkezelést, amíg a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak már nincs szüksége 

a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk 

az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk. 

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy 

melyik okból kéri a korlátozást. 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az adatkezelés korlátozására 

irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes 

adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső 

adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja. 

 



 

 

DEBRECENI EGYETEM  

EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR 

H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 

Tel.: 52/410-443, e-mail: office@lib.unideb.hu 

 

 

 

4.6. Tiltakozás 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek 

mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben a Debreceni Egyetem Egyetemi 

és Nemzeti Könyvtár megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés 

jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, 

töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk. 

 

 

4.7. A joggyakorlás közös szabályai 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a kérelmét legfeljebb egy 

hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. 

 

A kérelem megtagadása esetén a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a 

megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet 

bírósági jogorvoslati jogával. 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fenntartja magának azt a 

jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét 

illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 

nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 

kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Debreceni Egyetem 

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult 

személytől származik. 

 

 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve 

bírósághoz fordulhat. 

 


