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Adatvédelmi tájékoztató 
 
A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (a továbbiakban: Egyetemi Könyvtár) kiemelt 
jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között 
biztosítani kívánja a könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.  
 
Az Egyetemi Könyvtár bármely –a könyvtári tagsági jogviszonnyal összefüggésben tudomására 
jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény és 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 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint 
kezeli. 
 
Az Egyetemi Könyvtár tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. 
Amennyiben Ön bármely személyes adatát a könyvtári tagsági jogviszonnyal kapcsolatosan 
eljuttatja az Egyetemi Könyvtárhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egyetemi 
Könyvtár az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az 
Egyetemi Könyvtár kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti 
más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és 
minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a beiratkozás során a következő személyes adatokra van szükségünk a 
könyvtári szolgáltatások ellátásához: név, születési hely, születési idő, édesanyja neve, lakcíme, 
személyi igazolvány száma, e-mail címe, telefonszáma (amennyiben kártya készül), Neptun-
kód (amennyiben a Széchenyi István Egyetem hallgatója). Amennyiben Önnek a könyvtári 
tagsági jogviszonya bármilyen oknál fogva megszűnik, személyes adatai zárolásra kerülnek, 
kérésre töröljük őket. 
 
Amennyiben Ön az Egyetemi Könyvtárban  tárolt személyes adatairól kíván tájékoztatást 
kapni, illetve adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását kéri vegye fel a kapcsolatot az 
Egyetemi Könyvtárral az alábbi e-mail címen: konyvtar@sze.hu vagy személyesen az Egyetemi 
Könyvtár munkatársával. 
 

 


