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A VOKE Vasutas Művelődési Ház 
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata 

 
 A VOKE Vasutas Művelődési Ház Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata (továbbiakban: 
Szabályzat) célja, hogy a VOKE Vasutas Művelődési Ház (továbbiakban: Művelődési Ház, 
Adatkezelő, Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén 
(továbbiakban: Érintett) számára, tekintet nélkül nemzetiségére, állampolgárságára, korára, 
nemére, vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez és az információs önrendelkezéshez való jogát tiszteletben tartsa 
személyes adatainak regisztrációja, kezelése, használata, vagy feldolgozása során. 
 
1. Adatkezelő 
Adatkezelő neve: VOKE Vasutas Művelődési Ház  
Székhelye és postai címe: 7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2. 
Nyilvántartó állami szerv: Budapesti Törvényszék 
Felügyeleti szerv: Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (Rövidített név: 
VOKE); székhely és postai cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 
E-mail címe: pvmh@pvmh.hu  
Honlapjának címe: www.pvmh.hu  
Telefon: +36-72-310-037 
Elérhetőség: munkanapokon 8.00-17.00 óra  

2. A Művelődési Ház által alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi irányelvek: 
2.1. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban 
meghatározott elvárásoknak; a jogszerű, tisztességes és átlátható, világos és egyértelmű 
Szabályzat, amit mindenki számára hozzáférhetővé tesz. 

2.2. A Művelődési Ház elkötelezett az adatkezeléssel Érintettek személyes adatainak 
védelmében, fontosnak tartja a magánélet és az információs önrendelkezési jogok 
tiszteletben tartását, biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését.  

2.3. A Művelődési Ház a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

2.4. A Művelődési Ház adatkezelési alapelvei összhangban vannak az Alaptörvénnyel és az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, valamint megfelel az EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet)  

2.5. Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges 
személyes adatokat az előzetes tájékoztatást követően, az Érintettek önkéntes 
hozzájárulása alapján és kizárólag a szolgáltatás céljához kötötten használja fel, 
biztosítva, hogy személyes adataikkal az Érintettek rendelkezzenek. A személyes 
adatkezelés az ún. különös adatokra nem terjed ki törvényi felhatalmazás, vagy 
kötelezés kivételével. 

2.6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése a tisztességesség 
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elvének és törvényesség követelményeinek megfelelően történik. Csak olyan 
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

2.7. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.  

2.8. Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb 
eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni, vagyis a cél elérésére ténylegesen 
szükség van az adatok kezelésére. A Művelődési Háznak haladéktalanul törölni kell az 
érintett személyes adatait, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további 
kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához. Az 
adatkezelés során csak a cél megvalósulásához szükséges mennyiségben és mértékben 
kezelhetők az adatok. 

2.9. Az adatkezelés kizárólag személyes (otthoni, családi, szabadidős, sport, szokások stb.) 
tevékenységre nem vonatkozhat. 

2.10. A Művelődési Ház kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek bármely 
személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt a Szabályzatban rögzítettek 
szerinti világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű tájékoztatást ad számára az adatfelvétel 
módjáról, céljáról, elveiről és arról, hogy a személyes adatait ki fogja kezelni, illetve 
felhasználni, tájékoztatja továbbá jogairól, a lehetséges kockázatokról, garanciákról. 

2.11. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály 
teszi kötelezővé, felhívja Adatkezelő az Érintett figyelmét az adatszolgáltatás 
önkéntességére; kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő 
jogszabályt.  

2.12. Ha a személyes adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra 
kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és tőle előzetes, kifejezett 
hozzájárulást kér, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  

2.13. A Művelődési Ház az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok 
által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az Érintettet 
annak igénye szerint tájékoztatja, egyben kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót 
nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást 
megtagadja. 

2.14. A Művelődési Ház adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás, folyamatosan elérhető 
a https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek linken. 
 

3. A Művelődési Ház adatkezelésének jogalapja 
3.1. A Művelődési Ház személyes adatot akkor kezelhet, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, 

vagy azt törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból 
elrendeli.  

3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései értelmében a hozzájárulás szóban, írásban, 
telefonon, e-mailben és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható.  

3.3. Az adatkezelés jogalapja az info tv.5. § (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes 
hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak. 

https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek
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3.4. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához 
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás-részeket, 
ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és 
különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett 
hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének 
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

3.5. Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, Adatkezelő a 
felvett adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a rá vonatkozó 
kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából is 
kezelheti. 

3.6. A Művelődési Ház személyes adatok kezelésére vonatkozó joga kiterjed a saját Alapító 
okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt tevékenységei 
ellátásához szükséges adatok kezelésére is, az Érintett által igényelt szolgáltatás 
tekintetében. 

