ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
I.
1.

Általános rendelkezések

A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelmi alapelvek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi
Kutatóintézettel (a továbbiakban: NKI) kapcsolatba került vagy kapcsolatba kerülő személyek,
továbbá az NKI által foglalkoztatottak személyhez fűződő jogait, és védje az NKI által kezelt
adatokat az adatokhoz való illetéktelen hozzáféréssel szemben, szabályozza az NKI
kezelésében lévő személyes adatokra vonatkozóan az adatkezelés, adatfeldolgozás,
adattovábbítás módját. A Szabályzat célja továbbá az NKI adatvédelmi politikájának gyakorlati
megvalósítása, az adatvédelmi tevékenység egységes keretszabályokba foglalása.
2.

A Szabályzat hatálya

A jelen Szabályzat személyi hatálya a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi
Kutatóintézetére terjed ki, valamint az ott közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb, illetve ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló
természetes személyekre, akik védett adatot (személyes, üzleti, szolgálati, egészségügyi,
pénzügyi, informatikai, humán, stb.) kezelnek, illetve védett adattal érintkeznek, vagy annak
bármilyen formájában birtokába jutnak, illetve akinek az adatait az NKI bármilyen jogalapon
kezeli.
A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden személyes adatra és információra, különösen
az NKI által kezelt és feldolgozott adatokra és üzleti titokra, továbbá mindezek automatizált
módon történő kezelésére, feldolgozására, valamint mindazon személyes adatok nem
automatizált módon történő kezelésére, feldolgozására, amelyek az NKI valamely
nyilvántartási rendszerének részét képezik.
3.

Jogszabályi háttér

•

Magyarország Alaptörvénye

•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban:
„GDPR”);

•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”)

•

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (“Eüadattv.)

•

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény („Szjt.”)
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•

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”)

•

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (“Kjt.”)

•

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar
Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más
kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról 84/2011. (V.26.) Korm.
rendelet.

•

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény

•

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény

•

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

•

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi LXVI. törvény

•

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

•

az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény

•

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának
biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus
közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.
Korm. rendelet

•

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény

•

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

4.

Értelmező rendelkezések

A jelen Szabályzatban foglalt egyes fogalmak, és rövidítések a következő jelentéssel bírnak:
•

adathordozó: olyan fizikai eszköz, közeg, megoldás, mely alkalmas adatok megőrzésére,
tárolására;

•

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

•

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a
faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok,
az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok
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•

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és
amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta
elemzéséből ered;

•

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását
(Pl. az arckép vagy a daktiloszkópiai adat);

•

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely
információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

•

üzleti titok: az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján üzleti titok a
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészében, vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető-, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
Ugyanezen jogszabály alapján védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő,
azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret,
megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása;

•

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

•

kutatási adatbázis: az Adatkezelő Kutatói által a Személyes Adatok felhasználásával,
tudományos kutatási és statisztikai célból létrehozott adatbázisok, amelyek azonosítható
Érintettre vonatkozó adatot nem tartalmaznak.

•

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

•

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;

•

alkalmazott: minden személy, aki az adatkezelővel munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy vele korábban állt, illetve vele munkaviszony
létesítése céljából akár közvetlenül, akár közvetítőn keresztül kapcsolatba lépett, és ezzel
összefüggésben személyes adatait az adatkezelő, vagy a közvetítő rendelkezésére
bocsátotta;
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•

kutatók: az Adatkezelő azon, Alkalmazottai, akik az NKI kutatásban tudományos kutatási
tevékenységet végeznek;

•

külső kutatók: az Adatfeldolgozó kutatóin kívüli más szervezet kutatói és tudományos
munkatársai

•

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

•

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

•

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

•

adatvédelem:
az
összegyűjtött
adatvagyon
sérthetetlenségét,
integritását,
használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek
összessége;

•

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
Az adatvédelmi incidens fajtái:
• titoktartási incidens: személyes adatok véletlen vagy felhatalmazás nélküli közlése
vagy az ezekhez való hozzáférés;
• hozzáférhetőséggel kapcsolatos incidens: személyes adatok véletlen vagy jogtalan
megsemmisülése/megsemmisítése vagy ezek elvesztése;
• sértetlenséggel kapcsolatos incidens: adatok véletlen vagy jogtalan megváltoztatása.

•

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tagolása, tárolása, átalakítása vagy 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,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

•

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
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•

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés célját és eszközeit
egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen
hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

•

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

•

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;

•

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

•

adatvédelmi tisztviselő: az adatvédelem megvalósulása és folyamatossága iránt, jelen
szabályzatban meghatározottak szerint felelős személy, aki személyében felelős az NKI
személyes adatkezelési tevékenységei jogszabályoknak, valamint a tudományos
kutatásokra vonatkozó etikai sztenderdeknek való megfeleléséért;;

•

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

•

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása,
amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez.

•

kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli.

•

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

•

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

•

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

•

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól
elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi,
hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési
intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes
személyhez ne lehessen kapcsolni.
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II.
a)

Az adatkezelés általános elvei

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapelvek

Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenysége során a következő
alapelvek mentén jár el:
•

Az Alaptörvény értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez,
valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az Alaptörvényben
biztosított jog mellett a Rendelet és az Infotv. az adatvédelem általános rendelkezéseit,
fogalmait, elveit határozzák meg keretjogszabályokként.

