Adatkezelési tájékoztató
a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj, valamint az állami kitüntetések1 adományozásával
összefüggésben kezelt személyes adatokról
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 célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj, valamint az állami kitüntetések
adományozásához kapcsolódó közfeladat hatékony és zavarmentes ellátásának biztosítása.
Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR)2
6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a KEH közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges
a) a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 3.§ (6) bekezdésében és
az 5-7/A.§-ában,
b) a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 18.-19.§-ában , valamint az 1. számú mellékletben,
c) a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar
Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 1.§ (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 6.§-ban
foglaltakra tekintettel.
4. A kezelt adatok köre, a kezelt adatok forrása, az adatkezelés időtartama
A 3. pontban rögzített adatkezelési cél eléréséhez a Hivatal a 3. pontban meghatározott
jogszabályok szerinti előterjesztő által a kitüntetés adományozásához szükséges előterjesztésben
rögzített személyes adatokat, továbbá a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozása esetében a díjjal
járó jutalom díjazott részére történő átutalásához szükséges adatokat kezeli.
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címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény13.
§ szerinti alábbi kitüntetések:
a) Magyar Szent István Rend;
b) Magyar Corvin-lánc;
c) Magyar Becsület Rend;
d) Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt
Az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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).
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A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj, valamint az állami kitüntetések adományozásával összefüggésben
keletkezett iratokat a Hivatal a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények (Ltv.3, illetve Ltv. vhr.4) szerint iktatja és az iktatott iratok között a mindenkor
hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig kezeli.
A kitüntetettek beazonosíthatóságához szükséges személyes adatokat a Hivatal az erre a célra
kialakított számítógépes adatbázisban addig az időpontig kezeli, ameddig a vonatkozó jogszabályok
a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj, valamint az állami kitüntetések adományozásához kapcsolódó
közfeladatot a Hivatalhoz rendelik.
5. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatok kezelésére kizárólag a Hivatal erre feljogosított szervezeti egységeinek
munkatársai jogosultak.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 3. pontban meghatározott céllal 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 3. pontban meghatározott céllal összefüggésben kezelt személyes adatok
törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett 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
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény
4A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet
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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.

