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ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ÁLTAL SZERVEZETT TÁBOROKHOZ 

2022. június 27 – 2022. július 1. 

2022. augusztus 1 – 2022. augusztus 5. 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK 

A Magyar Nemzeti Múzeum („MNM”) által szervezett táborokba jelentkező, illetve résztvevő gyermekekkel (a 
jelentkezők és résztvevők együttesen: „Résztvevő”), valamint szüleikkel, gondviselőikkel, törvényes 
képviselőikkel (együttesen: „Törvényes Képviselő”) kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi 
Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen 
tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséről ad tájékoztatást. A Tájékoztatóban a 
Résztvevők és a Törvényes képviselőik együttesen: „érintettek”. 
 
A MNM Balassa Bálint Múzeuma („MNM BBM”) 2500. Esztergom, Mindszenty tér 5. 
A Tábor székhelye: 2500. Esztergom, Mindszenty tér 5. 
A MNM BBM és a Tábor telefonszáma: +36 33 500 175 
A MNM BBM és a Tábor email címe: balassamuzeum@balassamuzeum.hu 
A MNM BBM és a Tábor weboldala: https://balassamuzeum.hu/ 
A MNM BBM és a Tábor képviselője és elérhetőségei:  
Kocsis Anita, kocsis.anita@balassamuzeum.hu, 0630/1751795695 
A MNM BBM és a Tábor adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: tokaidr@t-online.hu@mnm.hu 

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

A MNM fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, 
szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával és figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet 
sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, új, személyes adatok kezelésével járó 
tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. 
 

3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK 
 
Egyes külön adatkezelések esetén specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az 
érintettek külön tájékoztatást kapnak, például az adott adatkezelési hozzájárulást megelőzően. 
Egészségügyi adatok tekintetében a MNM által végzett adatkezelés jogalapja több esetben is a GDPR 9. cikk (2) 
cd) és i) pontjai. Ezek szerint  az adott adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a 
hozzájárulását megadni, valamint az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, 
mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem, és olyan uniós vagy tagállami 
jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait 
védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan. . Ezek az adatkezelések minden esetben 
azzal a feltétellel történnek, hogy az adatkezelés kizárólag a MNM múzeumpedagógiai foglalkozásain résztvevő 
jelenlegi résztvevőire, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a MNM-mal rendszeres kapcsolatban állnak 
múzeumpedagógiai foglalkozások céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek 
hozzájárulása nélkül az MNM nem teszi hozzáférhetővé a MNM-on kívüli személyek számára. 
 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK 
Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban 
jogosultak és kötelesek a MNM rendelkezésére bocsátani. Így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással 
vagy egyéb jogalappal kell rendelkeznie a személyes adatok átadására. A MNM nem felelős az érintettek fenti 
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kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért 
vagy érelemért. 
Ha egy adatkezelési cél a MNM vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek 
megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a MNM a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott 
kérelem esetén rendelkezésre bocsátja. 
MNM kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az 
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a MNM nem kezeli 
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre 
jogosultak köre az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra. Az adatokhoz MNM belső szervezeti egységein belül 
alapvetően az alábbi személyek férhetnek hozzá: 
 

❖ MNM BBM munkatársai 

❖ MNM Gazdasági igazgatóság pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó munkatársai 

megjelölt adatkezelési jogalapokon túl a táboroztatás során előfordulhat, hogy adatkezelésére az alábbi okból 
van szükség: 

❖ személyes adatok kezelésére az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges [GDPR 6. cikk (1) d)], vagy 

❖ az adatkezelés az adatkezelő az érintettek egészségügyi adatainak a GDPR 9. cikk (2) bekezdése c) és i) 
pontjaiban meghatározott célok keretében történő kezeléséhez fűződő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) f)]egészségügyi. 

 
Ha az adatmegőrzési időként a Tájékoztató igények elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító 
cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig, meghosszabbítja. Az 
adatmegőrzési idő meghatározásának alapja általában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(„Ptk.”). 
 