•

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a Személyes Adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi;

•

Célhoz kötöttség: személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történhet;

•

Adattakarékosság: a Személyes Adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek
és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak, azonban figyelembe véve a GDPR
tudományos kutatási és statisztikai célú Adatkezelésekre vonatkozó megállapításait;

•

Pontosság: Adatkezelő a Személyes Adatok pontosságára és napra készségére törekszik,
és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

•

Korlátozott tárolhatóság: Adatkezelő a Személyes Adatokat olyan formában tárolja,
amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé kivéve, ha a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
a tudományos kutatási, vagy statisztikai cél megvalósulása érdekében a Személyes
Adatok ennél hosszabb idejű tárolása szükséges;

•

Integritás és bizalmas jelleg: Személyes Adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az NKI által kezelt vagy a más adatkezelő által az NKI rendelkezésre bocsátott személyes
adatok magáncélra való felhasználása, illetéktelenek számára hozzáférhetővé tétele szigorúan
tilos.
Amennyiben az NKI tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos
vagy nem naprakész, köteles azt kijavítani, illetve aktualizálni.
Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, vagy utóbb
annak bizonyul, az ilyen adatokat törölni kell.
Amennyiben az NKI valamilyen általa kötött szerződéses jogviszony alapján, harmadik fél
részére tesz hozzáférhetővé kezelésében lévő személyes adatokat, köteles a harmadik féllel a
jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatok védelmére vonatkozó titoktartási nyilatkozatot
aláíratni.
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b)

Statisztikai adatkezeléssel kapcsolatos elvek

Adatkezelő Személyes Adatokkal kapcsolatos tevékenysége során tiszteletben tartja a
statisztikai gyakorlat általános elveit, különösen:
Bizalmas adatkezelés: az Adatkezelő biztosítja az általa kezelt Személyes Adatok
bizalmasságát, és kizárólag tudományos kutatási és statisztikai célra történő felhasználását;
•

A cél kizárólagossága: a tudományos kutatási és statisztikai célra felvett és gyűjtött
Személyes Adatok kezelése kizárólag ezen, megjelölt célokból történik;

•

Tudományos kutatási és statisztikai céltól eltérő cél tilalma: a Személyes Adatok a
tudományos kutatási és statisztikai céltól eltérő célokból felhasználásra nem kerülnek.
Ezen követelmény teljesülése érdekében Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést
megtesz;

•

Tudományos kutatási eredmények nyilvánossága: Adatkezelő törekszik tudományos
kutatásainak eredményeiről a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni;

•

Személyes Adatok tudományos kutatási célra történő felhasználása: Adatkezelő
tudományos kutatási és statisztikai célból, Kutatói részére hozzáférést biztosít az
Érintettektől felvett Személyes Adatokhoz, megfelelő jogi és módszertani garanciák
alkalmazása mellett;

•

Egyedi szintű Személyes Adat nyilvánosságra hozatalának tilalma: Adatkezelő
semmilyen esetben sem hoz nyilvánosságra egyedi szintű Személyes Adatot;

•

Adatvédelem átláthatósága: Adatkezelő az Érintettek részére tájékoztatást nyújt
Személyes adatai kezeléséről;

•

Adatvédelem szabályozottsága: Adatkezelő az adatkezelési folyamatait jogszabályoknak
és szakmai sztenderdeknek megfelelő irányelvek és előírások betartása mellett végzi;

•

Adatvédelmi garanciák vállalása: Adatkezelő minden szabályozási, adminisztratív,
technikai, szervezési és módszertani intézkedést megtesz a Személyes Adatok fizikai és
logikai védelmének biztosítása érdekében;

•

Adatok minőségének garantálása: Adatkezelő elkötelezett a tudományos és statisztikai
kutatások alapját szolgáló adatok megfelelő minőségének garantálásáért, és
fenntartásáért, és ennek érdekében az adatkezelés minden szakaszában megteszi a
szükséges intézkedéseket.

c)

Történeti kutatási adatok kezelésével kapcsolatos elvek

Az Adatkezelő a történeti kutatási tevékenysége során birtokába jutott személyes adatokkal
kapcsolatban is tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános elveket.
A történeti kutatási tevékenység során megismert személyes adatok kezelése tudományos
kutatás céljából, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, különösen a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény rendelkezései szerint történik.
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Személyes adatot tartalmazó levéltári anyag vagy a levéltári anyagok kutatása során az
Adatkezelő vagy az adatkezelő munkatársa birtokába jutott személyes adatot tartalmazó
levéltári anyag kizárólag a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 24. §-ában meghatározott védelmi idő elteltét
követően kutatható bárki számára. A védelmi idő az érintett halálozási évét követő harminc év.
A védelmi idő
•

az érintett születésétől számított kilencven év, ha a halálozás ténye és annak ideje nem
ismert, és az csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható, vagy

•

a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év, ha az érintett születésének és
halálozásának időpontja egyaránt nem ismert és azok ideje csak aránytalanul nagy
erőfeszítéssel volna megállapítható.

A személyes adatot tartalmazó levéltári anyag a védelmi idő lejárta előtt akkor kutatható, ha
•

a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy

•

a kutatáshoz az érintett, vagy annak halálát követően bármely örököse, a Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa a kutató kérésére
hozzájárult, és nyilatkozik a kutató által megismert személyes adat – kutatás célja szerinti
– felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok
másolhatóságáról, vagy

•

a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy az irat keletkezésétől számított
harminc év már eltelt – és a kutató rendelkezik az Adatkezelőnek – a kutató részletes
kutatási terve alapján megadott – támogató állásfoglalásával és a kutató írásban
nyilatkozik ennek tudomásul vételéről, valamint arról, hogy az adatok megismerése
tudományos kutatás céljából szükséges. A kutató a tudományos célú kutatás során feltárt
személyes adatot tartalmazó iratról a védelmi idő lejárta előtt is készíthet nem anonimizált
másolatot.

Az Adatkezelő, az adatkezelő munkatársa és a kutató a tudományos célból szükséges kutatás
esetén a levéltári anyag kutatása során – különösen a védelmi idő előtti levéltári anyagból –
megismert személyes adatot köteles a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és
jelen szabályzat rendelkezései szerint, az adatkezelés általános elvei szerint, az adatkezelés
céljával összhangban kezelni.
III.
1.

