Adatkezelési tájékoztató – rendezvényekhez kapcsolódóan

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának alapfeladata az 1997. évi CXL törvény
értelmében, hogy segítse az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, és a
tudományos kutatáshoz szükséges adatbázisokban való információkérési módok megismerését.
Ezen felül a Központi Könyvtár kiemelt feladata a 30/2014 (IV.10.) EMMI rendelet alapján,
hogy elősegítse az egész életen át tartó tanulás folyamatát és használóinak felkészítő
programokat szervezzen. Az intézményben folyó rendezvényekről való az EMMI rendelet
alapján a Központi Könyvtár köteles beszámolót készíteni, amiben anonimizált (tehát
személyes adatokat nem tartalmazó) statisztikai adatokat is szolgáltat a rendezvényekről.
A rendezvények dokumentálásához fényképek készítésére és jelenléti ív összeállítására,
résztvevőkkel való aláíratására van szükség. Ezeken a résztvevők bizonyos személyes adatai
rögzítése kerülnek. Az intézmény a programokon készült fényképekkel és a jelenléti ívekkel
tudja bizonyítani a rendezvények megvalósulását, valamint a statisztikai adatszolgáltatásban
megadott résztvevői számadatok valósággal történő megegyezőségét.
A rendezvényeken való részvételhez előzetes regisztrációra van szükség, ennek hármas oka
van: egyrészt az előadót segítjük azzal, hogy számára előzetesen tájékoztatást adunk a várható
résztvevők státuszáról anonimizált (tehát névtelen, személyes adatokat nem tartalmazó) módon.
Az előadását így tudja a hallgatóság számára érdekes módon alakítani és a résztvevők
feltételezhető előzetes ismereteire alapozva megtartani. Másrészt szükséges, hogy a
portaszolgálatot tájékoztatni tudjuk előre arról, ha a rendezvényre nem egyetemi polgárok is
ellátogatnak, mivel az egyetemi épületekbe biztonsági okokból nem egyetemi polgárok csak
regisztrációval léphetnek be. Harmadrészt pedig a rendezvény eredményes megszervezését
segíti elő az eseményre várható résztvevő szám előzetes ismerete, mert ennek birtokában tudja
az intézmény a legmegfelelőbb kapacitású termet kiválasztani.
A résztvevőktől az alábbi személyes adatok megadását kéri és gyűjti a könyvtár:
név, e-mail cím, munkahely neve, státusz (oktató/könyvtáros/ hallgató/egyéb).
A résztvevő által e-mailben vagy google űrlapon keresztül önkéntesen megadott adatokat az
intézmény minden esetben bizalmasan, anonimizálva kezeli, kizárólag számszerűsített,
statisztikai adatszolgáltatásra és a rendezvény eredményes megszervezéséhez használja fel. A
begyűjtött adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél felé, csak és kizárólag abban az
esetben, ha ebbe a résztvevő előzetesen, írásban beleegyezik.
Az intézmény az aláírt jelenléti íveket a rendezvény évétől számított öt éven keresztül őrizi
meg.
Amennyiben a rendezvényen részt venni kívánó személy nem adja meg legalább nevét a
könyvtár számára, úgy sajnos nem tudjuk biztosítani számára a részvételt a rendezvényen. A
többi adat megadásának megtagadása esetén részt lehet venni a rendezvényen, tudomásul véve,
hogy így valószínűleg az előadó nem tud a résztvevők előzetes ismereteire alapozott, érdekes
előadást tartani.

