
Adatvédelmi tájékoztató 

 
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya 

(továbbiakban: TGYO) gondozásában lévő Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény (mint 

közérdekű muzeális gyűjtemény
1
) gyűjtőköre a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd 

intézményeinek tárgyi, dokumentum- és fotóanyaga. Feladata ezek gyűjtése, megőrzése, 

feldolgozása, kutathatóságának biztosítása és gyarapítása. A TGYO a gyűjteményt a Huntéka 

online felületen teszi digitális formában nyilvánossá. A gyűjtemény időhatára a 19. század 

végétől napjainkig terjed. A digitális nyilvántartás bővítése folyamatos. 

A TGYO a Huntékában a következő gyűjteményeket dolgozza fel és teszi a publikus felületen 

elérhetővé: 

1. Eredeti, archív fotógyűjtemény (papír és digitális fotók) 

2. Adattári fotógyűjtemény (fotómásolatok) 

3. Történeti tárgyak gyűjteménye (serlegek, öltözetek, egyéb tárgyak stb.) 

4. Numizmatikai gyűjtemény (érmek, plakettek, kitüntetések, kitűzők stb.) 

5. Dokumentumgyűjtemény (papír és digitális dokumentumok) 

6. Képeslapgyűjtemény (dokumentumgyűjtemény külön kiemelt része, Reuter-

képeslapok) 

7. Műszaki és technikatörténeti gyűjtemény (műszerek) 

A szolgáltatás linkje: http://pte.opac.monguz.hu 

 

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Pécsi Tudományegyetem  

Székhely: 7622, Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Kapcsolódó intézmények: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 

(továbbiakban: EKTK). Székhely: 7621, Pécs, Universitas u. 2/A. Képviselő: Szeberényi 

Gábor főigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szőke Gergely László 

E-mail: szoke.gergely@ajk.pte.hu és adatvedelem@pte.hu 

Telefon: (72) 501 599 / 23321 mellék 

Adatvédelmi kapcsolattartó az EKTK részéről: dr. Füzes Barnabás 

E-mail: adatvedelem@lib.pte.hu 

Tel.: +36-30-922-94-36 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

- A Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata: 

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Sza

balyzatok_utasitasok/Hat_Es_Egyeb_Sz/adatvedelmiszabalyzat20180525.pdf  

 

Jelen tájékoztató tartalmáért az Adatkezelő, azaz a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: 

Adatkezelő) felelős. A jelen adatkezelési tájékoztató 2021. június 26-tól visszavonásig 

érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint 

módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzétegye.  
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 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. Évi CXL. Tv. 48. § 
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Jelen adatkezelési tájékoztató célja az, hogy a Huntéka felületéhez kapcsolódó és annak 

használatával összefüggő adatvédelmi kérdésekről tájékoztatást nyújtson. 

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése 

megfeleljen az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, 

továbbiakban GDPR) előírásainak.  

 

 

 

Sütik (cookie) kezelése: 

 

A Huntéka oldalhoz kapcsolódó mindenkori süti-policy az alábbi linken érhető el: 

http://pte.opac.monguz.hu/cookie-policy 

 

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Jogalap 

A tárgyi emlékekhez (képek, 

dokumentumok, tárgyak) 

kötődő egyes személyek 

neve. 

A PTE-hez és jogelőd 

intézményeihez kötődő 

tárgyi emlékek megőrzése 

kapcsán a hozzájuk 

kapcsolható személyek 

beazonosítása tudományos 

és történelmi kutatás és 

közérdekű archiválás 

céljából. A tárgyi 

emlékekhez csatolt 

metaadatok minél teljesebb 

körű, tartalmi feltárása és 

megőrzése. 

Az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges 

(GDPR 6. cikk e) pont). A 

PTE Egyetemtörténeti 

Gyűjtemény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 

alapelvei és a muzeális 

intézményekre vonatkozó 

szakaszai értelmében a 

megőrzésében lévő 

egyetemtörténeti tárgyi 

emlékekhez széles körű 

hozzáférést biztosít (37/A. § 

(2) bek. e) pont); azokat 

gondozza és digitalizálás 

útján is hozzáférhetővé teszi 

(42.§ (2) bek.). 

 

 

A fényképeken megjelenő 

arckép. 

A személyhez köthető 

tárgyak képei. 

