ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Látogatónk!
A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet (a továbbiakban: KSH NKI)
ezúton tájékoztatja Önt, hogy a KSH NKI a személyes adataikat az Európai Parlament és a Tanács
(EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően, az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy bemutassa, a KSH NKI mint adatkezelő a
www.demografia.hu honlap látogatóinak (a továbbiakban együttesen: érintett) személyes adatait
önállóan vagy az általa megbízott adatfeldolgozók közreműködésével milyen célból,
terjedelemben (időtartamban) és jogalapon kezeli, és az érintett személyek milyen
jogosultságokkal rendelkeznek az információs önrendelkezési jogukat érintően, valamint milyen
lehetőségekkel rendelkeznek az előbbi jogok érvényesítéséhez.
I.

Az adatkezelő bemutatása

Adatkezelő

Központi
Statisztikai
Hivatal
Népességtudományi Kutató Intézet

Online elérhetősége:

nki@demografia.hu

Telefonos elérhetősége:

+36-1-345-6573

Postai elérhetősége:

KSH NKI, 1525
Budapest,
Pf. 51.

Honlapja:

www.demografia.hu;

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
7.§ (9) bekezdése alapján közfeladatot ellátó költségvetési szerv, melynek közfeladata alap és
alkalmazott demográfiai kutatási tevékenység végzése. Adatkezelő alapító okiratában is
rögzítettek szerint Adatkezelő tudományos intézmény, a hazai alap-, és alkalmazott demográfiai
kutatások bázisintézménye.
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Adatkezelő a GDPR 37. cikkére tekintettel köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a következők:

II.

Adatvédelmi tisztviselő

Veroszta Zsuzsanna

Online elérhetősége:

veroszta@demografia.hu

Telefonos elérhetősége:

+36 -1-345-6573

Postai elérhetősége:

KSH NKI, 1525 Budapest, Pf. 51.

Értelmező rendelkezések

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell
értelmezni:
a)

Adatkezelő: Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, aki az adatok
kezelésének legfontosabb kérdéseit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;

b)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy
egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása
vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.

c)

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

d)

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása,
amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedetével beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során egy
erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott
összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását
egyértelműen jelzi.

e)

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
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f)

Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;

g)

Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak
csak tárolása jogszerű;

h)

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

i)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

j)

Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat
vonatkozásában az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő
természetes és jogi személyek, továbbá az Adatkezelő honlapjának látogatói;

k)

GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.), amely meghatározza a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényi követelményeket, és amelynek rendelkezései a jelen
adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően irányadóak.

l)

Honlap: A www.demografia.hu internetes weboldal;

m)

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény, amely kiegészíti a GDPR személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi
követelményeit és amelynek rendelkezései a jelen adatvédelmi tájékoztatóra megfelelően
irányadóak;

n)

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre)
vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

o)

Sütik: A süti vagy más néven cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld
az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről)
és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) sütik, amelyek
automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb
élettartamú sütik, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett
eszközének beállításaitól is);
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p)

Álnevesítés: A személyes adatok kezelése, amelynek következtében többé már nem
állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik.

q)

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

r)

Adatvédelmi incidens: A személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

s)

Harmadik ország: Azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági
Térségnek nem tagállama;

III.

Az adatkezelés alapelvei

A GDPR 5. cikkében meghatározott garanciális követelményekre figyelemmel, személyes adat
kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, a céljaival nem
összeegyeztethető módon adatkezelés nem végezhető. Az adatok felvételének és kezelésének
jogszerűnek és tisztességesnek, továbbá az érintett számára átláthatónak kell lennie. Jogszabályban
elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból
valósulhat meg.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Amennyiben lehetséges, el kell kerülni a személyes adatok kezelését; ha a személyes adat kezelése
elkerülhetetlen, Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie a jelen pont szerinti elveknek való
megfelelése igazolására. Megfelelő eljárásrendeket kell kialakítani annak érdekében, hogy az
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Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában bizonyítható legyen az adat
kezelésének jogszerűsége.
A fentiekre tekintettel Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a lehetséges kockázatok
figyelembevételével a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve
adott esetben a személyes adatok álnevesítését vagy titkosítását.
Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell, hiányosság feltárása esetén pedig a lehető legrövidebb
időn belül intézkedni kell annak kiküszöbölésére.
Az Adatkezelő tevékenységének keretében kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő feladata,
hogy az érintetteket adataik felvétele előtt megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás akkor
megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden lényeges
körülményére – különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő és (ha annak
személye az adatkezelőtől eltér) adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra,
hozzájárulás visszavonásának módjára és esetleges következményére – kitér. A tájékoztatásnak
továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
Az érintettnek adott tájékoztatásban az adott adatok kezelésének célját egyértelműen, pontosan és
szabatosan kell meghatározni, különösen abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének
időtartamául az adatkezelési cél elérésének ideje – konkrét határidő megjelölése nélkül – kerül
meghatározásra.
IV.