3.7. Az Érintett konkrét adatainak felvétele során rögzítendő, hogy arra a Szabályzat 11.1.-
11.10. pontjában felsorolt mely alpontjában írt tevékenységi körre való hivatkozással 
van szükség.  

3.8. Az adatkezelés jogalapja a Szabályzat 4.sz. mellékletében felsorolt, a Művelődési Ház 
Alapító okiratának IV. pontja az Intézmény tevékenységét jogszabályhely 
megjelöléssel rögzítő IV. 1. –IV. 5. pontjában foglaltak; az Érintett adatkezelése e 
pontok adott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseire hivatkozva történhet.  
 

4. A Művelődési Ház adatkezelésének célja  
4.1. Személyes adat kizárólag a Művelődési Ház által konkrétan meghatározott célból, az 

általa biztosított szolgáltatások igénybevétele, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető.  

4.2. A Művelődési Ház biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfeleljen az 
adatkezelés céljának, s hogy az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes 
legyen. 

4.3. A Művelődési Ház csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, s a cél elérésére alkalmas.  

4.4. A Művelődési Ház személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig kezeli. 

4.5. A megjelölt céloktól eltérő célra Adatkezelő a személyes adatokat nem használja.  
4.6. Előzetes regisztráció során Adatkezelő lehetővé teszi, hogy Érintettnek csak egyetlen 

alkalommal kelljen megadnia az adatait. A megadott adatokat a Művelődési Ház 
mindaddig kezeli, amíg a szolgáltatást az Érintett igénybe veszi, illetve amíg az adatok 
ilyen célú felhasználását Érintett meg nem tiltja.  

4.7. Az Érintett döntése alapján - az adott szolgáltatástól függően - a Művelődési Ház által 
kérhető személyes adatok: vezeték és keresztnév, születési név, anyja neve, 
lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, személyi igazolványszám, TAJ szám, 
adóazonosító jel, elérhetősége: e-mail cím, telefonszám. 

4.8. Adatkezelő - az érintett beleegyezését követően - az Info. tv.-ben meghatározott 
módon, szerződés megkötése, vagy egyéb adózási vonzatokkal járó szolgáltatásokkal 
összefüggésben a szerződő természetes személy adóazonosító jelét a Számlákon rögzíti 
az adózás rendjéről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 
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5. A Művelődési Ház általi előzetes tájékoztatás szempontjai 
5.1. A Művelődési Ház az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közli, hogy az 

adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul vagy kötelező; egyértelműen és részletesen 
tájékoztatja Érintettet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
a 3.7.; 3.8. pontban írtak Érintettre vonatkozó konkrét rendelkezésekről, az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, arról, hogy az adatkezelés konkrétan mely céllal, szolgáltatás 
igénybevételével függ össze; az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

5.2. A tájékoztatás során Érintettel az adatkezelő személy közli saját nevét és elérhetőségét.  
5.3. A tájékoztatás érinti, hogy az adatkezelés milyen hatással járhat az Érintett 

magánszférájára és információs önrendelkezési jogára.  
5.4. A tájékoztatást a Művelődési Ház egyszerű, érthető, áttekinthető és minden fontos 

részletre kiterjedő módon teszi meg.  
5.5. A Művelődési Ház többes adatkezelési rendszert működtet, mely alapján az 

adatkezelést a Művelődési Háznak a Szabályzat 3.sz. mellékletében felsorolt, 
adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak végzik.  

5.6. Az adatfelvételt megelőzően a Művelődési Ház tájékoztatja az érintettet arról, hogy az 
adatkezelés során az adatvédelmi szabályokat betartja és viseli az esetleges 
megszegésükkel járó felelősséget. 

5.7. Az előzetes tájékoztatás során a Művelődési Ház az Érintettel ismerteti, hogy milyen 
módon kívánja használni személyes adatait, meghatározva annak pontos körét.  

5.8. A tájékoztató kiterjed az adatbiztonságot jelentő szabályok ismertetésére is, így a 
jogosultak által történő hozzáférés garantálására, s a jogosulatlan általi hozzáférés 
tilalmára, a szükséges mértékű, adott célhoz történő felhasználására, a jelen 
Szabályzatban rögzített továbbítás korlátaira, a szolgáltatás megszűnését követően az 
adatok törlésére. 

5.9. Ha az adatkezelés fogyatékossággal élők személyes adataira is kiterjed, a Művelődési 
Ház a tájékoztatást a számukra is megismerhető módon teszi meg.  

5.10. Törvényi felhatalmazáson alapuló adatkezelés esetén – a jogszabályhely pontos 
megjelölésével – az ennek alapján kérendő személyes adatokról a Művelődési Ház 
tájékoztatja az érintettet (pl. állampolgárság, szociális, egészségügyi adatok, TAJ 
szám). 

