Adatkezelési Nyilatkozat
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal
használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Móra Ferenc Múzeum)
számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza.
Az adatkezelő megnevezése: Móra Ferenc Múzeum (továbbiakban: adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 6721 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Az adatkezelő elérhetőségei:
E-mail: info@mfm.u-szeged.hu
Tel: 06 62 / 549-040
honlap:
moramuzeum.hu
muzeumibolt.hu
mstock.hu / mstock.eu
Az adatkezelés jogalapja:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre:
Az adatkezelő tulajdonában lévő honlapok szolgáltatásait igénybe vevők köre.
Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
személyes adatait az adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja:
az adatkezelő hazai és nemzetközi pályázatokról, konferenciákról, saját szervezésű
rendezvényeiről, kiállításokról, gyűjteménygyarapodásról, kutatási eredményekről,
szakmai publikációkról és egyéb, a múzeumi életet érintő hazai és nemzetközi
eseményekről ad hírt.
Az adatkezelés módja:
automatizált adatfeldolgozás.
A kezelt személyes adatok köre:
az adatkezelő az érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét és email címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a Móra Ferenc Múzeum rendezvényeken való regisztráció során
illetve az adatkezelő honlapjain történő feliratkozással és az ehhez szükséges

személyes adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődött. A
megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli az adatkezelő.
Az érintett jogosult:
- kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat
személyes adatai kezelése ellen;
- kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 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 akadályozná az az adatkezelőt, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az
adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.
- Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat,
vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.
Jogorvoslati
lehetőséggel,
panasszal
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az adatkezelő – az érintettek írásbeli
értesítésének kötelezettsége mellett - fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi
tájékoztatót bármikor módosítsa.
Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok: A jelen adatkezelési tájékoztató
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

