
 
 
 

Nyilatkozat beléptető kártya átvételéről 
 

Név (átvevő):  

Szervezeti egység:  

Kártyaszám:  

 
A mai napon átvett kártya az Eötvös Loránd Tudományegyetem tulajdonát képezi, amelyért az átvevő anyagi 
felelősséggel tartozik. A kártya elvesztése, rongálódása, illetve visszaadásának hiánya esetén 3.000,- Ft kártérítést 
köteles fizetni. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az ELTE Adatkezelési Szabályzatát, amely az ELTE Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. kötet - Szervezeti és Működési Rend - 6. sz. melléklete, valamint a jelen nyilatkozat 
mellékletét képező adatkezelési tájékoztatást megismertem és tudomásul vettem. 
 
Budapest,  ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 ……………………………………….. ……………………………………….. 
 Informatikai és Fejlesztési Osztály átvevő 
 
  
 
 
 

Beléptető kártya visszavétele 
 
 

Budapest, ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………….. ……………………………………….. 
 Informatikai és Fejlesztési Osztály visszaadó 
  
 
 
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  
Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (1364 Budapest Pf. 233.) Telefon: 36-1-411-6777 
e-mail: titkarsag@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415 
konyvtar.elte.hu  
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Proximity kártya 
 
Mire használjuk az Ön adatait? 
Vagyonvédelmi okból beléptetőrendszert üzemeltetünk, amely biztosítja, hogy az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 1053 Budapest, Ferenciek 
tere 6. címen álló épületébe és azok helyiségeibe csak arra jogosult személyek léphessenek be. 
 
Mely adatait fogjuk kezelni?  

1. Név 
2. Szervezeti egység 
3. Az adatkezelő által kiadott belépőkártya sorszáma 
4. Épületbe való be- és kilépések, illetve ajtónyitások időpontja 

 
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 

1. Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 6. cikk (1) 

f. pont) 

2. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban Szvtv.) 32 

§ (1) Elektronikus beléptető rendszer az erre vonatkozó megbízási szerződés alapján akkor alkalmazható, ha a védett területre jogszabály 

vagy a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott. 

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva? 
Adatkezelő:  

• Eötvös Loránd Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, Üzemeltetési Igazgatóság 

1056 Budapest, Szerb u. 21-23. III. em. 305. 

Adatfeldolgozó:  

• Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Informatikai és Fejlesztési Osztályán foglalkoztatott munkatársak az alábbi munkakörökben: 

informatikus könyvtáros, könyvtári szakinformatikus. 

• Az adatkezelő 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. címen portaszolgálatot teljesítő munkatársai. 

Meddig kezeljük az Ön adatait? 

• A beléptetőrendszert üzemeltető szoftverben: 

o Nevét és szervezeti egységét a 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. címen történő foglalkoztatás idejéig (Szvtv. 32. § (2) bek.). 

o Az épületbe való be- és kilépések, illetve az ajtónyitások időpontját az adatkezelő által kiadott belépőkártya sorszámához kötötten 

legfeljebb 6 hónapig (Szvtv. 32. § (3) bek.). 

• Az adatkezelő által biztosított belépőkártya kiadását és visszavételét igazoló nyilatkozatot (név, kártyaszám, szervezeti egység feltűntetésével) 

az ELTE Iratkezelési Szabályzatának megfelelően a belépőkártya visszavételétől számított 5 évig. 

Az Önt megillető jogosultságok1: 
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, 
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz, 
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog, - ha 

pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb. 
4. tájékoztatás címzettek személyéről – kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;  
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában) – amennyiben szüksége van 

rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait; 
6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen  
7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya – kérjük jelezze, ha ilyet észlel; 
8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 
 
Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni? 

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez  
Az ELTE adatvédelmi tisztviselője: 
dr. Rigó Kinga 
ELTE Rektori Kabinet 
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
Tel.: +36 1 411-6500 /2855  
Email: kinga.rigo@rk.elte.hu 
 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  
 Hatóság elérhetősége: 
 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
 Honlap: www.naih.hu 
 Tel.: +36-1-391-1400 
Bírósághoz  
 Magyarországon a pert az érintett választása szerint 
  az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye  
 szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

                                                 
1 Részleteket ld. https://konyvtar.elte.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat 