5.11. A tájékoztatás kiterjed az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is. Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. 
törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy a Pécsi 
Törvényszék előtt érvényesítheti jogait. 

5.12. Az előzetes tájékoztató - az adott szolgáltatás jellegétől függően - történhet 
személyesen, telefonon, e-mailben, a Művelődési Ház honlapján - valamennyi esetben 
rögzítve ennek megtörténtét. 

5.13. Az előzetes tájékoztatás megtételekor a Művelődési Ház felhívja az érintett 
figyelmét, hogy az adatvédelmi és kezelési szabályzata a 
https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek linken hozzáférhető. 

5.14. A Szabályzatnak az előzetes tájékoztatási kötelezettséget rögzítő 5.1.-5.13. pontban 
írt rendelkezéseit a 3.sz. mellékletben foglalt dolgozók alkalmazzák és adaptálják az 
adott Érintett adatfelvétele során, s adnak tájékoztatást az Érintett által feltett további 
részletkérésekre.  

https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek
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5.15. Az előzetes tájékoztatás technikailag úgy is történhet, hogy az 5.14.pontban írt 
dolgozó lehetővé teszi Érintett számára az előzetes tájékoztató elolvasását. A 
kérdésekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség erre az esetre is vonatkozik.  

5.16. Az 5.14.-5.15.pontban írtaktól a szabályzat 5. pontját – kivonatként – az intézmény 
elhelyezi az irodai rész hirdető tábláján.  

5.17. Az Érintett a Szabályzat, s ezen belül az előzetes tájékoztatás ismeretében 
adatvédelmi és felhasználási nyilatkozatában igazolja, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a Művelődési Ház általi kezeléséhez, felhasználásához. E nyilatkozat 
nyomtatványa letölthető a Művelődési Ház honlapjáról az alábbi linken: 
https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek 
 

6. Statisztikai célú adatfelhasználás  
6.1. A Művelődési Ház a személyes adatokat felhasználhatja statisztikai célokra.  
6.2. A Művelődési Ház biztosítja, hogy az adatok statisztikailag összesített formában 

történő felhasználása, az Érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát 
semmilyen formában nem tartalmazza. 

6.3. A Művelődési Ház biztosítja, hogy a rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a 
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.  

6.4. A Művelődési Ház garantálja, hogy ha az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez 
adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően 
a technikai adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható. 
 

7. Adatrögzítés, tárolás 
7.1. A Művelődési Ház a személyes adatokat a saját informatikai rendszerében biztonságos 

módon, külön erre a célra létrehozott helyen tárolja, az Adatkezelést végző dolgozó 
erre a helyre tölti fel az Érintett személyes adatait, annak telefonon, interneten, vagy 
személyes közlése alapján.  A papíralapon tárolt adatokhoz illetéktelenek nem férnek 
hozzá. 

7.2. A személyes adatok tárolásának időtartama igazodik az adott szolgáltatáshoz. 
Amennyiben a szolgáltatás megvalósult, és az Érintett személyes adataira a 
továbbiakban nincs szükség, a Művelődési Ház az Érintett személyes adatait azonnal 
törli és erről az Érintettet tájékoztatja. Kivételt képez ez alól, ha a személyes adatok 
megőrzését jogszabály teszi kötelezővé 

7.3. Az Érintett által folyamatosan, visszatérő módon igénybe vett szolgáltatás esetén az 
Érintettnek csak az első alkalommal kell megadnia személyes adatait. 

7.4. E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelési szabályokról az Érintett kérésére az adat 
felvételekor ad a Művelődési Ház tájékoztatást. 

7.5. Amennyiben Érintett nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az 
Érintett hozzájárulásának beszerzése. 

7.6. A Művelődési Ház a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott 
adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

7.7. Bármely Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, 
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-
vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 
mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli. 

7.8. Amennyiben külső előadó előadásának megtartásához a Művelődési Ház tulajdonába 
lévő laptopot kíván bérbe venni, úgy az ezt rögzítő szerződésben ki kell térni a 

https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek
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biztonsági előírásokra, különös tekintettel a vírusvédelemre. E rendelkezések 
megszegésével kapcsolatos károkért az előadó viseli a polgári jogi és bűntető 
felelősséget. 

7.9. Törekedni kell arra, hogy az előadók az előadások anyagait lehetőleg saját 
adathordozón biztosítsa, s azok ne kerüljön a PVMH tulajdonában álló gépre 
telepítésre. Amennyiben a PVMH tulajdonában lévő gépre kerül telepítésre az előadást 
követően a rendszergazda törölje, vagy helyezze el olyan mappában az anyagot, ahol 
más nem fér hozzá (abban az esetben, ha napokon belül újra szükség lehet az előadás 
anyagára.) 