 
 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok köre Adatmegőrzési idő, 
hozzáférési jogok, 

adattovábbítás (ha van) 

Résztvevő egészségügyi   
adatai és spec. nevelési 
igénye a jelentkezéskor, 
amelyet  a törvényes 
képviselő tölt ki 

Egészségügyi adatok 
tekintetében: 
GDPR 9. cikk (2) a) (az 
érintett kifejezett 
hozzájárulását adta az 
említett személyes 
adatok egy vagy több 
konkrét 
célból történő    
(kezeléséhez), valamint a 
GDPR 9. cikk (2) c) (az 
adatkezelés érintett vagy 
más természetes 
személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez 
szükséges, ha az érintett 
fizikai vagy jogi 
cselekvőképtelensége 

A résztvevő személyi 
azonosító adatai: tábor 
időpontja, vezetéknév, 
keresztnév, 
TAJ szám, születési hely, 
idő,  
A résztvevő elérhetőségei: 
számla kibocsátáshoz: 
címe/postai/e-mail 
értesítést kér, lakcím: 
ország, 
irányítószám, város, cím, 
otthoni telefon 
A résztvevő 
kapcsolattartási adatai: 
mobiltelefonszám, 
résztvevő/anya/apa/egyéb 

Adatmegőrzési idő: az 
érintett hozzájárulása 
visszavonásának 
hiányában a 
jelentkezést, illetve az 
adott táborozást követő 
5 év (a Ptk. 6:22. § (1) 
alapján a táborba való 
jelentkezéssel 
kapcsolatos 
esetleges igények 5 év 
alatt évülnek el).  
Számviteli tv. és vhr. 
jogszabályok, adójogi 
jogszabályok szerinti 
megőrzési határidők. 
Hozzáférésre jogosult az 
MNM BBM szervezetén 
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folytán nem képes a 
hozzájárulását megadni) 
és a GDPR 9.cikk (2) 
bekezdés i) pont (az 
adatkezelés a 
népegészségügy 
területét érintő olyan 
közérdekből szükséges, 
mint a határokon át 
terjedő súlyos 
egészségügyi 
veszélyekkel szembeni 
védelem, és olyan uniós 
vagy tagállami jog 
alapján történik, amely 
megfelelő és konkrét 
intézkedésekről 
rendelkezik az érintett 
jogait és szabadságait 
védő garanciákra, és 
különösen a szakmai 
titoktartásra 
vonatkozóan). 
Egyéb személyes adatok 
tekintetében: 
GDPR 6. cikk (1) a) (az 
érintett önkéntes Az 
érintett jogosult arra, 
hogy 
hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A 
hozzájárulás 
visszavonása nem érinti 
a 
hozzájáruláson alapuló, 
a visszavonás előtti 
adatkezelés 
jogszerűségét. 
A hozzájárulás 
hiányában az MNM 
szervezői nem tudják 
tisztázni a jelentkező 
egészségügyi állapotát, 
hogy kiszűrjék az 
estleges fertőző 
betegségeket terjesztő 
vírusokkal fertőzöttek 
részvételét csoportos 
foglalkozásokon és nem  
tudják  biztosítani a 
résztvevők létfontosságú 
érdekeinek megfelelő  
ellátását  

(névvel); részvételi díj 
részleges vagy teljes 
visszautalása esetén 
érvényes bankszámlaszám. 
 
Hozzátartozó kijelölése a 
résztvevő 
hazaviteléről; a felnőtt 
korú hozzátartozó adatai: 
név, 
születési név, születési 
hely, idő, személyi 
igazolvány szám, 
nyilatkozat a 
hozzátartozótól, hogy a 
résztvevőt a tábor ideje 
alatt saját felelősségére ki 
viheti haza, dátum, aláírás.  

belül a vezetői, 
múzeumpedagógiai és a 
számviteli-pénzügyi 
feladatokat ellátó 
munkatársak. 
Nincs adattovábbítás 
külső szervezetek 
számára. 

    

Videó, fénykép, interjú 
és egyéb 

Egészségügyi adatok 
tekintetében: 

A táborban készült videó- 
és fényképfelvételek, 

Adatmegőrzési idő: az 
érintett kérése 
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médiaanyag készítése a 
táborral 
kapcsolatban, 
melyekben 
szerepelhet a 
résztvevő. 
A táborral kapcsolatban 
készült 
videók, fényképek, 
interjúk és egyéb 
médiaanyagok 
segítségével MNM 
dokumentálja, valamint 
külső személyek, újabb 
korosztályok számára 
bemutatja 
tevékenységét, és 
ennek segítségével 
a múzeumi kulturális 
munkáját népszerűsíti. 
MNM  ezeket az 
anyagokat   
felhasználhatja, 
anyagaiban, 
nyilvánosságra hozhatja 
saját felületein 
(www.mnm.hu) vagy a 
médiában, 
idézetek, cikkek vagy 
rövid 
filmrészletek, 
fényképek közlésével. 
MNM a fényképet 
kiteszi a saját 
Facebook oldalára 
 