 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

http://pte.opac.monguz.hu/cookie-policy


A GDPR a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból kezelt 

adatokra sajátos szabályokat fogalmaz meg. Ezek értelmében a személyes adatokat az 

Adatkezelő tudományos célból korlátlan ideig megőrzi, nyilvánosságra hozza és azokat 

kutathatóvá teszi. 

 

Tájékoztatáshoz való jog 
 

Az Érintettnek joga van az adatkezelést megelőzően az adatkezeléssel kapcsolatos minden 

lényeges információ megismerésére. A GDPR 14. (5) bek. b) pontja értelmében az 

Adatkezelő eltekinthet az Érintett előzetes tájékoztatásától, ha az aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból végzett adatkezelés esetén. Mivel a fényképeken szereplő személyek név 

szerinti beazonosítását, esetleges elhalálozás tényének és idejének meghatározását, illetve a 

névvel jelölt személyek elérhetőségének beszerzését az Adatkezelő aránytalanul nagy 

erőfeszítéssel látja csak megvalósíthatónak, ezért az érintetteket előzetesen nem tájékoztatja.  

 

Hozzáférési jog 
 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés teljes időtartamában az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 

és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban 

részletezett valamennyi kérdésről ismételten felvilágosítást kapjon. Az Érintett kérésére az 

Adatkezelő az Érintettről nyilvántartott személyes adatokról készült másolatot az Érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

 

Helyesbítéshez való jog 
 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a Könyvtár arra feljogosított munkatársai 

közreműködésével az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok 

helyesbítését. 

 

Törléshez való jog 
 

Bizonyos feltételek fennállása esetén az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a személyes 

adatai törlését (különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatkezelés jogellenes, 

illetve az Érintett az önkéntesen szolgáltatott adatok vonatkozásában a hozzájárulását 

visszavonta, és nincs más jogalap az adatok további kezelésére). Az adatkezelő csak a GDPR 

17. cikk (1) bekezdésben felsorolt indokok valamelyike alapján köteles elvégezni az adatok 

törlését, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a törléshez való jog korlátozható. 

Amennyiben az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges, és a törlés az adatkezelést 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné, az Érintett ezzel a 

jogával nem élhet (GDPR 17. Cikk (3) bek. d) pont). Az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy a 

jelen dokumentumban foglalt adatkezelések esetén a közérdek a minél pontosabb és 

részletesebb információk gyűjtését, megőrzését és nyilvánosságra hozatalát írja elő, így az 

Érintett a törléshez való jogával nem élhet. 

 

 



 

Adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Az Érintett jogosult a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, ha a 

GDPR 18. Cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll. Ebben az esetben a 

korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, 

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 
 

Az Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

A tiltakozáshoz való jog 
 

Az Érintettnek lehetősége van tiltakoznia azon adatkezelésekkel szemben, ahol az adatkezelés 

jogalapja a közérdekű adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy más harmadik fél jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, ilyenkor meg kell jelölnie a tiltakozás indokolásában, 

hogy milyen saját helyzetével kapcsolatos okból kéri az adatkezelés megszüntetését. Az 

adatkezelőnek lehetősége van folytatni az adatkezelést, ha arra tudományos és történelmi 

kutatás céljából és közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem esetén  
 

Kérelem benyújtásának módja 

 

Amennyiben az Érintettnek az adatkezeléssel és a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatosan 

kérdése merül fel, írásbeli észrevételt tehet, kérelmet nyújthat be az az adatvédelmi 

kapcsolattartónál. 

 

A kérelem várható elintézésének menete 

 

A Könyvtár indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Érintett kérelemének 

beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztatja az Érintettet a jelen tájékoztatóban 

rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal 

meghosszabbítható. 

 

Amennyiben a Könyvtár úgy ítéli meg, hogy az Érintett kérelme nem teljesíthető, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az 

Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt 

nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

A személyes adatok biztonsága érdekében fontos, hogy a fenti jogokat csak akkor tudja az 

Érintett gyakorolni, ha (írásbeli, szóbeli vagy elektronikus úton benyújtott) kérelme során 

személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja. 

 



További jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben nem sikerülne az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kéréseivel kapcsolatosan 

sikeresen együttműködni, a további jogorvoslati lehetőségek állnak az Érintett rendelkezésére: 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1374 Budapest, 

Pf. 603., telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu) az Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. 

 

Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogainak megsértése esetén az 

adatkezelővel (jelen esetben a Pécsi Tudományegyetemmel) szemben bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
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