Adatkezelési tájékoztató
a Köztársasági Elnöki Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a közfeladatának ellátásával
összefüggő ügyviteli, iratkezelési feladatokhoz kapcsolódó adatkezeléseihez

1. Az adatkezelő
A Hivatal 1014 Budapest, Szent György tér 1., www.keh.hu, telefon: +36-1-224-5000.
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Szabó György, gazdasági igazgató
e-mail: adatvedelem@keh.hu, tel: +36-1-224-5030
3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a KEH, mint közfeladatot ellátó szerv irattári anyagainak szakszerű kezelése
és rendszerezett megőrzése, a KEH által ellátott közfeladatokhoz kapcsolódó ügyviteli
folyamatok hatékony és átlátható, utólag is ellenőrizhető, az iratokban foglalt adatok védelmét és
a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását is lehetővé tevő módon való ellátása, valamint a
maradandó értékű iratok (levéltári anyag) vonatkozásában az iratanyag épségben és használható
állapotban – a jövőbeni kutathatóságot is lehetővé tevő – őrzése az alábbi jogszabályi
rendelkezésekre figyelemmel:
a) köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény (továbbiakban: Ltv.) rendelkezései, különösen annak 5. §-a és 9-. §-a
szerint meghatározott feladatok ellátása,
b) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ltv. vhr.),
c) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt ,
d) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.) 169. §-ában
meghatározott, a bizonylatok őrzési idejére vonatkozó rendelkezések.
Az itt megjelölt adatkezelés a KEH a köziratok, számviteli bizonylatok keletkezésével járó
valamennyi feladatellátásával és adatkezelésével szükségszerűen összefügg. A jelen külön
tájékoztató célja ennek a jellegéből adódóan sajátos, és jól elkülöníthető célból történő
adatkezelésre vonatkozóan az érintettek részletesebb tájékoztatása.
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4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
GDPR)1 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a KEH közérdekű feladatainak végrehajtásához
szükséges az Ltv. 5 §-ra, az Ltv. vhr-re, a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésére,
valamint a Számv.tv. 169. §-ára tekintettel.
5. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett
bocsátott a KEH rendelkezésére
A KEH az e tájékoztatóval érintett közfeladatainak ellátása során alapvetően az érintettől
származó, általa a KEH rendelkezésére bocsátott adatokat kezel.
Emellett a KEH működésével, foglalkoztatási jogviszonyaival összefüggésben a KEH-el szerződő
vagy a KEH működésével kapcsolatban feladatot ellátó más személytől vagy szervtől, mint
beküldőtől származó iratokban kezelhet olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettek
maguk bocsátottak a KEH rendelkezésére, így jellemzően valamely szerződés teljesítésében
közreműködő személy neve, kapcsolattartási adatai, a KEH-nél foglalkoztatott személyekre
vonatkozóan más szervektől kapott adatok. Ezek tekintetében az egyes feladatokhoz kapcsolódó
adatkezelésekre vonatkozó külön tájékoztatók az irányadók.
6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái2
6.1. Az iratkezeléssel összefüggésben az iktatott iratokban foglalt személyes adatok
tekintetében:
– Magyar Nemzeti Levéltár (Postacím: 1250 Budapest, Pf. 3.; cím: 1014 Budapest, Bécsi
kapu tér 2-4. ) (a továbbiakban: MNL): a KEH iratkezelési szabályzata és irattári terve
szerint nem selejtezhető ügy iratai átadásra kerülnek a MNL-nak.
6.2. Az iratok közléséhez kapcsolódóan, az ahhoz szükséges adatok tekintetében:
– Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): az adott eljárás során
az ügyfelekkel történő kapcsolattartás keretében a KEH adatokat ad át részére.

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).
2 A „címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.
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6.3.

Ezen kívül a KEH a tájékoztatóban ismertetett adatkezelésével összefüggésben kezelt

személyes adatok közül kivételesen, egy-egy egyedi ügyben közöl a saját vagy más szerv
közhatalmi eljárása lefolytatása céljából személyes adatokat más, a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti
címzettnek nem minősülő szervekkel.
6.4. Az e tájékoztatóval érintett közfeladatainak ellátása során az iratokban is megjelenő személyes
adatok KEH általi továbbításának egyéb címzettjei tekintetében az egyes feladatokhoz
kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó külön tájékoztatók az irányadók.
7. A személyes adatok tárolásának ideje
Az egyes feladatok ellátása során elintézett ügyekhez kapcsolódó iratokat a KEH a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények (Ltv., illetve Ltv. vhr.) szerint
iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési
időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba
adandó iratokban foglalt adatok és az iratok nyilvántartására és az iratforgalom dokumentálására
használt iratkezelési segédeszközökön (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv,
iratkezelési szoftver stb.) a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével a KEH az
adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a KEH-nél
megszűnik. Az iratok nyilvántartására és az iratforgalom dokumentálására használt iratkezelési
segédeszközök, valamint a KEH-nél foglalkoztatott személyek foglalkoztatásával összefüggő
személyzeti nyilvántartások (személyügyi iratok) nem selejtezhetőek, a KEH-nél helyben őrzött
iratok.
Az e tájékoztatóval érintett közfeladatainak ellátása során az iratokban is megjelenő személyes
adatok KEH általi megőrzési idejére egyebekben az egyes feladatokhoz kapcsolódó
adatkezelésekre vonatkozó külön tájékoztatók az irányadók.
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1. Határidő
A KEH az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít
bele.
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A KEH szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a KEH a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
8.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a KEH-től
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy


a KEH
-

milyen személyes adatait;

-

milyen jogalapon;

-

milyen adatkezelési cél miatt;

-

mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy


a KEH kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;



milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta
azokat a KEH rendelkezésére);



a KEH alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

A KEH az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a KEH
köteles

meggyőződni

az

érintett

és

a

hozzáférési

jogával

élni

kívánó

személy

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
8.2.2. A helyesbítéshez való jog
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Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a KEH
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a
helyesbített adat pontosságát, a KEH a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az
általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. A nem a KEH-től származó iktatandó
iratokban szereplő adatok tekintetében az adat helyesbítése nem értelmezhető.
8.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatai kezelését a KEH korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és
az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
-

vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a KEH arra az időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

-

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

-

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

-

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

8.2.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a KEH a
személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem
megfelelően kezelné. Ebben az esetben a KEH-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.2.5. A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való
jogával, ha a KEH-re ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a
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KEH közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok
vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg,
ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető.
9. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a KEH a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:
-

panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, vagy

-

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy
a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a KEH székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
oldalon. A KEH székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel.
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