Az adatkezelés célja és jogalapja

1. Látogatói adatok kezelése
A honlap ingyenesen, személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban a honlap
meghatározott részeihez történő hozzáférés korlátozott.
a. A kezelt adatok köre
A honlap böngészése során automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó meghatározott
technikai adatai, így különösen a látogató elektronikus eszközének IP címe, a böngészőjének,
operációs rendszerének típusa, látogatásának ideje. Ezek az adatok nem minden esetben
minősülnek a vonatkozó jogszabályok szerinti személyes adatnak és ezeket nem kapcsolja össze
az Adatkezelő személyes adatokkal, a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek, és önmagukban
a látogató személyének azonosítására, illetve személyét illetően következtetések levonására nem
alkalmasak.
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Az Adatkezelő, az Adatkezelővel a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, valamint a honlapon
található szolgáltatások igénybevétele során, az érintettek által önkéntesen, minden kötelezettségtől
mentesen megadott személyes adatokat kezeli.
Honlap látogatásával összefüggő adatok:
-IP cím;
-A látogatás időpontja;
-A meglátogatott oldal adatai;
-Az érintett által használt operációs rendszer és böngésző típusa;
Így különösen, de nem kizárólagosan, az érintettekkel történő kapcsolattartás során kezelt adatok:
-e-mail cím
-név
-egyéb személyes adat, melyet az érintett a rendelkezésünkre bocsátott.

b. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatókkal történő kapcsolattartás, valamint a honlapon
található ingyenes szolgáltatásoknak a látogató általi igénybevétele céljából kezeli.
c. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az
érintettek hozzájárulása.
Az érintettek az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel során, valamint az Adatkezelő által a
honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele során adott tájékoztatásban egyértelműen
meghatározott cselekedetükkel a személyes adataiknak az Adatkezelő általi, az adatkezelés céljának
megfelelő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

d. Az adatkezelés időtartama
A honlap látogatásával összefüggő személyes adatokat a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig
tartó időszak (Munkamenet ideje), az érintettel történő kapcsolattartás során kezelt személyes adatokat
az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, illetve az érintettek hozzájárulásának
visszavonásáig tárolja.
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2. Cookies- (sütik) használata
A honlap a működtetése és a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat (sütiket)
használ, amelyek a szerver és a felhasználók böngészője közötti adatcsomagokat jelenti, amelyeket
a felhasználó készülékén a böngésző segítségével a webszerver hoz létre, ahol azok egy
elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra
Az általunk alkalmazott sütik egy része nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről
honlapunk az érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a
hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő
munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
a. Az általunk kezelt sütik (kezelt adatok köre)
Az Adatkezelő csupán a honlap alapműködéséhez elengedhetetlen sütiket
hozzájárulása nélkül, minden további süti használatát az Adatkezelő csak
használja, ha érintett előzetesen hozzájárulását adja. A sütik biztosítják a
működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása
információt a használatáról.