GDPR 9. cikk (2) a) (az 
érintett 
kifejezett hozzájárulását 
adta az említett 
személyes adatok egy 
vagy több konkrét 
célból történő 
kezeléséhez). 
Egyéb személyes adatok 
tekintetében: 
GDPR 6. cikk (1) a) (az 
érintett önkéntes 
hozzájárulása). 
Az érintett jogosult arra, 
hogy 
hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A 
hozzájárulás 
visszavonása nem érinti 
a 
hozzájáruláson alapuló, 
a visszavonás 
előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
Az érintett hozzájárulása 
hiányában a 
médiaanyagok nem 
készíthetők el. 

interjúk, egyéb 
médiaanyagok. 

esetén a média anyag 
bármikor törölhető. A 
visszavonás joga a 
nyilvánosság számára 
már közzétett média 
anyagok esetén teljes 
körűen csak ezen 
anyagok megjelenéséig 
gyakorolható. A 
megjelent felvételekről 
például harmadik 
személyek egy 
weboldalról vagy 
közösségi oldalról 
mentést 
és/vagy másolatot 
készíthetnek, MNM ezt 
nem tudja ellenőrizni. 
Hozzáférésre jogosult 
az MNM   
szervezetén belül: a 
felvételek 
megjelenéséig: az MNM 
munkatársai 
munkatársai. 
Az érintett 
közszerepléssel járó 
tevékenységéről készült 
felvételek, valamint 
tömegfelvételek esetén 
az érintett 
hozzájárulása a 
felvételek elkészítéséhez 
és 
felhasználásához nem 
szükséges (a Ptk. 
2:48. §). 
MNM  nem továbbít 
személyes adatot. 

    

A tábor ideje alatt a 
balesetekről és 
váratlan veszélyes 
helyzetekről 
felvett jegyzőkönyvek. 

Egészségügyi adatok 
tekintetében: a 
GDPR 9. cikk (2) c) (az 
adatkezelés az érintett 
vagy más természetes 
személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez 
szükséges, ha az érintett 
fizikai vagy jogi 
cselekvőképtelensége 
folytán nem képes a 
hozzájárulását 
megadni). 
Egyéb személyes adatok 
tekintetében: 

Baleseti jegyzőkönyv 
tartalma különösen: a 
sérült neve, címe, 
állandó személyzet 
/Résztvevő, 
születési ideje, neme 
(férfi/nő), baleset 
dátuma és pontos ideje, 
helye, hogyan 
történt a baleset, kik 
voltak jelen, sérülések 
részletezése, tanú/tanuk 
neve, elsősegélyt 
nyújtó/nyújtók neve, 
beosztása, milyen 

Adatmegőrzési idő: az 
adott táborozást 
követő 5 év (a Ptk. 6:22. 
§ (1) alapján a táborban 
való részvétellel 
kapcsolatos 
esetleges igények 5 év 
alatt évülnek el). 
Hozzáférésre jogosult az 
MNM  szervezetén 
belül: 
múzeumpedagógusi 
feladatokat ellátó 
munkatársai, MNM jogi 
képviselője és   
vezetősége 
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GDPR 6. cikk (1) f) az 
MNM jogos 
érdeke). 
MNM jogos érdeke: a 
balesetek 
és a váratlan veszélyes 
helyzetek  
dokumentálása, a 
felelősség és a 
tanulságok 
megállapítása, valamint 
a táborozás 
körülményeinek javítása, 
valamint a táborban való 
biztonságos 
részvétel megvalósítása 
akár általánosságban 
(ebben az esetben a 
Résztvevő adatainak 
anonimizálásával), 
valamint az adott 
Résztvevő táboroztatása 
során. 