7.10. Amennyiben a munkavállaló a Művelődési Ház tulajdonában lévő adathordozót 
használ, azt kizárólag a munkaszerződésében rögzített feladatai ellátásához 
használhatja.  Ha idegen adathordozót csatlakoztat a Művelődési Ház gépére és azzal 
kárt okoz, akkor a felelősség a munkavállalót terheli. Az adathordozók 
vírusmentességét minden csatlakoztatásnál ellenőrizni kell.  
 

8. Személyes adat megismerése, továbbítása 
8.1. A személyes adatok megismerésére, kezelésére jogosultak a Művelődési Házzal 

munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a 
munkaszerződéseikben, valamint a munkaköri leírásaikban rögzített feladataik 
ellátásához kapcsolódó adatok körében. Rajtuk kívül kifejezetten az internetes 
közösségi tér működtetésével összefüggő feladatellátásra vonatkozóan a Művelődési 
Ház közfoglalkoztatottjai, munkaköri feladatainak ellátása körében, a Művelődési Ház 
igazgatójának egyedi engedélyével jogosultak személyes adatok kezelésére. E 
dolgozók felsorolását és elérhetőségét a Szabályzat 3.sz. Melléklete rögzíti.  

8.2. A személyes adatokat kezelő dolgozóknak az adatkezelés valamennyi fázisában 
kötelessége betartani a vonatkozó jogszabályokat, az e Szabályzatban foglaltakat, 
tiszteletben tartva az Érintett magánélethez és az információs önrendelkezési 
szabadsághoz való jogát.  

8.3. Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Érintett előzetes 
hozzájárulása esetén ad át, ez nem vonatkozik a 8.6.-8.8. pontban rögzített törvény 
alapján kötelező adattovábbításokra.  

8.4. Amennyiben a Művelődési Ház szolgáltatása valamely partnerével való közös 
szervezésű, vagy megbízásából más szervezet általi rendezvényen való részvételre 
irányul, Adatkezelő e tényről tájékoztatja az Érintettet. Érintett ennek tudatában 
személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az 
elérhetőségére vonatkozó adatokat továbbíthassa partnerszervezőnek abból a célból, 
hogy e partnerszervezet a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy 
bármilyen szempontból fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is 
tájékoztatást adhasson, intézkedhessen.  

8.5. Az adatokat a Szabályzat 3.sz. Mellékletében felsorolt dolgozók jogosultak 
megismerni, azonban azokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem 
adhatják át, csak és kizárólag az adott cél megvalósítására használhatják fel. 

8.6. A Művelődési Ház tájékoztatja Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 
hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg 
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás-adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.  
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8.7. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a jogalapot, a pontos célt és 
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

8.8. A Művelődési Ház jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adat 
továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető 
felelőssé. 
 

9. Adatbiztonsági szabályok 
9.1. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Művelődési Ház a lehető 

legnagyobb gondossággal jár el.  
9.2. Az informatikai biztonság területén Adatkezelő – a Szabályzat 1.sz. Mellékletében 

rögzítettek szerint - az ésszerűen elérhető eszközöket és eljárásokat alkalmazza, így a 
biztonságos adattárolást csak a jogosultak általi – célhoz rendelt megismerést és 
felhasználást teszi lehetővé. 

9.3. A Művelődési Ház adatkezelési műveleteket úgy tervezni és hajtja végre, hogy 
biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét.  

9.4. A Művelődési Ház gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat az 
intézkedéseket, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek.  

9.5. A személyes adatok kezelésére jogosult dolgozói számára munkaköri leírásaikban 
rögzítetten előírja az adatkezelésre, adatvédelemre, felhasználásra vonatkozó konkrét 
feladataikat, a tudomására jutott adatok megőrzésére vonatkozó titoktartási 
kötelezettségeiket.  

9.6. A Művelődési Ház az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

9.7. Adatkezelő biztosítja, hogy a nála tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé, vagy 
kötelezővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez 
rendelhetők.  

9.8. A Művelődési Ház az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 
védelmi szintet nyújt, biztosítja a hitelességet, titkosságot, sértetlenséget, kizárja a 
jogtalan hozzáférés lehetőségét, mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülése 
érdekében.  

9.9. A Művelődési Ház gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata 
egyaránt védett legyen a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, 
vandalizmus, tűz és víz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.  

9.10. A közösségi oldalak és egyéb harmadik fél által nyújtott szolgáltatások esetében az 
adott platform felhasználási és adatvédelmi előírásai hatályosak. 

9.11. A PVMH a tevékenysége népszerűsítése, a szervezett programok ismertetése, a 
látogatói naprakész informálása céljából megjelenik közösségi oldalakon és más 
internetes platformokon is. Minden ilyen esetben az adott platform felhasználási és 
adatvédelmi előírásai hatályosak. 
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9.12. A közösségi oldalakon és egyéb internetes platformokon feltett kérdés nem minősül 
hivatalosan benyújtott panasznak, a látogatók által közzétett személyes adatokat a 
Művelődési Ház nem kezeli.  