tárolja az érintett
abban az esetben
honlap megfelelő
nélkül gyűjtenek

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza,
bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a
csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a honlap kényelmes használatát.
A honlapon alkalmazott sütik típusa, leírása:
1) Technikailag szükséges sütik: a honlap működése szempontjából elengedhetetlen sütik, ezeket
honlapunk kénytelen tárolni. A honlap megfelelő működtetésén túl a technikailag szükséges sütik
statisztikai célú webanalitikai mérések lehetővé tételére is szolgálnak.
A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban
felhasználók érdekében is áll ezek kezelése, nélkülük ugyanis a holnap funkcióinak használata
nem volna lehetséges.
Süti megnevezése: PHPSESSID
2) Funkcionális sütik: szerepet játszanak a bejelentkezési adatok kezelésében, megjegyzésében,
feladatok, folyamatok megjegyzésében.
A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első
meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.
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A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap
valamennyi funkcióját igénybe venni.
Süti megnevezése: userCookie
3) Statisztikai sütik: az oldal felhasználó általi használatát elemezve tartalmak megjelenítésére és
a felhasználói preferenciák vizsgálatával lehetőséget biztosítanak a szolgáltatások
továbbfejlesztésére.
A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első
meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.
A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap
valamennyi funkcióját igénybe venni.
Sütik megnevezése: _ga; _gat; _gid;
b. Az adatkezelés jogalapja
Technikailag szükséges sütik:
A honlap működésének biztosítása, valamint a honlap látogatása során harmadik személyek (pl.
Google) szolgáltatásainak működésének érdekében kezelt adatokat, sütiket egyaránt a
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján kezeli az Adatkezelő.
Funkcionális sütik:
Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az
érintettek hozzájárulása.
Statisztikai sütik:
Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az
érintettek hozzájárulása.
c. Az adatkezelés célja
Technikailag szükséges sütik:
A honlap megfelelő működésének biztosítása.
Funkcionális sütik:
A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Statisztikai sütik:
Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat.
d. Az adatkezelés időtartama
Technikailag szükséges sütik:
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak (Munkamenet ideje).
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Funkcionális sütik:
A felhasználó hozzájárulásától számított 12 (tizenkettő) hónap.
Statisztikai sütik:
A „_ga” megnevezésű süti esetén a felhasználó hozzájárulásától számított 24 (huszonnégy)
hónap.
A „_gat” megnevezésű süti esetén a felhasználó hozzájárulásától számított 1 (egy) perc.
A „_gid” megnevezésű süti esetén a felhasználó hozzájárulásától számított 1 (egy) perc.
3. Kiadvány rendelése
Az Adatkezelő honlapján az érintett felhasználóknak lehetőségük nyílik a honlapról letölthető
„Megrendelőlap” c. Word-dokumentum kitöltésével és visszaküldésével a kiadványok
megrendelésére.

a. A kezelt adatok köre
A Kiadványok megvásárlásával kapcsolatosan kezelt adatok a következők:
-az érintett megrendelő neve;
- szállítási címe;
- telefonszám;
- adószám;
- e-mail cím;
- az értintett által utalás során használt bankszámlaszám;
- egyéb megjegyzés esetén az érintett által megadott adatok;
b. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő honlapján elérhető Kiadványok megvásárlása, a vásárlás, a számlázás,
vásárlóknak történő leszállítás lehetővé tétele, valamint a vásárlás és a fizetés tényének
dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlókkal történő kapcsolattartás.
c. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintettel történő kapcsolattartás során – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pontjában foglaltakra – az érintettek hozzájárulása, illetve a számlázási adatok körében a
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontjában foglaltak szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
A vásárlások adatai (dátum és időpont, vásárolt termék, vásárlás értéke) tekintetében jogi kötelezettség
teljesítése, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
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Az érintettek az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel során, egyértelműen meghatározott
cselekedetükkel (adott esetben megrendeléssel) a személyes adataiknak az Adatkezelő általi, az
adatkezelés céljának megfelelő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