sürgős beavatkozások 
történtek, a baleset 
oka (sérült szerint, a tanú 
szerint, az 
elsősegélyt nyújtó szerint), 
jelentették-e a 
balesetet (I/N), kinek, 
mikor, ha nem 
azonnal, akkor mi volt a 
késedelem oka 
(ennek dátuma, ideje), a 
baleset idején a 
sérült, az adott helyen 
kellett lennie (I/N), 
betartotta-e a biztonsági 
szabályokat (I/N), 
rendelkezésre állt- e 
védőruházat az adott 
programhelyen (I/N), 
viselte-e az adott 
programnál előírt 
védőruházatot (I/N), 
folytathatja-e a 
munkáját/táborozását a 
táborban (ha igen 
mikortól) (I/N), ajánlás 
(pl. könnyebb feladatok 
végzése, pihenő idő, 
stb.), kitöltötte, aláírás, 
dátum, kell-e 
bejelentést tenni az ÁNTSZ 
és az illetékes 
biztosító felé, ha igen 
kinek, mikor. 
Váratlan veszélyes 
helyzet: az esemény 
dátuma, pontos ideje (ha 
szükséges), a helyzet rövid 
leírása az érintettek 
pontos 
megnevezése,  intézkedési 
terv (felelősök), milyen 
sürgős beavatkozások 
történtek a probléma 
elhárítására,  lehetséges 
okok, amelyek a 
vészhelyzetet   
előidézhették, jelentették-
e azonnal a vészhelyzetet 
(I/N), ha igen kinek, ha 
nem azonnal, akkor 
pontosan mikor 
jelentették és mi volt a 
késedelem oka, stratégiai 
terv felállítása után 
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hogyan történt a 
vészhelyzet elhárítása, és 
ennek mi volt az 
eredménye, 
kommunikációs stratégia, 
ajánlás a jövőbeni hasonló 
helyzetek megelőzésére, 
kitöltötte (név), aláírás, 
dátum, kell-e bejelenteni 
az illetékes 
népegészségügyi hatóság 
ÁNTSZ és az illetékes 
biztosító felé, ha 
igen kinek, mikor. 

 
5. ADATTOVÁBBÍTÁSOK 
 
MNM az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére szerződéses partnereket nem veszi 
igénybe.   
 
6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
MNM a Résztvevők személyes adataival kapcsolatos nyomtatott anyagokat elzárt szekrényben tartja. Az online 
tárolt adatok hozzáférése szervezeten belül is korlátozva van, jelszóval védett, és kizárólag azok a munkatársak  
dolgozhatnak az adatokkal, akiknek a munkájához ez feltétlenül szükséges. A belső hálózatot határvédelmi 
rendszer védi a külső támadásoktól. 
 
7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 
7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így 
különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82.cikkei) tartalmazzák. Az alábbi 
összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a MNM ennek megfelelően nyújt tájékoztatást 
az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 
MNM indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) 
kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán 
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az 
MNM a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az 
érintettet. 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az 
érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha MNM nem tesz intézkedéseket az 
érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat 
be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
7.2 Az érintett hozzáférési joga 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon MNM-től arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 
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e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a MNM-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és  
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információk, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát MNM az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 
érintett által kért további másolatokért MNM az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
7.3 A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy MNM a kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére MNM indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat MNM gyűjtötte vagy más módon 
kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
e) a személyes adatokat MNM az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; vagy 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 
került sor. 
(2) Ha MNM nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, MNM-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése céljából; 
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben 
az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 
adatkezelést; vagy  
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MNM korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy MNM ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
c) a MNM-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy MNM jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
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más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 
(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a MNM előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a 
fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 
 
7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 
értesítési kötelezettség  
MNM minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, 
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a MNM tájékoztatja e címzettekről. 
 
7.7 Az adathordozhatósághoz való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa MNM rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt MNM akadályozná, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – 
ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatot adatkezelők (így MNM és egyéb adatkezelő) közötti 
közvetlen továbbítását. 
(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt 
rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
7.8 A tiltakozáshoz való jog 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes 
adatokat MNM nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK 
irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is 
gyakorolhatja. 
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, 
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó 
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása 
érdekében van szükség. 
 
7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint 
az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes 
felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9..; telefon: 06-1/475-7100; email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű döntésével szemben. 
(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről. 
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(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti bíróság előtt kell 
megindítani. 
 
7.11 A MNM-mal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
  
(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, 
ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a 
GDPR szerinti jogait. 
(2) A MNM-mal szembeni eljárást az MNM tevékenységi helye szerinti bíróság előtt kell megindítani. A bíróság 
illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi weboldalon tájékozódhat: www.birosag.hu. 
 
 
A fenti Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. A jelen nyilatkozatot teljes felelősségem 

tudatában tettem meg, annak valóság tartalmáért büntető és polgári jogi felelősséggel tartozom. 

 
Budapest, 2022. június  
 
 
Kelt.:  

Gyermek neve: …. 

Törvényes képviselő/szülői felügyeletet gyakorló aláírása: 
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