
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálásához kapcsolódó adatkezeléseihez, valamint a 

közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett 

adatkezeléshez 

 

A Váci Mihály Kulturális Központ – az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének1 (a továbbiakban: GDPR) 13. 

cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően – az alábbi tájékoztatást adja a panaszt, illetve közérdekű 

bejelentést tevő személyek, továbbá közérdekű adatigénylés iránt kérelmet benyújtó természetes személyek 

személyes adatainak kezeléséről. 

 

Adatkezelő adatai:  

Váci Mihály Kulturális Központ 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.  

Tel: 06-42-411-822 

E-mail: info@vmkk.hu 

Képviseli: Mészáros Szilárd igazgató 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Krak Anita, e-mail: dpo@vmkk.hu 

 

 

I. Panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása 

 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:  

Az adatkezelés célja az intézményhez beérkező olyan panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása, amelyek 

elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá, figyelemmel a 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 1–3. § 

előírásaira.  

 

E célból az intézmény a következő személyes adatokat kezeli: a bejelentő természetes személyazonosító adatai, 

elérhetősége és a bejelentésében foglalt további személyes adatai. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az intézményre ruházott közhatalmi 

jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges, 

tekintettel a Panasz tv. 1–3.§ -ának rendelkezéseire, figyelembe véve a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) és g) 

pontját is.  

 

Ezen adatokat az intézmény papír alapú és elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli, melyet a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően - a panaszos hozzájárulása esetén – továbbít a panasszal érintett szolgáltató, 

valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó felé.  

 

A személyes adatok tárolásának ideje: 

Az adatokat tartalmazó iratot az intézmény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi 

követelmények2 szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott 

selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.  

 

Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az intézmény az adatot törli 

(iratokat selejtezi), és a személyes adatok kezelése megszűnik. 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 

 
2 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 
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II. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezelés 

 

Az adatkezelés célja:  

Az intézmény adatkezelésének célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek 

teljesítése, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, 

esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben 

elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése.  

 

A cél érdekében kezelt adatok köre: Az igénylő neve, értesítési címe, illetve elérhetősége (postacím, e-mail cím, 

telefonszám), a benyújtott adatigénylés adatköre, illetve arra vonatkozó információ, hogy az intézmény 

elutasította-e az adatigénylést, ha igen, milyen indokkal.  

Költség-megállapítása kapcsán fentieken túl: név/megnevezés, cím/székhely, adóazonosító jel/adószám.  

 

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokra.  

 

Az intézmény az Infotv. 29. § (1) bekezdés szerinti cél teljesítése érdekében a 29. § (1b) bekezdés szerinti 

adatokat kezeli. Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata az adatkezelő kötelező feladatává teszi, hogy 

az elutasított, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az 

adatkezelő nyilvántartást vezessen. A nyilvántartás adatait az intézmény az általános közzétételi lista II.14. 

közzétételi egységében negyedévente közzéteszi. 

Az intézmény a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésére irányuló eljárás során nem 

közöl személyes adatokat más címzettel. Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem 

kerülnek továbbításra.  

 

A személyes adatok tárolásának ideje:  

Az intézménynek az Infotv.-ben meghatározott eljárása során 15 nap – hosszabbítás esetén további 15 nap – áll 

rendelkezésére az adatigénylés megválaszolására. Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az intézmény a 

beérkezett adatigénylések adatait a benyújtásuktól számított 1 évig kezeli. Az ügyhöz kapcsolódó iratokat az 

intézmény a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és 

az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek 

hiányában – levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok 

és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az intézmény az 

adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az intézménynél 

megszűnik. 

 

ADATBIZTONSÁG 

Az intézmény az adatkezelési tevékenysége során  

• gondoskodik a rá vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról, 

• az adatokat megfelelő technikai és szervezési 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, 

• egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezik.  

 



AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Az intézmény a GDPR 12-21. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az adatkezelésben 

érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését. 

Az érintettek a 4400 Nyíregyháza, Szabadságtér 9. postacímre, vagy a dpo@vmkk.hu e-mail címre küldött 

kérelemben fordulhatnak az intézményhez vagy személyesen.  

A beérkezett megkeresésekre az intézmény a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, 

díjmentesen válaszol.  

Az adatkezelés illetve az adatszolgáltatás megkezdésekor az intézmény az Adatkezelési tájékoztató 

megismerhetőségével biztosítja, hogy az érintett ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő 

tényekről. 

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást 

kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a pontatlan személyes adatokat az adatkezelő pontosítsa, valamint, hogy 

kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, 

ha jogszabályban foglalt feltételek valamelyike fennáll.  

Az intézmény azonban az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.  

Meghatározott esetekben, az érintett kérésére a személyes adatok felhasználását az adatkezelő köteles korlátozni. 

Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra lehet felhasználni. 

 

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő 

közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha 

a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és 

nem papír alapon kerül sor. 

 

Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy panaszt kíván 

tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti 

hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén kártérítési illetve 

sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő.  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webhely: www.naih.hu 

 

Az intézmény fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. 

Változás esetén a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megismerhető a https://vmkk.hu/adatkezelesi-

tajekoztato/ oldalon, azonban a változások nem érintik a korábbi adatkezelés jogszerűségét.  

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2021. január 21.  

 

    Váci Mihály Kulturális Központ  
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