Az adatvédelem szervezeti felépítése

Igazgató

Az Adatkezelő vezetője az Igazgató. Az Igazgató feladata
•

az alkalmazott adatkezelési rendszerek meghatározása;

•

az NKI adatvédelmi szabályzatának, valamint az adatvédelemmel összefüggő további
szabályzatok karbantartásáról, a felelősök kijelöléséről való gondoskodás;

•

az adatvédelmi tisztviselő és az adatvédelmi felelős kijelölése, kinevezése,
tevékenységének közvetlen felügyelete, visszahívása;
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•

az NKI adatvédelmi tevékenységének felügyelete az adatvédelmi tisztviselőn keresztül.

2.

Adatvédelmi tisztviselő

A adatvédelmi tisztviselőt az Igazgató szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog
és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint feladatai ellátására való alkalmasság alapján
jelöli ki. Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét Adatkezelő bejelenti a NAIH-hoz,
valamint honlapján közzéteszi.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatát közvetlenül az Igazgató irányítása alatt látja el. Az
adatvédelmi tisztviselő a jelen szabályzat szerinti feladatának ellátása tekintetében utasítást
senkitől nem fogadhat el, továbbá ugyanezen feladatai ellátásával összefüggésben nem
bocsátható el, és szankcióval nem sújtható. Az adatvédelmi tisztviselő e minőségében
közvetlenül az Igazgatónak tartozik felelősséggel.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:
•

az egyedi adatok védelmével, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával
kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, szakmai tanácsadás a GDPR, és egyéb uniós
valamint tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

•

a GDPR, és egyéb uniós valamint tagállami adatvédelmi rendelkezések, továbbá a belső
szabályoknak való megfelelés ellenőrzése, adatvédelmi incidensek kezelése;

•

az adatvédelmi tudatosság-növelése, az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek
oktatásának megszervezésével, az NKI adatvédelmi kommunikációjának segítésével;

•

kapcsolattartás más szervezetek, intézmények adatvédelmi tisztviselőivel, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, utóbbi esetében különös tekintettel az
adatvédelmi incidensek kezelésére;

•

az NKI adatvédelmi szabályzatának szükséges, de legalább éves karbantartása,
felülvizsgálata a jogszabályi és technológiai változások tükrében;

•

felügyeli az adatvédelmi szabályok betartását az NKI tevékenysége során;

•

ellenőrzi az adatkezeléssel, adatfeldolgozással megbízott személyek tevékenységét;

•

jogellenes adatkezelés észlelésekor az adatkezelőt a szabálytalanság megszüntetésére
felszólítja;

•

gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartások vezetéséről és felügyeli az adatvédelemmel
kapcsolatos nyilvántartások szabályszerű vezetését;

•

közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában, tájékoztat és szakmai
tanácsokat ad az adatkezelést érintő kérdéseket illetően;

•

elősegíti az adatok védelmét szolgáló intézkedések folytonosságát és hatékonyságát;

•

kivizsgálja és jogszabályban meghatározott határidőben megválaszolja a hozzá érkezett
bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja
fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, tájékoztatja az NKI igazgatóját, és szükség
esetén intézkedésre tesz javaslatot;
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•

az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségei keretében az
igazgató tájékoztatását követően gondoskodik a szükséges ügyekben az adatvédelmi
hatóság tájékoztatásáról;

•

együttműködik az adatvédelmi hatósággal, és kapcsolattartóként közreműködik az
adatvédelmi hatósággal történő konzultáció, adatvédelmi incidens-bejelentés vagy egyéb
kommunikáció során;

•

szervezi és ellenőrzi az adatkezelésben résztvevő alkalmazottak tudatosság-növelését és
képzését;

•

rendszeresen tájékozódik a tudományos kutatási és statisztikai célú adatkezeléseket érintő
jogszabályi változásokról;

•

egyetértési joga van az adatkezelést, illetve az adatfeldolgozást végző alkalmazottak, és
más szerződéses partnerek kinevezésében, megválasztásában;

•

beszámoltathatja az NKI tevékenységének keretében adatkezelést végző kutatókat, illetve
az adatfeldolgozást végző alkalmazottakat arról, hogy hogyan biztosítják az adatvédelmi
szabályok betartását;

•

gondoskodik arról, hogy valamennyi érintett vonatkozásában a hozzájáruló nyilatkozatok
rendelkezésre álljanak;

•

gondoskodik az érintettek jogszabályoknak, és jelen Szabályzatnak megfelelő
tájékoztatásáról, ennek érdekében rendszeresen felülvizsgálja a honlapon elhelyezett
adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a NAIH a tájékoztatóra vonatkozó formai vagy
tartalmi előírásokat határoz meg, különösen, ha szabványosított ikonok alkalmazását írja
elő, az Adatvédelmi Tisztviselő gondoskodik a tájékoztatók megfelelő módosításáról;

•

gondoskodik az érintetti jogok érvényesüléséről;

•

gondoskodik arról, hogy az Adatfeldolgozókkal a jogszabályoknak megfelelő
megállapodás megkötésre kerüljön;

•

elvégzi az adatvédelmi hatásvizsgálatot;

•

félévente beszámol az adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő eseményekről,
megtett intézkedésekről, érintettektől származó kérelmekről, és azokra adott válaszokról.

3.

Szervezeti egységek vezetői

Az NKI vezetői felelősek szervezeti egységüknél az adatvédelmi szabályok betartásáért. Ennek
keretében a szervezeti egység vezetője gondoskodik az adatvédelmi szabályok, rendelkezések
betartásáról, a szervezeti egység munkatársainak adatvédelmi képzésen való részvételéről.
4.

