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HONLAPRA FELTÖLTENDŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

1. Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei: 
 
Adatkezelő megnevezése: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.  
Adatkezelő adószáma: 18665161-2-13 
Adatkezelő székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. 
Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@kiralyikastely.hu 
Vezető tisztségviselő:  Dr. Ujváry Tamás 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: L-Tender Zrt.  
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: office@ltender.hu 
  
2.  Adatkezelés szabályai  
 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) 
részéről a honlapon megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 
A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. 

cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. 
 
A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, 
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
A tájékoztatóval a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az 

adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja 
akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve 
nyilvánosságra hozatalát. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2016. április 30-tól visszavonásig tart. 
 
 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a 
Társaság feltüntetett elérhetőségein. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül 

áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez. 
 
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának 

kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása 
esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. 
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
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adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 
megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 
 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 

költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. 

A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a 
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a 
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. 
cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről. 
A személyes adatot törölni kell, ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja;  
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;  
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor; 
g) ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs 

szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni 

köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte 

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését.  

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
− ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

− ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

− törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon 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 adatokat zárolja, 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. 
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Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja 
meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében 
bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 
 
Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás 
meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az 

adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás 

kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől 

számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe 
hívhatja. 
 
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban 
nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a 

tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő 

szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével 

állásfoglalást kérhet a belső adatvédelemért felelős személytől, aki azt három napon belül teljesíti. 
 
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által 
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott 
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy 

az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. 

Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származott. 
 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszéknél élhet. 
 
4. A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjának használata során 

megvalósuló adatkezelések 
 
Az adatkezelés helye:  
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. 
 
4.1. Kapcsolatfelvétel a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
 
A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató 

felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy form kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez 
szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, 

ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét. 
 
Az Adatkezelő alaptevékenysége: kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség védelme, történelmi emlékhelyek védelme 

és hozzáférhetővé tétele. Ezen tevékenysége ellátása során „közfeladatot ellátó szervnek” minősül.  
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához, amely mintegy magába olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat 
jelen esetben a a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú 
beszámolójában foglalt elnöki álláspont). 
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Ez a szabály érvényes azokra az adatokat is, amely nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányul, hanem 
valamilyen egyéb ügy, így különösen szállásfoglalás, árajánlatkérés, vendégkönyvbe írás esetén. Abban 
az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell 
megkezdeni (például a szállásfoglalás kapcsán), úgy a Társaságon belül az illetékességgel rendelkező 

ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés. 
 
adatkezelés célja: a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel 

elősegítése 
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),  
adattárolás módja: elektronikus 
 
4.2. Hírlevél feliratkozás 
 
A Társaság hírlevelet üzemeltet. A hírlevelet a Társaság azokra az e-mail címekre küldi meg 
meghatározott időközönként, amely e-mailcímek szerepelnek az adott hírlevélhez kapcsolódó 
adatbázisban. Az adatbázisba e-mail cím csak az érintett hozzájárulásával és külön kérelmére kerülhet 
be.  
 
A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.  
 
A Társaság a hírlevélküldést minden esetben önálló adatkezelési célnak minősíti, nem kapcsolja össze 

más célokkal, például a szolgáltatás igénybevételével. Ezért minden esetben külön nyilatkoztatja az 
érintettet minden eltérő célról. 
 
A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat. 
 
adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevél küldéssel az 
arra feliratkozó e-mail címekre 
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az 
érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal  
adattárolás módja: elektronikus 

 
4.3. Kutatási engedélyekkel kapcsolatos adatkezelés 

 
A Kormány 47/2001 (III. 27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló rendelete 
értelmében díjmentesen lehetőséget biztosít külső kutatóknak a múzeumi gyűjteményekbe tartozó 

anyagok kutatására, tanulmányozására. 
 
A Társaság múzeumi gyűjteményében a hazai és külföldi társintézmények tudományos munkakörben 
dolgozó munkatársai, hivatásszerűen vagy hivatalból kutatónak minősülő hazai és külföldi személyek, 
illetve más természetes és/vagy jogi személyek végezhetnek kutatómunkát. 
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Kutatási engedélyt előzetesen írásban (postai úton vagy e-mailen) kell kérni a Társaság Múzeumi 
Osztályának vezetőjétől (Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, hrsz. 5852.; e-mail: 
muzeologusok@kiralyikastely.hu), míg a történeti dokumentumtár esetében a Társaság ügyvezető 

igazgatójától. (Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, hrsz. 5852.; e-mail: 
titkarsag@kiralyikastely.hu) 
 
A kutatási engedély kiadására a Társaság Múzeumi Osztályának vezetője és/vagy ügyvezető igazgatója 

jogosult, a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül. 
 
A kutatási engedély csak az engedélyt kérő személyre vonatkozik és az másra át nem ruházható. 
 
A kutatási engedély csak az abban megjelölt témára vonatkozó, kutatási korlátozás alá nem eső múzeumi 
gyűjteményi anyagokra, illetve azok segédleteire terjed ki. 
 
adatkezelés célja: a kutatási engedélyek kiadásával kapcsolatos adatkezelés, kutatási engedélyek 
kiadása és azok nyilvántartása a történeti tárgyak biztonságos kezelése és nyilvántartása érdekében 
kezelt adatok köre: különösen név, foglalkozása, születési hely és idő, állandó lakóhelye, 
telefonszáma, e-mail címe, kutatás célja, kutatás tárgya, munkahely/oktatási intézmény/megbízó neve, 
címe és a kutató aláírása 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
adattárolás határideje: a kutatási engedélyek kiadásának nyilvántartásáig, azaz a kiadástól számított 
10 évig, de legfeljebb a cél megvalósulásáig  
adattárolás módja: papír alapon és elektronikusan 
 
5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések 
 
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak. 

mailto:muzeologusok@kiralyikastely.hu
mailto:titkarsag@kiralyikastely.hu

	Honlapra feltöltendő tájékoztatás