9.13. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő előzetes értesítés 
nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását az általa 
kezelt közösségi felületeken és egyéb internetes platformokon.  

9.14. Adatkezelő nem felel a közösségi oldalak és egyéb internetes platformok felhasználói 
által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, továbbá nem felel 
semmilyen, a közösségi oldalak és egyéb internetes platformok működéséből adódó 
hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó 
problémáért.  

9.15. A látogatókra az adott a közösségi oldalak és egyéb internetes platformok 
Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  

 

10. Az Érintettek jogai és azok érvényesítése 
10.1. Személyes adataik kezeléséről az Érintettek a Művelődési Háztól bármikor 

tájékoztatást kérhetnek.  
10.2. E-mailben érkezett tájékoztatáskérést Adatkezelő csak az adott e-mail címre küldi. 
10.3. Érintett kérelmére Adatkezelő bármikor tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt 

adatkezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

10.4. Érintett tájékoztatását a Művelődési Ház csak a jogszabályban meghatározott 
esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli 
Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján 
került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja Érintettet az 
5.11. pontban megjelölt jogorvoslatok lehetőségekről.  

10.5. Az adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Művelődési Ház indokolatlan 
késedelem nélkül, de lehetőleg legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, bejelenti azt a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell 
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi 
incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül 
bejelenti az adatkezelőnek. Az adatvédelmi incidensek jegyzőkönyv mintája a 
szabályzat 7.sz. melléklete. 

10.6. A Művelődési Ház az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, 
valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat; az adatvédelmi incidensről tájékoztatja a felügyeleti szervét és a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

10.7. Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást, illetve azok helyesbítését, 
vagy zárolását közvetlenül személyesen, e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes 
bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal kérheti.  



9 
  

10.8. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a 
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

10.9. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 
személyes adat a Művelődési Ház rendelkezésére áll, a személyes adatot a Adatkezelő 
helyesbíti, s erről Érintettet tájékoztatja.  

10.10. A személyes adatot a Művelődési Ház törli, ha a kezelése jogellenes; Érintett kéri; 
hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a 
bíróság vagy hatóság elrendelte. A Művelődési Ház a törlés megtörténtéről tájékoztatja 
Érintettet. 

10.11. Törlés helyett a Művelődési Ház zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, 
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 
az érintett jogos érdekeit.  

10.12. A Művelődési Ház megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja 
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

10.13. Ha a Művelődési Ház az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő 
tájékoztatja az érintettet a Szabályzat 5.11. pontjában jelzett jogorvoslati 
lehetőségekről.  

10.14. Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok 
kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 
kötelező adatkezelés esetén ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben. 

10.15. Ha a Művelődési Ház az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

10.16. Amennyiben Érintett a személyes adatai megadáshoz (kezeléséhez) nem járul hozzá, 
és e nélkül az igényelt szolgáltatás nem teljesíthető, a Művelődési Ház erről tájékoztatja 
az Érintettet, s ha ő ennek ellenére sem járul hozzá, úgy a Művelődési Ház a 
szolgáltatást nem biztosítja.  

10.17. Ha az Érintett a Művelődési Ház személyes adatok kezelésére vonatkozó meghozott 
döntésével nem ért egyet, illetve, ha a reá irányadó határidőt elmulasztja, az Érintett – 
a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a Pécsi 
Törvényszékhez fordulhat. 

10.18. A Művelődési Ház az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el –a törvényben meghatározott időtartamig. 

10.19. A Művelődési Ház az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte 
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elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 

11.  A Művelődési Ház szolgáltatásaival összefüggő személyes adatok köre 
11.1. Polgári jogi bérleti, használati szerződések, jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező egyéb szervezetek esetén, ha a szerződésben nem szerepel: a 
kapcsolattartást biztosító adatok, így: a kapcsolattartó neve, elérhetősége. 

11.2. Polgári jogi szerződésen alapuló magánszemélyek általi helyiséghasználat, 
eszközbérlés esetén a szolgáltatást igénybe vevő neve, személyazonosító adatai (név, 
lakcím, személyi igazolvány szám, nyugdíjas törzsszám, TAJ szám, adóazonosító jel), 
elérhetősége;    

11.3. A Művelődési Házban folyamatosan, vagy eseti jelleggel, szívességi alapon történő 
helyiség, vagy eszközhasználatot igénybe vevő civil szervezetek, csoportok, társaságok 
vezetőinek (vagy az általuk megjelölt személyeknek), valamint magánszemélyeknek 
neve, lakcíme, elérhetősége;  

