Adatok átadása a Nemzeti Névtér számára – adatvédelmi tájékoztató
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (1051 Budapest V. ker.,
Arany János u. 1. képviseli: Monok István főigazgató) és a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális
Bölcsészeti Központ (1053 Budapest, Károlyi u. 16. képviseli: Demeter Szilárd főigazgató) az
alábbiakról tájékoztatja.
ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
Alkalmazott jogszabályok:
 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
 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; GDPR);
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 1997. évi CXL. törvény - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről (Kultv.)
 Az 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról (19/A. §);
 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról (26. § (1));
2020. 01. 28-án kelt levelében (Ikt. sz. il/1004-0/2020/KOZIG) Dr. Kásler Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának minisztere többletfeladat ellátásával bízta meg a Petőfi Irodalmi
Múzeumot, amely szerint a PIM feladata, hogy létrehozza a Digitális Bölcsészeti Központot a
hazai közgyűjteményekben zajló digitalizáció, tartalom- és szolgáltatásfejlesztések
támogatására, koordinálására és dinamizálására. Nevezett miniszteri utasítás rendelkezik arról,
hogy 2020. 01.28. napjától a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ
működteti a Nemzeti Névteret, és a korábban az Országos Széchényi Könyvtárhoz
delegált feladatokat a továbbiakban a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti
Központ kötelező feladata.
Az MTA KIK hatályos adatkezelési tájékoztatója - https://www.mtmt.hu/adatkezelesitajekoztato alapján a Nemzeti Névtér vonatkozásában, ők a Országos Széchenyi Könyvtárral
(1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.) közös adatkezelőknek minősülnek.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ, az Országos Széchényi
Könyvtárhoz delegált feladatokat átvételével Nemzeti Névtér vonatkozásában annak
jogutódja.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Nemzeti Névtérre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatója
elérhető https://nevter.hu /abcd.hu
Hivatkozással a GDPR 14. cikkére tájékoztatjuk:
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Az adatkezelő:
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
képviselő: Demeter Szilárd főigazgató
cím: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.
adószám: 15321161-2-41
email: nemzeti.nevter@dbk.pim.hu
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Bodonovits Regina; bodonovits.regina@pim.hu
A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapjai; a Nemzeti Névtér
működtetése, tartalmi feltöltésével, frissítésével, karbantartásával összefüggő közfeladatellátás.
A Nemzeti Névtér célja a kulturális, tudományos adatbázisok összefogása azáltal, hogy a nemzeti
kultúra számára fontos személyeket és intézményeket egyedileg azonosítja. (GDPR Rendelet 89.
cikk.)
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítésén és jogos érdekén
alapul.
Az adatkezelés a GDPR; 6 cikk e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, valamint a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés
jogalapja a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés.
Az adatkezelés a Kultv.; 42. §-án, 100. § (3) bekezdés x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár
és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontján, d-e) pontján, valamint a Kultv. 60.
§ (1) bekezdésében meghatározott központi szolgáltatások keretében az EMMI rendelet 8. § (1)
bekezdés 6. pontjába foglalt, a nemzeti könyvtár kiemelt feladatainak teljesítésében történő
részvétel alapján történik.
Az adatok https://nevter.hu/abcd.hu címen elérhető online szolgáltatásban történő
nyilvánosságra hozatala az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (8) bekezdése alapján történik.

A kezelt személyes adatok köre:
A kezelt személyes adatok köre:
MTMT metaadat megnevezés

Publikálásra kerül (igen/nem)
igen
igen
igen
igen

URL
MTMT-azonosító
Családnév
Keresztnév
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Egyértelműsítő név
Szakterület (elavult)
Fokozatok
Születési hely
Születés ideje
Nem
Elhunyt
Halálozás ideje
Szerzőazonosítók
Intézményhez csatolás

nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
igen (csak: ORCID, ISNI, VIAF)
nem

Nyilvánosságra csak azok az adatok kerülnek, amelyek magukon a publikációkon is nyilvánosak,
illetve az MTMT publikus felületén is szabadon elérhetőek
A személyes adatok tárolásának időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama a
Nemzeti Névtér adatbázis fennállása alatt történik, határozatlan ideig, vagy mindaddig, ameddig
az érintett kérelmére az adatok törlésre kerülnek.
Tájékoztatom, hogy az alábbi jogok illetik meg: kérelmezheti az adatkezelőtől: A) a
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, B) azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, C) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, D) valamint megilleti az
adathordozhatósághoz való jog, E) megilleti a hozzájárulás bármely időpontban való
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
F) Jogainak megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti
Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374
Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Lehetősége van
adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az
esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.
A személyes adatok forrása: MTMT adatbázis. Az adatkezelés jogalapja az érintett korábban
MTA KIK részére adott, személyes hozzájárulása.
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