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6. A KÖNYVTÁR SPECIÁLIS TERÜLETEINEK 

ADATVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA 

6.1. A tájékoztatás célja 

6.1.1. § (1) A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára kiemelt figyelmet fordít 

a könyvtárhasználóktól származó személyes adatok védelmére és a felhasználók személyes 

adatait az adatkezelésről szóló jogszabályok Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési 

szabályzat előírásainak megfelelően kezeli. 

(2) Az a természetes személy, aki személyes adatait a könyvtárnak megadja, az adatkezelés 

érintettjévé válik (a továbbiakban Érintett), a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

Könyvtára pedig adatkezelőnek minősül (a továbbiakban Adatkezelő). 

(3) Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a beiratkozáshoz, szolgáltatásainak 

igénybevételéhez, statisztikai adatszolgáltatáshoz, valamint olvasáskutatási felmérések 

céljából gyűjti, tárolja és dolgozza fel. Az Érintettek által megadott személyes adatok 

kezelésére kizárólag a Könyvtár munkatársai jogosultak.  

6.2. Beiratkozással keletkezett személyes adatok 

6.2.1. § (1) A beiratkozáshoz, a könyvtári tagság meghosszabbításához vagy az egyes 

könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez a következő személyes adatokat tartjuk családi és 

utónév, születési családi és utónév, 

a) születési hely, 

b) születési idő, 

c) anyja születési családi és utóneve, 

d) lakcím, 

e) személyi okmányának száma és típusa. 

(2) Amennyiben nem járul hozzá a fenti adatok kezeléséhez, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény értelmében 

nem lehet a könyvtár beiratkozott tagja. 

(3) Kizárólag az Érintett hozzájárulásával egyéb adatokat is gyűjtünk, melyeket statisztikai 

célra és a Könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos információk terjesztésére használunk, úgy 

mint:  

a) telefonszám, 

b) email cím, 

c) foglalkozás, 

d) munkahely/oktatási intézmény. 

 

(4) A Könyvtár az adatokat kitöltött adatlapon, valamint a könyvtári számítógépes 

rendszerben tárolja a biztonsági előírásoknak megfelelően. 

(5) A személyes adatok őrzése nem azonos a könyvtári tagság megújításával, ami továbbra is 

egy tanítási félév. 
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6.3. Számítógép- és internethasználat  

6.3.1. § (1) A jogviszonnyal rendelkező hallgatók, az abszolvált hallgatók és az oktató 

olvasóink saját, a Főiskola által biztosított azonosítókkal használhatják az olvasótermekben 

elhelyezett számítógépes eszközöket, WIFI-t.  

(2) Az azonosítókhoz köthető használat során keletkezett személyes adatok védelméről, 

kezeléséről a Főiskola Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezik.  

(3) A Főiskolával jogviszonyban nem álló olvasók géphasználatával keletkezett adatok 

védelmét szintén a Főiskola Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata 

szabályozza. 

6.4. Személyes adatok törlése 

(1) Az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja a Könyvtár, hogy az 

általa kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

(2) Amennyiben nem szükséges az adatkezelés céljából tárolni a személyes adatokat, azt 

három év után törli az adatbázisból.  

(3) A személyes adatok törlése kérhető személyesen, illetve a biblio@sapientia.hu e-mail 

címen, azonban ez egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnését is jelenti. 
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