Munkatársak

Az NKI valamennyi munkatársa felelősséggel tartozik az adatvédelmi, adatkezelési szabályok
megtartásáért. Ennek keretében:
•

kezeli és megőrzi a feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett és tudomására
jutott statisztikai adatokat;
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•

az NKI belső szabályzataiban foglaltak megtartásával ügyel az általa kezelt, hozzáfért
adatbázisok, nyilvántartások biztonságára; adatvédelmi incidens észlelése esetén
haladéktalanul jelzi azt az adatvédelmi tisztviselőnek;

•

a fentieken túlmenően is betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban, belső
szabályzatokban foglalt előírásokat;

•

az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeire, adatvédelmi szabályok megtartására
vonatkozóan minden munkatárs az NKI-val fennálló jogviszonya keletkezésével
egyidejűleg aláírja a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében foglalt adatvédelmi
nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat személyi iratnak minősül;

•

az NKI minden munkatársa köteles a számára előírt adatvédelmi képzéseket elvégezni;

•

az adatvédelmi tisztviselő felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért. Ennek keretében
a szervezeti egység vezetője gondoskodik az adatvédelmi szabályok, rendelkezések
betartásáról, a szervezeti egység dolgozóinak adatvédelmi képzésen való részvételéről.

5.

Harmadik személy

Az NKI-val szerződéses vagy egyéb jogviszonyba kerülő személyek (harmadik személyek)
kötelesek jelen Szabályzat rendelkezéseinek, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzat
betartására.
A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy a harmadik személyek
jogviszonyának keletkezésével egyidejűleg titoktartási és adatvédelmi nyilatkozatot írjanak alá.
A titoktartási és adatvédelmi nyilatkozat kitöltésére, az adatvédelmi szabályok megtartására
vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a szerződő fél, illetve kapcsolattartók adatainak NKI általi
kezelésére vonatkozó információkat az NKI-val kötött szerződésnek tartalmaznia kell. A
Titoktartási és adatvédelmi nyilatkozat mintáját a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
IV. Nyilvántartások
1.

Adatvédelmi nyilvántartások

a)

Belső adatvédelmi nyilvántartás:

A belső adatvédelmi nyilvántartás az alábbi nyilvántartásokat foglalja magában, amelyet az
adatvédelmi tisztviselő köteles vezetni:
•

Az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatokra vonatkozóan nyilvántartást vezet a
személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérő személyekről.

•

Az adatvédelmi tisztviselő a harmadik személy felé illetve külföldre továbbított adatokról
nyilvántartást vezet.

•

Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet a személyes adatokkal kapcsolatos
tájékoztatáskérés elutasításáról. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi
hatóságot évente tárgyévet követő év január 31-ig értesíti.

•

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos nyilvántartás is vezetésre kerül, amely
tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét
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és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
A belső adatvédelmi nyilvántartásában az NKI minden olyan adatkezeléséről információt
tartalmaz, amely során személyes adatok kezelése történik.
Az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos nyilvántartásnak legalább az alábbi információkat
tartalmaznia:
•

az adatkezelés megnevezése;

•

célja, rendeltetése;

•

jogalapja, jogszerűsége;

•

a nyilvántartott adatok köre;

•

az adatok forrása (maga az érintett vagy más adatkezelés/adatfeldolgozás);

•

az adatok fellelhetőségi helye (adatbázis, alkalmazás megnevezése);

•

az adatfeldolgozó neve, címe, valamint az adatfeldolgozás helye, módszere (manuális,
számítógépes);

•

adattovábbítás esetén az adatfajta megnevezése, az adattovábbítás jogalapja, mely szerv
részére, milyen okból történik, az adattovábbítás módja, időpontja;

•

adatok megőrzésének, illetve törlésének ideje;

Az adatvédelmi tisztviselő az általa kezelt belső adatvédelmi nyilvántartásokat megkeresés
alapján az adatvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja.
2.

A kezelt személyes adatok köre

Az NKI az alábbiakban jelzett személyek személyes adatait kezeli:
•

az NKI alkalmazásában álló közalkalmazottak, munkavállalók és az NKI-val
munkavégzésre irányul egyéb jogviszonyban állók (a továbbiakban: munkatársak)
személyes adatait. Jelen pontban foglalt adatkezelés kiterjed a munkaviszonnyal, illetve
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatkezelésre: a fennálló és már
megszűnt munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos
adatkezelésekre, továbbá a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony létesítését
megelőzően (pl. önéletrajz tárolása) végzett adatkezelésre is;

•

az NKI-val szerződéses vagy egyéb jogviszonyban lévő személyek személyes adatai;

•

Az NKI által végzett kutatómunka során az Adatkezelő birtokába került személyes
adatok.
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3.

Az adatkezelés jogalapja

Az NKI személyes adatokat jogszerűen csak az alábbi alapokon kezelhet:
a)

azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b)

az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott
feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok
kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c)

az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d)

az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő megnevezését az
adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg.
Az NKI az anyagi és eljárási jogszabályok által meghatározott adatkörbe tartozó – ezen
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen –, a cél elérésére alkalmas személyes
adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.
4.

A munkatársak személyes adatainak kezelése

A Társaság munkavállalóinak (a továbbiakban: munkavállaló) személyes adatait a következő
célokból kezeli:
•

a jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, a foglalkoztatási viszony
létesítésének, valamint a munkavállalók foglalkoztatásának lehetővé tétele;

•

az NKI-ra, mint munkáltatóra irányadó egyéb hatályos jogszabályok követelményeinek
megtartása, az általuk előírt kötelező adatszolgáltatás teljesítése;

•

a munkatárs és a munkáltató között létrejött szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítése;

•

a munkavállalók testi épségének és vagyonának védelme, valamint az NKI vagyontárgyai
védelmének biztosítása.

Adatkezelés jogalapjai:
•

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése;

•

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a
munkatárs, mint érintett az egyik fél;
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•

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az NKI, mint munkáltató jogos érdekeinek
érvényesítése.