d. Az adatkezelés időtartama
A vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) év.
4. Hírlevelek küldése
Amennyiben az érintett, az Adatkezelő honlapján hírlevélre iratkozik fel, személyes adatokat ad meg,
ezeket abból a célból vesszük fel és kezeljük, hogy az érintettek elsőkészből értesüljenek az
Adatkezelő kutatásainak előrehaladásáról, eredményeiről, valamint legfrissebb publikációiról.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő direktmarketing tartalmú hírleveleket nem küld az érintett
feliratkozók részére.
a. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő csupán a hírlevél küldéséhez elengedhetetlen sütiket tárolja.
A hírlevélre feliratkozás során tárolt adatok:
-hírlevélre feliratkozás ténye;
-a feliratkozás dátuma és időpontja;
-az érintett e-mail címe;
-az érintett neve;
b. Az adatkezelés célja
Az érintettek elsőkészből értesüljenek az Adatkezelő kutatásainak előrehaladásáról, eredményeiről,
valamint legfrissebb publikációiról.
c. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az
érintettek hozzájárulása.
A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei, hogy az érintett nem értesülhet az
Adatkezelő hírleveleiben található információkról.
d. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a feliratkozott érintett, hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásáig) kezeli az
érintett adatait.
e. Garanciák
Adatkezelő csak önkéntes hozzájárulás esetén küld hírlevelet, amely tevékenységét a hozzájárulás
visszavonását követően nyomban megszünteti, a felhasználó hozzájárulását harmadik személyek
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hirdetéseinek közvetítésére vagy egyéb a fent rögzítetteken felüli célra nem használja fel, az adatokat
nem továbbítja.
f. Hírlevélről történő leiratkozás
A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél láblécében található „leiratkozom” gomb megnyomásával,
valamint nki@demografia.hu elektronikus levelezési címen történő megkeresés alapján lehetséges.
Leiratkozást követően az érintett részére az Adatkezelő a továbbiakban nem kézbesít hírlevelet.
Leiratkozást követően a felhasználó a Honlapon a „Hírlevélre feliratkozás” gombra kattintva bármikor
ismét feliratkozhat hírlevelek küldésére.

IV.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai – adott esetben – átadásra
kerülnek a megbízása alapján adatfeldolgozást végző személy vagy szervezet, illetve a jogviták
rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, továbbá hogy a kezelt adatokat az
Adatkezelővel és az adatfeldolgozókkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
megismerhetik, amennyiben ez az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozók feladatai ellátásához
szükséges.
Az érintett személyes adatai (adatfeldolgozókon kívüli) harmadik személyeknek csak az érintett
előzetes tájékoztatásán alapuló kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján kerülnek
továbbításra, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve,
hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő
hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
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Az adatfeldolgozók az érintettek általuk feldolgozott személyes adatait bizalmasan kezelik,
továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják a feldolgozott személyes
adatok biztonságát és az érintetti jogok védelmét. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók
személyes adatok kezelésére irányuló tevékenységét.
Az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által kezelt egyes adatai az Adatkezelő és az
érintett közötti jogvita esetén – amennyiben ez szükséges – átadásra kerülnek a jogviták
rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, hatóságok, valamint egyéb harmadik személyek
részére, továbbá tudomásul veszi, hogy a kezelt adatokat az Adatkezelővel megbízási
jogviszonyban álló ügyvédi iroda adott esetben és az ügyvédi megbízása teljesítéséhez feltétlenül
szükséges mértékben megismerheti.
V.

Az érintettek jogai

Tájékoztatáskérés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor
tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns
információról.
Helyesbítés joga: Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törlés (elfeledtetés) joga: az érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az
adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Adatkezelő, valamint utasításai
alapján adatfeldolgozói a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törlik, ha az adat
kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás
határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre
vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más
jogalapja, az Adatkezelő (és adatfeldolgozói) a visszavont hozzájárulással érintett személyes
adatot törlik.
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Korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha


az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges
ideig;
 az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását
kéri;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül
más célra nem használhatják.
Tiltakozáshoz való jog: az érintett a GDPR 21.cikk (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéstől a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A
tiltakozás megalapozottsága esetén az Adatkezelő a tiltakozással érintett személyes adatokat nem
kezelheti tovább.
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett továbbá jogosult arra, hogy az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatát az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az
adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül ingyenesen tájékoztatja az érintettet a személyes adatainak kezelésével összefüggő
kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy azok elmaradásáról, az indokok és a jogorvoslati
lehetőségek ismertetésével. Szükség esetén, a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára
tekintettel e határidő két hónappal meghosszabbítható. Az esetleges meghosszabbításról az
adatkezelő a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
VI.

