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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 VÉDETTSÉGI ADATOK ADATKEZELÉSÉRŐL 

 

  

1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI 
 
név : Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: mint Adatkezelő) 
székhely: 1014 Budapest, Szt. György tér 2. 
Telefonszám: +3614878801 
E-mail cím: gdpr@btm.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Balogh Andrea 
 
2. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE 

Az adatkezelés leírása 
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12.§ (3a) bekezdése értelmében, az Adatkezelő 
intézményeit a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja. 
 
A koronavírus ellen védett személy jogosultságát a koronavírus elleni védettség igazolásáról 
szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: 
védettségi igazolvány) bemutatásával köteles igazolni 
 
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, 
útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával köteles igazolni. 
 
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a 
kiskorúság ténye nyilvánvaló. 
 
A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon 
feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön 
is felhívható. 
 
A fentiek értelmében az Adatkezelő a székhelyén és valamennyi tagintézményében - 
belépéskor - a fent felsorolt azonosító okmányok megtekintésével ellenőrzi a jogosultság 
meglétét.  
 
Az Adatkezelő alkalmazottja belépéskor az okmányokat megtekinti, azok átvételére, 
adatainak rögzítésére nem jogosult.   
 
3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2b) pontja alapján az esemény szervezője, valamint a 
helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve ezek alkalmazottja köteles annak a személynek 
a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus 
elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja. 
 
Az adatkezelés az (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: 
GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, azaz az adatkezelés jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges. 
 
4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 
 
Az adatokat az Adatkezelő kizárólag megtekinti, azok rögzítésére semmilyen formában nem 
jogosult.  
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5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
Az Adatkezelő kizárólag a területére történő belépéskor tekinti meg. 
 
6. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 
Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg.  
 
6.1. Tiltakozás az adatkezelés ellen 

 

A GDPR 21. cikke alapján az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az 
érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatkezelés korlátozza, 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. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, 
illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő 
az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

 
6.2. Egyéb jogorvoslati lehetőségek 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, 
hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó 
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, 
úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 
továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
- 1363 Budapest, Pf.: 9  
- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
- Tel.: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838 

 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett 
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével 
összefüggő jogait megsértették.  
 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a 
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek 
listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el. 

 


