
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

A Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház ( továbbiakban: Adatkezelő) a 

jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása során birtokába jutott 

személyes adatok kezelésekor kiemelt figyelmet fordít ügyfelei jogainak biztosítására. A 

személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

2016/679. számú rendelet ( továbbiakban GDPR ) és az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

 

1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

 

 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő 

Neve Balatonboglári Varga Béla Városi 
Művelődéi Ház 

Fentős Károly Lászlóné 

Székhelye 8630 Balatonboglár,  
Árpád utca 17. 

7476 Kaposszerdahely 
Széchenyi I. u. 5. 

Telephely: 8691 Balatonboglár, Szőlőskislak  
Fő u. 2. 

7476 Kaposszerdahely 
Széchenyi I. u. 5. 

E-mail bvbmuvhaz@gmail.com fentos.aniko@fentos.hu 

 

2. Személyes adatok kezelésének alapelvei: 

 

 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, és az érintett 

számára átlátható módon kezeljük. 

 Célhoz kötöttség elve 

Személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 



 

 

 Adattakarékosság elve 

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából relevánsnak és 

szükségesre kell korlátozódniuk. 

 Pontosság elve 

Személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. 

 Korlátozott tárolhatóság elve 

Az érintettek  személyes adatait csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez 

szükséges ideig tároljuk. 

 Elszámoltathatóság elve 

Bizonyíthatónak kell  lenni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályban 

foglaltaknak megfelel. 

 Integritás és bizalmasság elve 

Biztosítva legyen, hogy az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatok 

nem sérülnek, megfelelő biztonságban vannak, jogellenes és jogosulatlan 

adatkezelés nem történik. 

3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogok 

 Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az Adatkezelőtől írásban tájékoztatást lehet kérni, hogy érintettként milyen 

jogalapon, milyen céllal és mennyi ideig kezelik személyes adatait. 

 Az adatok módosításához, törléshez való jog 

Érintettként az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti  személyes adatai törlését, amennyiben annak kezelése jogellenes, 

adatkezelés célja megszűnt, hozzájárulását visszavonta, tárolási ideje lejárt. 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Érintettként az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül  írásban 

kérheti, hogy a Hivatal indokolt esetben zárolja adatait.  

 Adathordozhatósághoz való jog 

Érintettként személyes adatait géppel olvasható formában megkapja, 

valamint jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek 

továbbítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájárulás, vagy szerződés teljesítés 

vagy automatizált módon történik. 

 Tiltakozáshoz való jog 

Jogos érdeken, közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány alapján végrehajtott 

adatkezelés ellen tiltakozási joggal élhet az érintett. 



 

 

4. Az érintettet megillető jogorvoslati jog gyakorlásának módjai 

 

 Bárkit, személyes adatainak kezelése során sérelem ér az 1. pontban megadott 

elérhetőségeken keresztül jogosult bejelentést tenni. Bejelentést az adatvédelmi 

tisztviselő kivizsgálja, és tájékoztatja az érintettet. 

  

 A menyiben az Adatkezelő tájékoztatásával nem ért egyet lehetősége van panasszal 

élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. – NAIH- 

 

 Címe : 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391-1400 

 

5. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

 

 Az ügyintézés során csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek az ügy szempontjából.  

 

 Az Adatkezelő a felvett adatokat csak a jogszabályban meghatározott cél érdekében 

használhatja fel, más eljárásokkal nem kapcsolhatja össze. 

 

Kibővített  adatvédelmi tájékoztató megtalálható a www.vkkboglar.hu oldalon. 

 

 

Balatonboglár, 2023.február 01. 

http://www.vkkboglar.hu/

