Adatvédelmi tájékoztató kérdőívek kitöltéséhez
Az Ön által megadott személyes adata védelme kiemelten fontos a Prosperis Alba Kutatóközpont
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Prosperis Alba vagy Adatkezelő) számára.
A kérdőív kitöltése során az elektronikusan megadott személyes adatokat a Prosperis Alba kezeli. A
Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) által a kérdőív kitöltése során megadott adat
valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.
1. Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
adószám:
telefon: 22/202-028
székhely: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
email: iroda@prosperisalba.hu
honlap: www.prosperisalba.hu
képviselő: Csanády László
2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata során a hatályos jogszabályok betartásával jár el, így
különösen
- Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról (GDPR), valamint
- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényt (info tv.)
3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja: kérdőíves kutatás során a székesfehérvári Szent István Király
Múzeum látogatottságának felmérése, ezen belül:
- kérdőívek és egyéb kutatási módszerek összeállítása,
- kutatás eredményeinek ellenőrzése, kontroll.
A kérdőívek kitöltése anonim, és amennyiben az Érintett hozzájárul további kérdőívek kitöltéséhez
és ehhez megadja az Adatkezelő részére az elektronikus elérhetőségét, úgy a kérdőívek és
elektronikus címek tárolása ezt követően külön történik, a kérdőívek pedig továbbra is anonim módon
kerülnek kitöltésre.
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatot a fentiekben leírt céltól eltérően nem
használhatja fel és azt nem jogosult továbbítani harmadik személy részére.
4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. A hozzájárulás
megadása a kérdőív kitöltésekor, ezen tájékoztató elolvasásával, tartalmának megismerésével és
elfogadásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintettek e
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
5. A kezelt adatok köre
A kezelt személyes adat kizárólag az Érintett elektronikus címe.
Az Adatkezelő nem végez semmilyen műveletet az Érintett adatával, kivéve annak tárolását a Google
szerverein. Nem módosítja, nem teszi közzé és a kutatón kívül nem továbbítja harmadik fél számára.
6. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az elektronikus címet a beérkezéstől számított egy évig tárolja.
Amennyiben az Érintett a hozzájárulását követő egy éven belül a hozzájárulását visszavonja, úgy az
adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától annak visszavonásáig tart.
Az Érintett a hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni elektronikus úton, az
iroda@prosperisalba.hu címre küldött üzenettel. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követő legfeljebb
15 napon belül intézkedik az adat törléséről.
A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett email címet az adatközléstől számított legfeljebb egy év
elteltével töröl.
7. Az érintettek köre
A kérdőívet kitöltő, és a kutatás további részében is részt vállaló személyek.
8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Adattovábbítás és adatfeldolgozás az Adatkezelő részéről nem történik. Az adatokat kizárólag a
Kutató jogosult megismerni.
9. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
Az adatkezelés során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében az Érintett
az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adata kezelésével kapcsolatban.
9.1.Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt
tömör, átlátható, érthető és hozzáférhető formában, közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
9.2.Hozzáférési jog: a kérdőívet kitöltők tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról; az
adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról; az érintett személyes adatok kategóriájáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; a
helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozása- és a tiltakozás jogáról; a felügyeleti

hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és annak elhárítására megtett intézkedésekről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül adja meg a tájékoztatást.
9.3.Helyesbítéshez való jog: az Érintett kérheti személyes adatának helyesbítését, amennyiben az
nem felel meg a valóságnak vagy pontatlan, illetve kérheti a hiányos adat kiegészítését.
9.4.Törléshez való jog: a kérdőívet kitöltők bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez történt
hozzájárulásukat és kérhetik személyes adatuk törlését.
Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is bármely időpontban
jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulását visszavonja és kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
9.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kéréséra az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adata pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adat pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogai érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
9.6.Adathordozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást az Adatkezelő
a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor
annak akadályáról -az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével- értesíti az Érintettet a
jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
10. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által szociológus
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, az adatkezelő képviselője és indokolt esetben az
adatvédelmi tisztviselő a feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg
titoktartási kötelezettség terhe mellett.
11. Adatbiztonság
Az Érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő csak a fent
nevezett pontban meghatározott személyek jogosultak feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása
érdekében.
Az Adatkezelő az adatokat az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft. székhelyén
található szerverén tárolja. Az Adatkezelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
12. Automatizált egyéni döntéshozatal (profilalkotás): az Adatkezelő nem végez profilalkotást
vagy automatizált egyéni döntéshozatalt.
13. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintett jogosult panaszt benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.
A Hatóság elérhetősége:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A szerződéses kapcsolattartó a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével
összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, illetve a
Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) fordulhat.