11.4. A Művelődési Házban működő klubok, csoportok, tagságának neve, lakcíme. 
11.5. Az ún. anonim csoportok esetén a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

rendelkezések akként realizálódnak, hogy a csoport vezetője egy általa lezárt borítékba 
helyezi saját, vagy az általa megjelölt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét. A zárt 
borítékot aláírásával (szignóval) hitelesíti, majd a borítékra ráírja a csoport nevét, s 
átadja a Művelődési Háznak. A Művelődési Ház a borítékot csak indokolt esetben 
nyitja fel, és veszi fel a kapcsolatot a borítékban megjelölt személlyel. A lezárt 
borítékot az arra kijelölt, elzárt helyen őrzi, melyhez hozzáférhetősége a jogosult 
adatkezelőknek van. Ez esetben a Művelődési Ház informatikai, elektronikus 
tárhelyében a csoport neve kerül regisztrálásra.  

11.6. A Művelődési Ház által, vagy közreműködésével szervezett rendezvények kapcsán, 
amennyiben a rendezvény jellege megköveteli, a résztvevők, a résztvevő csoportok 
vezetőinek neve, elérhetősége. Színházi, művészeti rendezvények során amennyiben 
előzetes jegyrendelés biztosított, azt ezt igénylő neve, elérhetősége.  

11.7. A programok meghirdetésekor kifejezetten feltüntetendő, hogy a program 
megvalósítása szempontjából szükséges lehet a fotók, video és/vagy hangfelvétel 
készítése és annak felhasználása a Művelődési Ház, honlapján, közösségi oldalán való 
közzététele. A látogató mindezek tudatában vesz részt a rendezvényen. A Művelődési 
Ház minderről a rendezvény kezdete előtt jól látható helyen tájékoztatót helyez el a 
hirdetőtábláján, a rendezvény helyszínén.  

11.8. Iskolai csoportok esetében a Művelődési Ház előzetesen tájékoztatja az iskolát a 
11.7. pontban foglaltakról, felhívva a figyelmet arra, hogy a kiskorúak tekintetében 
álljon rendelkezésre szülői/gondviselői hozzájáruló nyilatkozat. 

11.9. Kiskorúak számára történő rendezvények esetén a résztvevő szülők és gyermekek 
nevének regisztrálása, melynek során biztosítani szükséges a kiskorúak adatainak 
különleges védelmét.  

11.10. Pályázati, vagy egyéb forrásszerzés, támogatás, megállapodás megkötése, vagy a 
mindezekben foglaltak megvalósítása során, amennyiben ez szükséges, az e 
dokumentumokban meghatározott személyes adatok.  
 
 
 



11 
  

12. A Művelődési Ház munkavállalóira vonatkozó külön rendelkezések 
12.1. A Művelődési Házzal munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban állók esetén a 

vonatkozó jogszabályokban, munkaszerződéseikben, munkaköri leírásaikban 
meghatározott, foglalkoztatásukkal összefüggő adatok azzal, hogy a Szabályzatban 
foglaltak a Művelődési Ház, mint munkáltató és a dolgozók, mint munkavállalók 
közötti kapcsolatokon belül a személyes adatokra vonatkozó e Szabályzatban foglalt 
rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. A Művelődési Ház biztosítja, hogy 
dolgozói a munkaügyi nyilvántartásaiban a róla kezelt személyes adatokat 
megismerhessék, s amennyiben változások miatt szükséges, ez személyes adatain 
átvezetésre kerüljön; biztosítja továbbá, hogy személyes adatait csak az arra jogosultak 
ismerhessék.  

12.2. Ha a PVMH e-mail fiókot bocsát a dolgozó rendelkezésére – ezen e-mail címet és 
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak 
érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy 
a munkáltató képviseletében levelezzenek a felügyeleti- és társ szervekkel, az 
ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.  

12.3. A Művelődési Ház jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát - előzetes 
értesítést követően - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja az intézmény 
jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 
8.§, 52. §) ellenőrzése.  

12.4. Az ellenőrzésre és adatkezelésre a Művelődési Ház igazgatója, vagy az általa 
megbízott személy jogosult.  

12.5. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a dolgozót arról, hogy milyen érdek miatt kerül 
sor az ellenőrzésre, a Művelődési Ház részéről ki végzi az ellenőrzést, milyen 
szabályok szerint kerül arra sor. Tájékoztatni kell az eljárás menetéről, jogairól és 
jogorvoslati lehetőségéről.  

12.6. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail 
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával 
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a 
munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja. 

12.7. A Művelődési Ház által a dolgozó részére munkavégzés céljára rendelkezésre 
bocsátott számítógépet, laptopot a dolgozó kizárólag munkaköri feladata ellátására 
használhatja. Ezen eszközökön a dolgozó semmilyen személyes adatot, levelezését 
nem kezelheti és nem tárolhatja.  A Művelődési Ház igazgatója ezen eszközökön tárolt 
adatokat ellenőrizheti.   