Kezelt adatok köre
Az NKI a munkatársak alábbi személyes adatait kezeli a munkaviszony létesítésével és
fennállásával kapcsolatosan:
•

neve;

•

születési neve;

•

születési helye;

•

születési ideje;

•

anyja születési neve;

•

lakóhelye;

•

tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől);

•

adóazonosító jele;

•

társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);

•

személyi igazolvány száma;

•

lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;

•

pénzforgalmi számlaszáma;

•

végzettséget igazoló okmány másolati példánya;

•

telefonszám;

•

e-mail cím;

•

munkavállaló gyermekének neve, születési helye, ideje, anyja neve;

•

munkavállaló házastársának neve, születési helye, ideje, anyja neve;

•

munkavállaló jelenlegi és korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok;

•

magánnyugdíjpénztári tagságra vonatkozó adatok;

•

nyugdíj-vagy egyéb ellátásban való részesülésre vonatkozó adatok.

Az adatkezelés időtartama:
Az Mt-ben és egyéb jogszabályon alapuló célokból kezelt személyes adatokat az NKI a reá
irányadó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.
A szerződéses kötelezettségen alapuló célból az NKI a munkavállalók személyes adatait a cél
eléréséhez szükséges ideig, tehát a munkaszerződések, illetve a kinevezésekben foglaltak
maradéktalan teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.
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5.

Az NKI-val szerződéses vagy egyéb jogviszonyban lévő személyek személyes
adatainak kezelése

Az NKI-val szerződéses vagy egyéb viszonyban álló személyek (a továbbiakban: partner)
személyes adatait a következő célokból kezeli:
a)

az NKI-ra irányadó hatályos törvényekben foglalt, az NKI-ra nézve kötelező
rendelkezések betartása, az általuk előírt kötelező adatgyűjtés, adatszolgáltatás teljesítése;

b)

az NKI és a természetes személy partner között létrejött szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a felek közötti kapcsolattartásra;

c)

az NKI és a nem természetes személy partner között létrejött szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a felek közötti kapcsolattartásra;

Adatkezelés jogalapjai:
•

A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése.

•

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett
az egyik fél.

•

Nem természetes személy partner esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, vagyis az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Az NKI a nem természetes személy ügyfelei kapcsolattartóinak nevét, beosztását,
telefonszámát és e-mail címét, illetve az adott szerződés teljesítésében résztvevő egyéb
tisztségviselőinek, illetve alkalmazottainak személyes adatait kezeli a fentiekben c)-d) pontban
jelzett célok megvalósítása érdekében.
A fenti adatkezelés az NKI, illetve szerződött partnerei egyértelmű jogos érdekét képezi, a
megfelelő kapcsolattartás nélkül ugyanis a szerződések, és az azokban foglalt mosodai
szolgáltatások és az ellenszolgáltatás teljesítése és különösen a felek együttműködése
lehetetlen.
A nem természetes személy partner a képviselői, kapcsolattartói, alkalmazottai személyes
adatait a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján kezelheti, és ugyanezen alapon jogszerűen
továbbíthatja az NKI részére abból a célból, hogy az NKI és közte létrejött szerződés teljesítését
– az adott érintett közreműködésével – lehetővé tegye. A partner és az érintett közötti
szerződésből eredő adatkezelés jogszerűségéért a felelősséget a partner viseli, az NKI részére
jogosulatlanul átadott személyes adatok kezeléséért az NKI nem vállal felelősséget, továbbá a
megfelelő tájékoztatásokat a jelen tájékoztató érintett rendelkezésére bocsátásán túl is a Partner
köteles e tekintetben megtenni.
Az NKI érdekében a fent rögzített célból végzett adatkezelés a GDPR (47) preambulum
bekezdése által külön nevesített eset: „jogos érdekről lehet szó (…) olyankor, amikor releváns
és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben,
amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll”.
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Mindezekre tekintettel az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai az ilyen célból és
jogalapon kezelt személyes adatok tekintetében nem élveznek elsőbbséget az NKI, valamint
nem természetes személy partnerei, megbízói személyes adatok védelméhez fűződő jogos
érdekével szemben.
Amennyiben a kapcsolattartói adatokon felüli, jogos érdeken alapuló adatkezelés szükséges, az
NKI külön írásos mérlegelés keretében megvizsgálja, hogy az érintettek alapvető jogai és
szabadságai nem élveznek-e elsőbbséget a tervezett adatkezelésre vonatkozó érdekkel
szemben, illetve nem áll-e rendelkezésre olyan alternatív megoldás, amely az érintett személyes
adatának kezelését nem, vagy kisebb mértékben igényli.
A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének
felmerülése esetén az NKI egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az
érintetteket a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal
kapcsolatos jogaikról.
Az adatkezelés időtartama:


Az a) pont szerinti célokból kezelt személyes adatokat az NKI a reá irányadó törvényi
kötelezettségeknek megfelelő ideig őrzi meg, így jellemzően a törvény által konkrétan
előírt megőrzési ideig, vagy amennyiben a törvény ennek meghatározását elmulasztja, az
NKI a törvényben foglalt kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi meg
a vonatkozó személyes adatokat.



A b-c) és pontja szerinti célból az NKI az érintettek személyes adatait a cél eléréséhez
szükséges ideig, tehát az adatkezelés alapjául szolgáló szerződés maradéktalan
teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

6.

Kutatási adatbázisokhoz való hozzáférés általános szabályai

Az NKI-nál rendelkezésre álló egyedi adat kizárólag a jogosult vagy – külön felhatalmazás
keretei között – a jogosult által felhatalmazott (külső) személy számára hozzáférhető, harmadik
személynek tovább nem adható, és a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve
nyilvánosságra nem hozható.
Az NKI alkalmazásában álló és az adott kutatás érintett kutatócsoportjának tagjai a
kutatócsoport tevékenységével érintett kutatással összefüggő adatokat tartalmazó kutatási
adatbázishoz az adatvédelmi szabályok betartása mellett teljes hozzáférési joggal rendelkeznek.
Az NKI alkalmazásában álló, de az adott kutatással érintett kutatócsoport tagjain kívüli
személyek célzott, az adatkezelő által előre meghatározott és engedélyezett kutatási
adatbázisokhoz való hozzáférési joggal rendelkeznek.
Az NKI alkalmazásában nem álló külső kutató a meghatározott adatbázishoz való hozzáférés
iránti, illetve a meghatározott adat kiadása iránti kérelmének az NKI általi jóváhagyását és
adminisztrálását követően célzott, az NKI által meghatározott kutatási adatbázisokhoz
rendelkezik hozzáférési joggal.
A hozzáférési jog engedélyezése és meghatározott adat kiadása engedélyezéséről az adott
kutatás érintett kutatócsoportjának a vezetője dönt.
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7.

