Adatkezelési tájékoztató - MTMT
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszer
felhasználói által a szoftver használata során létrejövő vagy általuk megadott személyes adatok kezelésére
vonatkozó elveket, szabályokat bemutassa. Az MTA Könyvtár és Információs Központ mindent megtesz
annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen az Európai Általános Adatvédelmi
Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) előírásainak. A Könyvtár adatkezelési
tájékoztatója a következő címen érhető el:
http://konyvtar.mta.hu/download/dokumentumok/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Adatok
Az MTMT nyilvános (regisztrációhoz, belépéshez nem kötött) szolgáltatásai során személyes adatokat
nem gyűjtünk.
Az MTMT rendszer további szolgáltatásai csak előzetes felhasználói regisztrációt követően vehetőek
igénybe. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A felhasználói (szerző vagy adminisztrátor) regisztráció során a
név, születési adatok és az e-mail cím megadása kötelező. Nem kötelezően megadható a telefonszám,
nem, más egyéni azonosítók (pl. ORCID azonosító). A felhasználó munkahelyének adatait az intézményi
adminisztrátorok rögzíthetik. Nyilvántartott adat a tudományterület.

Az adatkezelés célja, adatkezelő, adatfeldolgozó
Az adatkezelés célja, hogy I.) a regisztrációhoz kötött szolgáltatások csak megfelelő jogosultság esetén
legyen elérhetőek, és kapcsolatba léphessünk a felhasználóval (szerző vagy adminisztrátor); ii.) hogy a
hasonnevű személyek publikációs teljesítménye elkülöníthető legyen; iii.) a szerzők publikációit a
munkahelyükhöz köthessük; iv.) anonimizált statisztikai szolgáltatásokhoz felhasználhassuk. Az
adatkezelő az MTA Könyvtár és Információs Központ, az adatfeldolgozó az MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról, valamint a 2011.
évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.

Hozzájárulás az adatkezeléshez
A regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások során személyes adatokat (sütik) nem gyűjtünk. A
regisztrált felhasználók a regisztrációjakor kifejezetten hozzá kell járuljanak adataik kezeléséhez.

Adatbiztonság
Az MTMT üzemeltetője törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
rendszer számítástechnikai eszközeinek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az adatbázisban
tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Az MTA SZTAKI kijelenti, hogy a
szükséges technikai feltételeket biztosítja a szolgáltatás biztonságos működtetéséhez.

Hozzáférés és adatmódosítás
A felhasználó által megadott személyes adatok egy részét az MTMT adminisztrátorai tudják módosítani.

Adatok törlése
Az MTMT a szerzők azonosítására felhasznált személyes adatokat nem törli.

Az adattárolás időtartama
Mivel a személyes adatokat a szerzők elkülönítésére alkalmazzuk, azokat korlátlan ideig tároljuk.

Biztonság
Az MTMT üzemeltetője által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a
személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az
adatkezelőnek megadott személyes adat harmadik fél számára nem hozzáférhető.

Elérhetőség
Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy
javaslata van, keresse az MTA Könyvtár és Információs Központ adatbiztonsági felelősét: Gaálné Kalydy
Dórát:
E-mail: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu
Telefonszám: 411-6292
Technikai, a rendszer használatával kapcsolatos kérdésekben az MTMT Osztály munkatársai tudnak
segítséget adni:
MTA Könyvtár és Információs Központ, Magyar Tudományos Művek Tára
1051 Budapest, Arany János u. 1.
Telefon: +36 1 411- 6100 (637-es mellék)
E-mail: mtmtadmin@mtmt.hu
Utolsó módosítás: 2018 május 24.

