
Adatkezelési Szabályzat 
 
 

1. A Téreltérítés Munkacsoport és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 
(Budapest, 1095 Komor Marcell u. 1.) (a továbbiakban: adatkezelők) közös művészeti 
projektjükhöz (az SMS, Múzeumi Betegség Szindróma kutatása) jelentkezőket toboroznak (a 
továbbiakban: az adatkezelés célja). 

2. Ennek során az adatkezelők az érintett önkénes hozzájárulásával (A személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § 
(1) a) pontja alapján) birtokukba jutott minden adatot (név, e-mail cím) a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva 
kezelnek. 

3. Az adatkezelés időtartama: 2011. július 21 - 2011. szeptember 24. 
4. Az adatkezelők a beszerzett adatokat kizárólag a megjelölt célra használják fel, és nem 

egyesítik más forrásból származó adatbázisaikkal. Az adatok kezelése az alábbi elvek 
mentén történik: 

5. Általános adatkezelési elvek: 
a. Az internetes oldalon online megadott vagy a kihelyezett adatlapon eljuttatott adatokat 

kizárólag a Ludwig Múzeum és a Téreltérítés Munkacsoport munkatársai kezelik. 
b. Az adatkezelők a regisztráció során beszerzett adatokat harmadik félnek semmilyen 

formában nem adják át, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó 
vállalkozás szolgáltatásait nem veszik igénybe. 

c. A jelentkezők általi adatszolgáltatás online és adatlapon történt jelentkezés esetében is 
önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik. 

d. A Ludwig Múzeum és a Téreltérítés Munkacsoport kötelezik magukat arra, hogy a 
rendelkezésükre bocsátott adatokat kizárólag a regisztrálók által fent ismertetett célból, 
a regisztrálók hozzájárulásának megfelelően használják. 

e. Az adatkezelők minden tőlük elvárhatót megtesznek a regisztrációs rendszer 
működésének biztosításáért, de nem felelősek azokért a károkért, amelyek a 
regisztrációs oldallal összefüggésben, annak működésképtelenségéből, nem megfelelő 
használatából erednek, illetve számítógépes vírus vagy hacker-támadás, vonal- vagy 
rendszerhiba, adattovábbítási késedelem miatt lépnek fel, illetve a regisztrációs 
oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő jogosulatlan 
megváltoztatásával következnek be. 

f. Az adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, továbbá megteszik azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. A Ludwig Múzeum és a Téreltérítés Munkacsoport mindent 
megtesz annak érdekében, hogy adatbázisuk, és annak használata technikailag is 
biztonságos legyen, arra jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a kezelt 
adatokhoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni. 

g. A megadott személyes és egyéb adatokat a jelentkezők bármikor módosíttathatják, 
külön-külön és egyben is töröltethetik az info@terelterites.org e-mail címen keresztül. 

h. A jelentkezők személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz 
megválaszolása írásban, a megadott e-mail-címen keresztül történik. 