Az adatkiadás nyilvántartása

Az adatkiadásokról – azok tartalmának és folyamatának nyomon követhetősége érdekében – a
KSH egységes adatkiadási nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalmát és vezetésének
szabályait külön belső joganyag határozza meg.
V.
1.

Az érintettek jogai

Az érintettek jogai

A Rendelet alapján az érintetteket az alábbi jogok illetik meg:
•

az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult
arra, hogy személyes adataihoz, továbbá az azok kezelését érintő információkhoz
hozzáférést kapjon,

•

az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését,

•

kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
korlátozását,

•

tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, továbbá

•

joga van az adathordozhatósághoz.

2.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést, korlátozást az adatvédelmi
tisztviselőtől kérhet, valamint tiltakozását nála jelentheti be. Amennyiben az érintett a kérelmet
bármely okból nem az adatvédelmi tisztviselőhöz terjeszti be, a kérelmet kézhez vevő személy
köteles a kérelmet az adatvédelmi tisztviselőhöz továbbítani.
Az NKI köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy
hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást.
Az NKI a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően az érintett kérelmére tájékoztatást ad az
érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jog-alapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett tájékoztatása csak akkor tagadható meg, ha azt a Rendelet, illetve egyéb jogszabály
lehetővé teszi. A felvilágosítás megtagadásának indokát az érintettel közölni kell.
Ha a személyes adatok megszerzésére nem az érintettől került sor, az érintettet tájékoztatni kell
az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről, az
adatgyűjtés tényéről, az érintettek köréről, az adatgyűjtés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyekről, az adatkezelés nyilvántartási
számáról és az érintett jogairól, valamint jogorvoslati lehetőségeiről. Az érintettet továbbá
tájékoztatni kell a személyes adatok forrásáról is. A tájékoztatást a személyes adatok
megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, de legkésőbb egy hónapon belül kell
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megtenni. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, a
tájékoztatást legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy ha várhatóan
más címzettel is közlik az közlésekor kell megadni.
A jelen pont szerinti tájékoztatást nem kell megadni, ha
•

az érintett már rendelkezik az információkkal,

•

az információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést kíván, vagy

•

az adat megszerzését jogszabály kötelezően előírja.

Amennyiben az érintett hozzáférést kért az NKI által kezelt személyes adataihoz, a kezelt
adatokat, valamint a releváns információkat a lehető legrövidebb idő alatt a jogosult
rendelkezésére kell bocsátani.
3.

A helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő saját hatáskörben vagy az
érintett kérelmére helyesbíti vagy megfelelően kiegészíti, az adat javításáról pedig tájékoztatja
azokat a szervezeteket, amelyek részére adattovábbítást szokásos módon végez.
4.

A személyes adatok törléséhez való jog

Az érintett – a kötelező adatkezelés körébe eső adatainak kivételével – kérheti személyes adatai
törlését. Az NKI az érintettet a törlésről tájékoztatja.
A személyes adatot törölni kell, ha:
•

kezelése jogellenes,

•

az érintett ezt kéri (feltéve, hogy ezt a törvényi kötelezettség nem zárja ki),

•

az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

•

az érintett tiltakozik az adatok kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés,

•

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki,

•

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,

•

a személyes adatokat az NKI-ra alkalmazandó jogszabályban előírt kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell,

•

azt a bíróság, vagy a hatóság elrendelte.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az olyan személyes adatot, amelynek törlésére az érintett
kérelmére tekintettel vagy egyéb okból köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
várható költségeinek figyelembevételével ésszerű lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a
nyilvánosságra hozott adatok kezelői értesüljenek a törlési kötelezettségről a személyes
adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatai, másodpéldányai tekintetében.
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5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása olyan átmeneti intézkedés, amely esetében az érintetti igény
elbírálásáig, vagy egy intézkedés megtételéig a személyes adat tárolásán kívüli más adatkezelés
azon nem végezhető.
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
amennyiben:
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;

•

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;

•

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

•

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (annak megállapításáig, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozottan kezelt személyes adatot a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá más
személy jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekből lehet kezelni. A korlátozás
időtartama alatt a korlátozott személyes adatot a megjelölt cél(ok)ra nem lehet kezelni és
elkülönítetten kell tárolni.
A korlátozás feloldásáról az érintett kérelmezőt előzetesen tájékoztatni kell.
A helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították; az érintettet kérésére tájékoztatni
kell ezen címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel.
6.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NKI rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat – a kötelező adatkezelés körébe eső adatainak kivételével – tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá korlátozás nélkül jogosult ezen
adatok másik adatkezelőnek történő továbbítására, ha
•

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, illetőleg különleges adatok kezelésére adott
hozzájárulásán alapul, illetve az érintettel kötött vagy kötendő szerződés teljesítéséhez
szükséges, vagy

•

az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha ez technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
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7.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges (ideértve a profilalkotást is), kivéve kötelező
adatkezelés esetén. Tiltakozhat továbbá, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
A jelen pont szerinti tiltakozáshoz való jogára az érintett figyelmét legkésőbb a vele történő
első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a tájékoztatás automatizált
módszerekkel is megtörténhet.
Az NKI a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az érintett tiltakozása megalapozott, úgy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az NKI döntésével nem ért egyet, illetve az NKI a 15 napos határidőt, úgy az
érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az
Infotv.-ben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
VI.
1.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

Eljárás az igény elutasítása esetén:

Ha az NKI az érintett helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti
kérelem elutasítása esetén az NKI tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente
a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
2.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a személyes adatainak védelmére vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az NKI, mint adatkezelő
székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság
köteles bizonyítani.