12.8. A dolgozó csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a 
személyes célú munkahelyi internethasználatot a Művelődési Ház nem engedélyezi.  

12.9. A munkaköri feladatként elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Művelődési 
Ház, a regisztráció során az ezt rögzítő azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben 
a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a jogviszony 
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Művelődési Ház. 
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13. A jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak 
• adatállomány: a Művelődési Ház nyilvántartásában kezelt adatok összessége 
• adatbiztonság: a magánszféra védelme, az adatok biztonságos, sérthetetlenséget 

biztosító kezelése a jogtalan felhasználás, továbbítás ellen 
• adatfeldolgozás: az Művelődési Ház adatkezelési műveleteihez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése az adott szolgáltatásra vonatkozóan 
• adatkezelő: a Művelődési Ház, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja 
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Szabályzat 3.sz.mellékletében 

felsorolt dolgozói által a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a 
műveletek összessége, így különösen a személyes adatok felvétele, gyűjtése, rögzítése, 
fénykép, hang, vagy képfelvétel készítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok jogosulatlan 
további felhasználásának megakadályozása  

• adatmegjelölés: a személyes adatoknak a Művelődési Ház azonosító jelzésével való 
ellátása annak megkülönböztetése céljából 

• adatmegsemmisítés: papíralapú adatfeldolgozó esetén annak fizikai megsemmisítése, 
elektronikus kezelés estén oly módon való törlés, hogy azt ne lehessen „megnyitni” 
hozzáférni 

• adattovábbítás: az adatoknak harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele  
• adattörlés: az adatoknak felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges;  
• adattárolás: a Művelődési Ház adatjelöléssel ellátott adatainak az adat további 

kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása; 
• adatvédelmi incidens: jogellenes kezelés, hozzáférés, felhasználás, továbbítás, 

megváltoztatás  
• adatvédelmi nyilvántartás: az adatkezelés célja, jogalapja, az érintetti kör, az érintettre 

vonatkozó adatok leírása, az adatok forrása, kezelésének időtartama, továbbított adatok 
esetén azok címzettjét 

• elérhetőség: telefon, e-mail, postai cím  
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki (valamely szervezet, 
szerveződés) a Művelődési Ház bármely szolgáltatását igényben kívánja venni és ehhez 
szükséges a személyes adatai jelen Szabályzatban meghatározott körének Adatkezelő 
számára való ismertté tétele, regisztrálása; a szolgáltatás biztosítása és/vagy az érintettel 
való kapcsolattartás érdekében 

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel 

• hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely a 
Művelődési Ház előzetes tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen, egyértelmű 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes 
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez  

• jogalap: az Info törvénynek a személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos 
rendelkezésein alapulva a Művelődéi Ház Alapító Okiratában megjelölt, 
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jogszabályokon alapuló tevékenységi körében foglalt szolgáltatások jogszabályhely 
részletezettségű megjelölése  

• kártérítés: a Művelődési Háznak által az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy 
a technikai követelmények megszegésével másnak okozott kár megtérítése  

• különleges adat: a fajra, származásra, etnikai hovatartozásra, szociális és egészségügyi 
állapotára, lelkiismereti és vallási, politikai meggyőződésre, vagy pártállásra, 
érdekképviseleti tagságára, szexuális beállítódására vonatkozó adat 

• nyilvánosságra hozatal: a személyes adatnak a Művelődési Ház általi, bárki számára 
történő hozzáférhetővé tétele 

• személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható, személyének azonosítását jelentő 
adat, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret, továbbá a levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés  

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelést, annak megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri a 
Művelődési Háztól. 
 

14. Záró rendelkezések 
14.1. Az adatkezelés során a számítógépeken, a hálózatban rögzített és tárolt adatok 

védelmét és biztonságát garantáló mechanizmust az 1.sz Melléklet tartalmazza. 

14.2. A Szabályzat 2. sz. Melléklete tartalmazza a weblapon elhelyezett cookie-k 
használatának módját. 

14.3. A Szabályzat 3.sz. Melléklete rögzíti a személyes adatok kezelésére jogosult 
dolgozók nevét, elérhetőségét. 

14.4. A Szabályzat 4. sz. Melléklete az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása  

14.5. A Szabályzat 5. sz. Melléklete a munkavállalók Titoktartási nyilatkozata 

14.6. A Szabályzat 6. sz. Melléklete az Adatfeldolgozói Szerződés minta 

14.7. A Szabályzat. 7 sz. Melléklete az Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv 

14.8. A Művelődési Ház minden év decemberében megvizsgálja a Szabályzatban foglaltak 
érvényesülést, és megteszi a szükséges intézkedéseket (beleértve a Szabályzat 
módosítását) a feltárt problémák kiküszöbölésére. 