Jogorvoslat joga

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az nki@demografia.hu. e-mail címen, vagy az
Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában vagy Adatkezelő székhelyén
személyesen jelentheti be.
Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye
szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a
lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti.
Az egyes törvényszékek illetékességi területéről, a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékről az érintett az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.
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Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 30 683-5969, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)
panasszal fordulhat.
VII. Egyéb rendelkezés ek
Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2022. május 31. napjától visszavonásig hatályos.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.
Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog
szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VIII.

Adatkezelési tájékoztató táblázat
1. Látogatói adatok kezelése
Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Cél
a
honlap Az adatkezelő jogos
rendeltetésszerű és érdeke (GDPR 6. cikk
színvonalas
(1) bekezdés f) pont);
működésének
biztosítása.

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés
időtartama

-IP cím;

A vonatkozó látogatói
munkamenet
-A látogatás időpontja;
lezárásáig tartó időszak
-A meglátogatott oldal adatai; (Munkamenet ideje);
-Az érintett által használt
operációs
rendszer
és
böngésző típusa;

Az
érintettekkel Az
érintett -e-mail cím;
történő
hozzájárulása
-név;
kapcsolattartás.
(GDPR 6. cikk (1)
-az adatkezelőhöz emailben
bekezdés a) pont.);
beérkezett, a felhasználóra,
vagy más érintettre vonatkozó
egyéb személyes adat;
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A személyes adatokat
Adatkezelő
az
adatkezelés céljának
eléréséhez szükséges
ideig,
illetve
az
érintettek
hozzájárulásának
visszavonásáig tárolja.

2. Hírlevelek küldése
Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Az
érintettek
elsőkészből
értesüljenek
az
Adatkezelő
kutatásainak
előrehaladásáról,
eredményeiről,
valamint legfrissebb
publikációiról.

Az
hozzájárulása

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés
időtartama

érintett A hírlevélre feliratkozás Az
Adatkezelő
a
során tárolt adatok:
feliratkozott érintett,
hozzájárulásának
(GDPR 6. cikk (1) - hírlevélre feliratkozás ténye;
visszavonásáig
bekezdés a) pont.);
- a feliratkozás dátuma és (leiratkozásáig) kezeli
időpontja;
az érintett adatait.
- az érintett e-mail címe;
- az érintett neve;
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3. Cookie- (sütik) használata
Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Kezelt
kategóriái

adatok Adatkezelés időtartama

A honlap megfelelő Az adatkezelő jogos Technikailag
működésének
érdeke
szükséges sütik:
biztosítása.
GDPR 6. cikk (1) PHPSESSID
bekezdés f) pont;

A
vonatkozó
látogatói
munkamenet lezárásáig tartó
időszak (Munkamenet ideje).

A felhasználói élmény Az
érintett Funkcionális sütik:
növelése, a honlap hozzájárulása
userCookie
használatának
GDPR 6. cikk (1)
kényelmesebbé tétele.
bekezdés a) pont.

A
felhasználói
élmény
növelése,
a
honlap
használatának
kényelmesebbé tétele.

Információt gyűjtsünk
azzal
kapcsolatban,
hogyan
használják
látogatóink
honlapunkat.

Az
érintett Statisztikai sütik:
hozzájárulása
_ga
GDPR 6. cikk (1)
_gat
bekezdés a) pont.
_gid

A „_ga” megnevezésű süti
esetén
a
felhasználó
hozzájárulásától számított 24
(huszonnégy) hónap.
A „_gat” megnevezésű süti
esetén
a
felhasználó
hozzájárulásától számított 1
(egy) perc.
A „_gid” megnevezésű süti
esetén
a
felhasználó
hozzájárulásától számított 1
(egy) perc.
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4. Kiadvány rendelése
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Vásárlókkal történő Az érintett hozzájárulás
-az érintett megrendelő neve;
kapcsolattartás.
(GDPR 6. cikk (1) - szállítási címe;
bekezdés a) pont.);
- telefonszám;

Adatkezelés
időtartama

A
személyes
adatokat
Adatkezelő
az
adatkezelés
céljának eléréséhez
- adószám;
szükséges
ideig,
- e-mail cím;
illetve az érintettek
- az értintett által utalás során hozzájárulásának
visszavonásáig
használt bankszámlaszám;
tárolja;
- egyéb megjegyzés esetén az
érintett által megadott adatok;
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