20

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet a Ptk-ban foglalt rendelkezések szerint.
Az NKI a jogsértő adatkezeléssel okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy
a kár bekövetkezéséért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben az adatkezelésben az
NKI mellett más adatkezelő, illetve adatfeldolgozó is részt vett, úgy az okozott kárért
egyetemleges felelősséggel tartoznak.
A személyes adattal való visszaélést a büntetőjog is védi, ennek értelmében aki a személyes
adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével
haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően
személyes adatot kezel, vagy az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja.
VII. Az NKI tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelés
1.

Honlap

a)

Látogatói adatok kezelése

A honlap (www.demografia.hu) ingyenesen, személyes adat megadása nélkül látogatható,
azonban a honlap meghatározott részeihez történő hozzáférés korlátozott.
b)

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.
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.
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c)

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatókkal történő kapcsolattartás, valamint a
honlapon található ingyenes szolgáltatásoknak a látogató általi igénybevétele céljából kezeli.
d)

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.

e)

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.

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 adatkezelő 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)

A kezelt sütik (kezelt adatok köre)

Az Adatkezelő csupán a honlap alapműködéséhez elengedhetetlen sütiket tárolja az érintett
hozzájárulása nélkül, minden további süti használatát az Adatkezelő csak abban az esetben
használja, ha érintett előzetesen hozzájárulását adja. A sütik biztosítják a honlap megfelelő
működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek
információt a használatáról.
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 garantálható a honlap kényelmes használatát.
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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 felhasználó 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.
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.
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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).
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.

Központi e-mail cím

A kapcsolódó információk az NKI honlapján elérhetőek: www.demografia.hu
3.1. Kiadványok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés a központi e-mail címen
keresztül
Az Adatkezelő honlapján az érintett felhasználóknak lehetőségük nyílik kiadványok
megrendelésére a honlapról letölthető „Megrendelőlap” című formanyomtatvány kitöltésével
és e-mailen történő visszaküldésével.
a)

A kezelt adatok köre:

A kiadvány megrendelése során az érintett megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma,
adószáma, e-mail címe, az érintett által utalás során használt bankszámlaszáma, egyéb
megjegyzés esetén az érintett által megadott adatok.
b)

Az adatkezelés célja

Az NKI kiadványainak 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
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A kiadvány megrendelésével az érintettel létrejött adásvételi szerződés teljesítése; a vásárlások
adatai (dátum és időpont, vásárolt termék, vásárlás értéke) tekintetében jogi kötelezettség
teljesítése, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
d)

Az adatkezelés időtartama

A vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
3.2. Rendezvényekre, eseményekre történő regisztráció a központi e-mail címen
keresztül
a)

A kezelt adatok köre

A rendezvényekre, eseményekre regisztráló személy neve, munkáltatójának neve és szervezeti
egysége, beosztása, e-mail címe, telefonszáma.
b)

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által szervezett eseményen, rendezvényen való részvétel biztosítása, a
rendezvény lebonyolítása. Adatkezelő a rendezvényre történő regisztráció során megadott
személyes adatokat és a rendezvényre történő regisztrációt szolgáló e-mailt a rendezvény
megtartását követően megőrzi, ezen kívül azokon további adatkezelési tevékenységet nem
végez. A személyes adatok kezelése a jelen pontban foglaltakon túl az érintett külön
hozzájárulása alapján lehetséges.
c)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett
hozzájárulása.
d)

Az adatkezelés időtartama

3.3. A központi e-mail címen keresztül az NKI-val kapcsolatba lépők kérdéseinek
megválaszolása
a)

A kezelt adatok köre

A hivatallal kapcsolatba lépő adatkérők, szolgáltatást igénybe vevők neve, e-mail címe,
irányítószám, település, felhasználás célja, felhasználói csoport, gazdasági szervezet teljes
megnevezése, nem kötelező elemként gazdasági szervezet adószáma, központi email címe és
telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
b)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a hivatallal kapcsolatba lépők kérdéseinek megválaszolása, igényei
teljesítése; monitoring, illetve felhasználói igények elemzése.
c)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés
törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 8. §-ában) rögzített
közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
d)

Az adatkezelés időtartama
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Az NKI a reá irányadó törvényi kötelezettségeknek megfelelő ideig őrzi meg, így jellemzően a
törvény által konkrétan előírt megőrzési ideig, vagy amennyiben a törvény ennek
meghatározását elmulasztja, az NKI a törvényben foglalt kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül
szükséges ideig őrzi meg a vonatkozó személyes adatokat.
4.

Álláspályázatok

a)

A kezelt adatok köre

Az érintettek és a kezelt adatok köre az NKI-nál üres álláshelyre meghirdetett jogviszony
betöltésére pályázók, a Felvételi Adatbankba pályázatukat beküldők, valamint szakmai
gyakorlatra jelentkezők.
Üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén a kezelt adatok köre: a 45/2012. (III. 20.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél, végzettséget
és idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat az
adatkezelésről.
A Felvételi Adatbankba történő jelentkezés esetén a kezelt adatok köre: a 45/2012. (III. 20.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél,
végzettséget és idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, és a nyilatkozat az Adatbankba
felvételről. Szakmai gyakorlatra történő jelentkezés esetén szakmai önéletrajz, motivációs levél
és nyilatkozat az adatkezelésről.
b)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja üres álláshely – a Felvételi Adatbank esetében jövőben megüresedő
álláshely – pályázat útján történő betöltése, az NKI-val jogviszony létesítése, valamint
felsőoktatási intézmények hallgatói esetében szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása.
c)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett
hozzájárulása.
d)

Az adatkezelés időtartama

Üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén a felvételt nyert adatai a személyi anyagba
kerülnek, sikertelen pályázó esetén a pályázat lezárását követően haladéktalanul törlésre
kerülnek. Felvételi Adatbankba történő jelentkezés esetén az adatok megőrzési ideje
bekerüléstől számított 1 év. Szakmai gyakorlatra pályázó esetén a befogadott hallgató adatait a
szakmai gyakorlat elvégzését követően 3 év, elutasított jelentkezés esetén 1 év.
5.

