Adatkezelési tájékoztató
a Sándor-palotába történő be- és kiléptetéssel összefüggésben kezelt személyes adatokról
A Köztársasági Elnöki Hivatal ezúton tájékoztatja a Sándor-palotába belépni szándékozókat a
személyes adataik kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1. Az adatkezelő
A Köztársasági Elnöki Hivatal (továbbiakban: Hivatal) cím: 1014 Budapest, Szent György tér 1.,
postacím: 1536 Budapest Pf. 227., www.keh.hu, telefon: +36-1-224-5000
2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Szabó György, gazdasági igazgató
e-mail: adatvedelem@keh.hu, tel: +36-1-224-5030
3. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények
köréről szóló 24/1997 (III.26.) BM rendelet 1. § b) pontja alapján a köztársasági elnök és a
Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezésére szolgáló budavári Sándor-palota kiemelten fontos
létesítménynek minősül.
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996 (XI.5.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés g) pontja alapján a Készenléti Rendőrség megszervezi és végrehajtja a Sándorpalota épületének védelmét.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 77. § (1) bekezdés f) pontja alapján a
rendőrség feladatai ellátása során a személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátásához
szükséges adatokat kezeli.
Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendőrség kezeli az állam működése szempontjából
kiemelten fontos, illetve a Kormány által létesítménybiztosítási és rendezvénybiztosítási intézkedés
céljából kijelölt és a rendőrség által védett, a rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő
be- és kiléptetés során beszerzett személyes adatokat.
A Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről szóló 1/2018 (I.3.) ORFK utasítás 50/A.
pontja alapján az Rtv. 91/J.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a belépést megelőzően az adatok
visszakeresésére alkalmas módon rögzíteni kell:
a)
a belépni szándékozó személy nevét;
b)
a belépni szándékozó személy személyazonosság igazolására alkalmas fényképes
igazolványának számát;
c)
a belépni szándékozó személyt fogadó szervezeti elem és a fogadó fél nevét;
d)
a be- és kilépés időpontját.
Az adatkezelés célja a köztársasági elnök és a Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezésére szolgáló
budavári Sándor-palotának mint védett létesítménynek a védelme.
4. A kezelt adatok köre, a kezelt adatok forrása, az adatkezelés időtartama
A Sándor-palotába történő beléptetéshez kezelt adatok körét a Sándor-palotába történő be- és
kiléptetés rendjéről szóló 1/2018 (I.3.) ORFK utasítás 50/A. pontja tartalmazza (ld. Adatvédelmi
tájékoztató 3. pontja).

A kezelt adatok közül a Sándor-palotába belépni szándékozó személy adja meg a Hivatal részére a
nevét, valamint a személyazonossága igazolására alkalmas fényképes igazolványának számát.
A Sándor-palotába belépni szándékozó személy, vagy a Hivatal részéről fogadó szervezeti egység
adja meg a belépni szándékozó személyt fogadó szervezeti egység és fogadó fél nevét, valamint a
be- és kilépés időpontját.
A Sándor-palotába történő be- és kiléptetéssel összefüggő feladat ellátása során keletkezett iratokat
a Hivatal a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények (Ltv.1,
illetve Ltv. vhr.2) szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben
meghatározott selejtezési időig kezeli.
5. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Hivatal erre feljogosított
szervezeti egységei jogosultak, adattovábbítás pedig az Rtv. 1. § (2) bekezdés 6a pontja alapján
személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatokat ellátó Készenléti Rendőrség részére történik.
A Hivatal megfelelő informatikai, fizikai és adminisztratív biztonsági intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek a Sándor-palotába történő be- és kiléptetéssel összefüggésben
kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen
bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, vagy
pontatlanok. Az a) és b) pont szerinti kérelmet az adatvedelem@keh.hu elektronikus levélcímen,
vagy postai úton a 1536 Budapest Pf. 227. címen lehet előterjeszteni.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
A megőrzési időn belül a Sándor-palotába történő be- és kiléptetéssel összefüggésben kezelt
személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény
2 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet
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Amennyiben a védett létesítményekbe belépő személy a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja,
ennek ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben az
adatkezelésre előírt megőrzési határidő eltelt, vagy az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes
törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Hivatal tovább tárolja. Erre vonatkozó
igény írásban, postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének és a
kért további tárolási időnek a megjelölésével. A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a
helyesbítést, a törlést, a korlátozást a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított harminc napon
belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi
indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó
tájékoztatóval együtt.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban aHivatalhoz, mint személyes
adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban:
NAIH), vagy bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi
Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező
személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.
A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

