MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ 1828. ÉVI ÖSSZEÍRÁS ADATLAPJAINAK KÉZÍRÁS-FELISMERŐ SZOFTVERREL TÖRTÉNŐ
FELDOLGOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ ÖNKÉNTESEK RÉSZÉRE
(1)

Tájékoztatjuk, hogy az European Digital Treasures (EDT) projekthez kapcsolódó, az 1828. évi összeírás
adatlapjainak kézírás-felismerő szoftverrel történő feldolgozásában közreműködő önkéntesek
kiválasztását segítő kérdőív alapján megadott személyes adatait a Magyar Nemzeti Levéltár a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
(i)

Az adatkezelő: a kérdőívre adott válaszok („személyes adatok”) kezelője a Magyar Nemzeti
Levéltár (Székhelye: 1014. Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., Tel: +36 1 225 2883; e-mail:
adatvedelem@mnl.gov.hu – „Adatkezelő”)

(ii)

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, akit a vonatkozó
jogszabályok alapján adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet. Az adatvédelmi
tisztviselő: dr. Horváth Antal (cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. IV. 2., e-mail:
adatvedelem@mnl.gov.hu, tel: +36 20 9119098).

(iii)

Az adatkezelés célja: A személyes adatokat az Adatkezelő a projektre jelentkezők
hozzáértésének, témában való jártasságának felmérése, a legalkalmasabb jelentkezők
kiválasztásának elősegítése céljából; a kiválasztott jelentkezőkkel továbbá külön hozzájárulás
alapján kapcsolattartás céljából.

(iv)

Az adatkezelés jogalapja:
- A közreműködésre vonatkozó megállapodás előkészítése és megkötése /GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges.)
- Kapcsolattartás céljára megadott adatok esetében az érintett hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez.)

(v)
(2)

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Személyes adatait az Adatkezelő harmadik
személy címzettek részére nem továbbítja.

Kiegészítő tájékoztatás a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016/679 sz. rendelete („GDPR”) 13. cikk (2) bekezdése alapján
(i)

A személyes adatok tárolásának időtartama: (i) Az Adatkezelő a kérdőív adatait 30 napon
belül törli, amennyiben jelentkezése alapján nem jön létre megállapodás az önkéntes munkára, (ii)
amennyiben az érintett kiválasztásra kerül, úgy az önkéntes tevékenységre vonatkozó
megállapodást és a tevékenység végzése során keletkező egyéb személyes adatokat az Adatkezelő
papír alapon és az MNL szerverén elektronikusan kezeli, ezen adatokat saját iratkezelési
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szabályai szerint a megállapodás megszűnését követő 10 évig őrzi meg. (iii) A kapcsolattartás
céljából megadott adatokat az Adatkezelő visszavonásig kezeli abból a célból, hogy hasonló
projektekről tájékoztatást adjon. A hozzájárulás bármikor, indok nélkül visszavonató.

(3)

(ii)

Tájékoztatás az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt
személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben
és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún.
adathordozhatósághoz való jog.

(iii)

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: A kapcsolattartás érdekében kért adatok kezelése külön
hozzájáruláson alapul, mely bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához való jog
nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

(iv)

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével
kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400

(v)

A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a kérdőív kitöltése
során Ön által rendelkezésre bocsátott forrásokból származnak. Az Adatkezelő nem kezel
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat a kérdőívvel összefüggésben.

A Jogviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatai
Email cím
Életkor
Lakhely
Idegen nyelv tudására vonatkozó adat
Kapcsolattartási adatok
Kérdőív kérdéseire adott egyéb válaszok
A feladatk teljesítésével kapcsolatban keletkező egyéb adatok (hozzáféréshez szükséges felhasználónév
és jelszó, leadott anyagok tartalma, leadásának ideje, módja)

KÜLÖN TÁJÉKOZTATÁS HOZZÁJÁRULÁSRÓL!
Külön is felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kérdőív alapján nem történik kapcsolatfelvétel az Adatkezelő
részéről az önkéntes munkára, úgy az Adatkezelő a kérdőív minden adatát 30 napon belül törli.
Amennyiben a „Hol szeretne információkat kapni a projekt állásáról és a személyes találkozók
időpontjáról?” kérdésre választ jelöl be, úgy Adatkezelő az email címre vonatkozó adatot a kapcsolat
fenntartása érdekében visszavonásig megőrzi, abban az esetben is, ha a projektben való részvételre nem jön
létre megállapodás.
Ezért kérjük, hogy a fenti kérdésre csak akkor jelöljön be választ, ha kéri az Adatkezelő további
rendszeres tájékoztatásait a hasonló projektekről!
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