Szerződések

a)

A kezelt adatok köre

Az NKI-val szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek szerződésben szereplő
személyes adatai.
b)

Az adatkezelés célja

A szerződés teljesítése, végrehajtása.
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c)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
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d)

Az adatkezelés időtartama

A számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig
megőrzésre, a szerződések nyilvántartásának iratai az iratkezelési szabályoknak megfelelően
nem selejtezhetők.
VIII. Adatvédelmi incidens, annak kezelése
Amennyiben a normál működéstől eltérő esemény (pl. hiba, baleset, eszközök megrongálódása,
eltulajdonítása, eltűnése stb.) történik (a továbbiakban: incidens), erről az adatvédelmi
tisztviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A megtörtént incidenst meg kell vizsgálni, és amennyiben az személyes adatokat érint, úgy az
adatvédelmi incidensnek minősül. Ezen esetben az adatvédelmi tisztviselő legkésőbb az
adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az adatvédelmi
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A kockázati tényezőket az incidens
kivizsgálása során megfelelően fel kell tárni.
Ha a bejelentés a fenti határidőben nem történik meg, ahhoz mellékelni szükséges a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
A bejelentésben az alábbiakat kell előadni:
•

az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek és az incidenssel érintett adatok kategóriáit
és hozzávetőleges számát,

•

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit,

•

az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

•

az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tenni tervezett intézkedéseket.

Ha a fenti információk a bejelentéskor nem közölhetők, azokat indokolatlan késedelem nélkül
később részletekben is meg lehet adni, azonban az a) és b) pontokban szereplő adatokat az adott
incidens első alkalommal történő bejelentésének kötelezően tartalmaznia kell.
Ha az adatvédelmi incidens – különösen az adatvédelmi incidens típusára, jellegére, a
személyes adatok típusára (pl. különleges adat), az érintettek azonosíthatóságára, az érintettre
várható következményekre, az érintettek speciális kategóriáira vagy az érintettek számára nézve
– várhatóan magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az
érintetteket tájékoztatni kell az adatvédelmi incidens megtörténtéről, kivéve ha az adatvédelmi
incidensre tekintettel megtett intézkedések várhatóan kiküszöbölik az előzőleg valószínűsített
kockázatot, vagy a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
Az adatvédelmi incidens megtörténtét és körülményeit az adatvédelmi tisztviselő bevezeti az
erre szolgáló nyilvántartásba. A nyilvántartás vezetésének oly módon kell történnie, hogy abból
az egyes adatvédelmi incidensekre vonatkozó bejelentési kötelezettség megtétele ellenőrizhető
legyen.
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IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Automatizált döntéshozatal

1.

Kizárólag automatizált módon nem hozható egyedi ügyben olyan döntés (ideértve a
profilalkotást is), amely az érintettre nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
A fenti szabály alól kivételt képeznek mindazon döntések, amelyek

2.

•

az érintett és az NKI közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükségesek,

•

meghozatala jogszabály alapján kötelező,

•

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapulnak.
Adattovábbítás

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása vagy törvény
felhatalmazása alapján kerül sor.
A munkáltató rendszeres adatszolgáltatást jogszabályban meghatározott szervek irányába
végez, így különösen az adóhatóság vagy a társadalombiztosító szervei felé. Amennyiben az
NKI a munkavállalók adatai kezelésével más szervezetet/személyt bíz meg, ennek tényéről a
munkavállalót tájékoztatni köteles. Az adatkezeléssel megbízott szervezet csak e tájékoztatást
és a munkavállaló hozzájárulását követően kezdheti meg a személyes adatok kezelését.
Adattovábbítás külföldre az Infotv. 8. §-ában foglaltakra tekintettel, az Európai Unió területén
kívüli harmadik országokba a Rendelet 44-46. cikkeire figyelemmel történhet.
Külön engedély nélkül történhet adattovábbítás olyan harmadik országba, nemzetközi szervezet
számára, vagy harmadik ország olyan meghatározott területére, amelyre tekintettel az Európai
Bizottság megállapította, hogy az megfelelő védelmi szintet biztosít (megfelelőségi határozat).
Amennyiben megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésére, adattovábbítás csak akkor
eszközölhető, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó – különösen a Rendelet 46. cikk (2)-(3)
bekezdéseiben foglalt – megfelelő garanciákat nyújtott, és az érintett(ek) számára
érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre.
Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell oly módon, hogy annak jogszerűsége
bizonyítható legyen.
Az NKI csak olyan személyes adatokat továbbíthat, amelyeknek az adatkezelője. Amennyiben
más szerv az adatkezelő, az adatkérést – törvény eltérő rendelkezése hiányában – el kell
utasítani és az adatkérőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat mely szervtől igényelheti.
3.

Közös adatkezelés

Az NKI rögzíti, hogy amennyiben közös adatkezelés valósulna meg, úgy a közös adatkezelés
részleteit felek külön megállapodásban rögzítik.
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4.

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok munkatárs általi megszegése

Az adatvédelmi tisztviselő jogosult a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések érvényesülését,
továbbá az adatkezelés, adattovábbítás és adatfeldolgozás előírásszerűségének betartását
ellenőrizni. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet az Igazgató elé terjeszti. Az Igazgató - az
adatvédelmi tisztviselő javaslatát is figyelembe véve – intézkedhet a munkavállalóval szembeni
hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása iránt. Amennyiben az ellenőrzés során
bebizonyosodik, hogy a munkatárs az adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem
sértette meg, vele szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására nem kerülhet sor.
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