14.9. A Szabályzatban nem érintett kérdésekre az Info tv. rendelkezései alkalmazandóak. 
14.10. A Művelődési Ház minden, a rendelkezésére álló módon védi a személyes 

adatokat és az adatbiztonság növelése érdekében – a rendelkezésre álló források 
függvényében – az éves felülvizsgálatok, avagy az esetleges adatvédelmi incidens 
tapasztalatait is figyelembe véve továbbfejleszti azt.  

14.11. E Szabályzat 2018. március 1-i Szabályzattal egységes szerkezetbe foglalva 2021. 
január 1. napjával lép hatályba; e naptól kezdődően bárki számára megismerhető a 
www.pvmh.hu honlapon. 

Pécs, ………………………. 
       Szentgyörgyváry Péter 
       igazgató 

         

http://www.pvmh.hu/
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1. sz. Melléklet 

 

Az adatkezelés során a számítógépeken, a hálózatban rögzített és tárolt adatok védelmét 
és biztonságát garantáló mechanizmus 

 

1. Adatvédelem – adatbiztonság 
1.1. Az információ, az adat megsemmisülhet, ennek okai: 
• katasztrófa esetek (elemi károk, tűz, víz, villámcsapás, stb.), 
• emberi hiba (gondatlanság, tájékozatlanság), 
• szándékos rongálás, visszaélés (vírus, stb.), 
• hardverhiba (géphiba, feszültség-kimaradás, -ingadozás, stb.), 
• szoftverhiba (pl. hibás program, stb.). 

 
2. Adatbiztonság, adatvédelem: 

• többszintű védelem, 
• bejelentkezési vagy jelszavas védelem, 
• hozzáférési védelem, 
• katalógus/könyvtár védelem, 
 

3. Az adatvédelem megoldásai:  
• tűz- és vagyonvédelmi intézkedések,  
• képzés, jogosultságok, 
• adatok több példányban való tárolása, archiválás, 
• vírusok és egyéb informatikai támadások elleni védelem, 
• rendszeres karbantartás, szünetmentes tápegység használata stb.,  
• cserélhető merevlemezek – zárt szekrényben történő őrzése. 

 
 

4. Védelmi egyenlőségek, csoportok jogai: 
• effektív jogok, 
• könyvtárvédelem, 
• állományvédelem  

 
5. Az adatbiztonság fokozása: 

• nagy megbízhatóságú hardveregységek használata, 
• hálózatkimaradás ellen szünetmentes áramforrás alkalmazása,  
• automatikus és folyamatos mentés, 
• diagnosztikai megoldások. 
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2. sz. Melléklet 

Weboldal használatára vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi intézkedések 

 

1. A Művelődési Ház a weboldalán nyújtott szolgáltatásai tekintetében megfelel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek, biztosítja az Érintettek (itt: Felhasználók) alapvető 
szabadságjogait, tiszteletben tartja különösen a magánélethez és az információs 
önrendelkezéshez való jogukat.  

2. A Művelődési Ház weboldala (www.pvmh.hu) a működéshez szükséges ún. „cookie”-t 
használ.  

3. Cookie és helymeghatározás 

3.1. A Művelődési Ház a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén 
kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél 
magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése 
érdekében.  

3.2. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén 
tárolásra kerüljenek és az általuk szolgáltatott adatokhoz hozzáférhessen.  

3.3.  Felhasználó a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-
kal kapcsolatos tevékenységet. Ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül 
előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden 
szolgáltatását.  

3.4. A cookie-kra vonatkozóan további információkat olvashat a  
https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek oldalon.  

 
  

https://www.pvmh.hu/adat_es_suti_kezelesre_vonatkozo_iranyelvek
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3. sz. Melléklet 
 

A Művelődési Házban  
a személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosultak köre 

 
 
 

 

1. Szentgyörgyváry Péter  igazgató   sz.peter@pvmh.hu   

2. Dr. Nemes Krisztina kulturális referens  nemes.krisztina@pvmh.hu  

3. Kovács Ibolya  kulturális szervező  kovacs.ibolya@pvmh.hu   

4. Sikó Gábor   informatikus   siko.gabor@pvmh.hu 

5. Bokor Ferenc   zenekari elnök1  bokor.ferenc@pvmh.hu 

6. A Művelődési Házzal megbízási jogviszonyban álló munkatárs:  

Balázsné Paizs Judit           gazdasági szolgáltatás  egyéni vállalkozó  pvmhgazd@gmail.com  

 

 

Az 1-5. pontban felsorolt dolgozók elérhetősége:  
VOKE Vasutas Művelődési Ház 
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2. 
Telefon:  +36 72 310 037;  +36 30 645 7885 
web:   www.pvmh.hu 
e-mail:  pvmh@pvmh.hu 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar tagjai személyes adatainak kezelése 
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