Adatkezelési tájékoztató
a Köztársasági Elnöki Hivatallal megbízási jogviszonyban álló magánszemély részére a
személyes adatok kezeléséről
A Köztársasági Elnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja az általa, mint
megbízó által kötött megbízási szerződés megbízottját (a továbbiakban: megbízott) a megbízási
jogviszonnyal összefüggésben rögzített személyes adatai kezeléséről, azok védelme érdekében tett
intézkedéseiről, valamint jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. Jelen adatkezelési
tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.
1. Az adatkezelő
A Hivatal 1014 Budapest, Szent György tér 1., 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, a kezelt adatok köre
Az adatkezelés a megbízási szerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges. A Hivatal a
megbízási jogviszonyban állók adatainak kezelése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 2:42. §-ában foglaltaknak megfelelően, a személyiségi jogok, különösen a személyes
adatok védelméhez való jog tiszteletben tartásával jár el. Az adatkezelés jogalapját, célját, a kezelt
adatok körét az alábbi táblázat mutatja be.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés szerződés
teljesítéséhez vagy a szerződés
megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő
lépések megtételéhez
szükségesés [GDPR 6. cikk
(1) b) pont]:

Adatkezelés célja
- Megbízási szerződésben és
módosításaiban rögzített
személyes adatok kezelése.
– A jogviszony
megszűnéséről/
megszüntetéséről szóló
iratban szereplő személyes
adatok kezelése.
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Kezelt adatok köre
- név, születési név, nem,
- születési hely, idő,
- anyja születési neve,
- állampolgárság,
- adóazonosító jel,
- társadalombiztosítási
azonosító jel,
- legmagasabb iskolai
végzettsége, okiratot
kibocsátó intézmény neve,
végzettséget igazoló okirat
száma,
- főállású munkahely neve,
címe
- nyugdíjas törzsszám

- magánnyugdíjpénztári
tagsággal kapcsolatos adatok
- bank neve, címe,
számlaszáma,
- lakcím, telefonszám,
- jogviszony kezdete/vége,
- a megbízott feladata,
- megbízási díj,
- a jogviszony
megszüntetésének indoka

4. Adattovábbítás
A jogszabályok alapján rögzített és tárolt személyes adatok továbbítására külső szervhez kizárólag
abban az esetben és abban a körben kerül sor, amelyre jogszabály vagy végrehajtható hatósági
határozat kötelezi a Hivatalt.
Adattovábbítás célja
Biztosítotti jogviszony bejelentése
Szja, szociális hozzájárulási adó, járulékok havi
bevallása
Megbízási díj számfejtéshez szükséges adatok
továbbítása
Éves
adatszolgáltatás
családtámogatási
ellátásokról (családi pótlék, gyes)
Negyedéves statisztikai jelentés (csed, gyed,
táppénz)

Adattovábbítás címzettje
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Magyar Államkincstár
Magyar
Államkincstár
Családtámogatási
Főosztály
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Egészségbiztosítási Főosztály

Adatfeldolgozóként a személyes adatokhoz a személyügyi program karbantartása és fejlesztése,
valamint a bérszámfejtési feladatok előkészítése céljából a Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi
Kft. (székhely: 1138 Budapest Váci út 185.) kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik
ellátásához szükséges mértékben.
Adattovábbításra az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi. LXVI. törvény 27. §-a alapján, az
Állami Számvevőszék által esetlegesen a gazdálkodásra vonatkozóan lefolytatott ellenőrzés
kapcsán kerülhet sor.
5. A kezelt adatok forrása és az adatkezelés időtartama
A kezelt adatok forrása a megbízott által a megbízási szerződésben a jogviszony létesítése és
teljesítése érdekében megadott adatok. A 2. pontban megjelölt adatok megőrzésére a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának történő megfelelés érdekében a jogviszony megszűnésétől
számított 8 évig kerül sor.
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6. Adatbiztonsági intézkedések
A megbízási jogviszonnyal összefüggésben megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a
Hivatal illetékes munkatársai, kizárólag feladatkörükben eljárva jogosultak. A papír alapon tárolt
személyes adatok őrzési helye a Hivatal 1014 Budapest, Szent György tér 1. szám alatti épülete,
mint védett létesítmény. Az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában a Hivatal
megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatokat
védelméről többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás és törlés ellen.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
A megbízott teljes terjedelemben hozzáférhet a személyügyi és bérszámfejtési rendszerben
nyilvántartott személyes adataihoz. A megbízott tájékoztatást kérhet személyes adatairól, 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: A megbízott kérheti személyes adatainak helyesbítését,
amennyiben azok valótlanok, vagy pontatlanok, illetve személyes adataiban bekövetkezett
változás esetén köteles azt bejelenteni.
Az a) és b) pont szerinti kérelmet az adatvedelem@keh.hu elektronikus levélcímen, vagy postai
úton a Hivatalnak címezve a 1536 Budapest Pf. 227. címen lehet előterjeszteni.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez: A megőrzési időn belül a kezelt
személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben a munkavállaló/megbízott a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek
ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben a 4.
pontban megjelölt megőrzési határidő eltelt, vagy az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes
adatok törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igényének 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.
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz, mint
személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy
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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.

4

