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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

Adatkezelési Tájékoztatója 

  



Adatkezelési Tájékoztató 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint az 

Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatja az érintetteket a jogszabályokban meghatározott feladat- és 

hatásköreinek gyakorlása keretében történő személyes adatok kezeléséről.  

Jelen tájékoztató a GDPR 13. cikk, illetve 14. cikk alapján az érintett tájékoztatását szolgálja. 

I. Az adatkezelő adatai:  

Név:   Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

Képviseli:  Rácz Róbert kormánymegbízott 

Székhely:  4024 Debrecen, Piac u. 54. 

Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf. 83. 

E-mail:   hivatal@hajdu.gov.hu 

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 

Telefon/fax:  52/504-100, 52/504-105 

 

II. Adatvédelmi tisztviselő: 

Név:   dr. Tar Ilona 

Cím:   4024 Debrecen, Piac u. 54. 

Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf. 83. 

E-mail:   adatvedelem@hajdu.gov.hu 

Telefon:  52/504-176 

III. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 

technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés 

céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával 

szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok 

megfelelő biztonságát. 
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IV. Az adatkezelés célja, jogalapja 

A kormányhivatal a személyes adatok kezelését szakmai feladatellátáshoz kötődő, a jogszabályban 

meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátása során közérdekű, vagy ráruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásával összefüggésben, valamint a hivatal funkcionális működését szolgáló – 

belső igazgatási – feladatainak ellátása során végzi. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-

e) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján történik.  

 V. A személyes adatok tárolásának időtartama, szempontjai  

A kormányhivatal a személyes adatokat az adott ügytípusonként a jogszabály által meghatározott 

időtartamig, a vonatkozó külön ágazati jogszabályokban meghatározott cél teljesüléséig kezeli. A 

kötelező iratnyilvántartásban rögzített adatok, dokumentumok a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasításban meghatározott 

időtartamig (évekig) kerülnek megőrzésre.  

VI. Az érintettek jogai (GDPR 12. cikk, valamint a 15.-21. cikkek):  

1. Hozzáférési jog (15. cikk) 

 Az érintett jogosult arra, hogy a kormányhivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 az adatkezelés céljai, 

 az érintett személyes adatok kategóriái, 

 azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy 

közölni fogják, 

 a személyes adatok tárolásának időtartama, 

 az érintettet megillető jogok, 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panaszhoz való jogról, 

 amennyiben a személyes adatokat nem az érintett bocsátotta a kormányhivatal 

rendelkezésére, úgy az adatok forrásának megjelölése, 

 az automatizált döntéshozatal ténye.  

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az 

érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

 2. A helyesbítéshez való jog (16. cikk):   

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a kormányhivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel az érintett jogosult 

arra, hogy kérje – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését.   

 3. A törléshez való jog (17. cikk):  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a kormányhivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat a következő esetekben: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték, 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja, 



 az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték.  

A törléshez való jog kizárólag a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt korlátozások mellett illeti meg 

az érintettet, így nem illeti meg abban az esetben, amikor a személyes adatok kezelésére a 

kormányhivatal részéről jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű vagy a kormányhivatalra 

vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül 

sor.  

  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk):   

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a kormányhivatal korlátozza az adatkezelést, amennyiben  

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi 

igényei érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, addig, amíg megállapításra nem kerül, 

hogy az adatkezelő, vagy az érintett jogos indokai élveznek-e elsőbbséget.  

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy 

valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 A kormányhivatal minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatja 

a fenti címzettekről.  

5. Az adathordozhatósághoz való jog (20. cikk):  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a kormányhivatal rendelkezésére bocsátott 

személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az adatkezelő. Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag abban az esetben illeti meg 

az érintettet, ha a kormányhivatal a személyes adatokat hozzájárulás alapján vagy szerződés 

teljesítésével összefüggésben kezeli, és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges.  

6. A tiltakozáshoz való jog (21. cikk):  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.  

A tiltakozáshoz való jog – a törléshez való joghoz, illetve az adathordozhatósághoz való joghoz 

hasonlóan – a kormányhivatal esetében nem, illetve korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel arra, 

hogy a személyes adatok kezelését a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében 



(GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) végzi.  Ezen esetekben a GDPRa tagállami jogi intézkedésekkel 

a tiltakozáshoz való jog korlátozható, melyről az Infotv. 21. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.   

 Fentiekre figyelemmel a tiltakozáshoz való jog kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén 

gyakorolható.   

7. A hozzájárulás visszavonásának joga (7. cikk):  

Amennyiben az érintett személyes adatait a kormányhivatal hozzájárulás alapján kezeli, az érintett 

jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás iránti kérelmet 

az érintett az adatot kezelő szervezeti egységhez vagy az adatvédelmi tisztviselő II. pontban megjelölt 

elérhetőségére címezve tud előterjeszteni.  

VII. Bejelentés, kérelem, panasz benyújtása 

A kormányhivatal az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő VI. pontban részletezett jogainak 

érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 

huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet 

elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.  

A tájékoztatási határidő elmulasztása esetén az érintett bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH), mint felügyeleti hatóságnál a VIII. pontban megjelölt 

elérhetőségeken. 

 Az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogait az adatkezelés jellegére tekintettel, adatainak 

védelme érdekében kizárólag előzetes személyazonosítást követően tudja a kormányhivatal 

biztosítani.  Személyazonosító adatok: viselt családi és utónév, születési családi és utónév, anyja 

születési családi és utóneve, születési hely és idő.   

Az érintett jogai gyakorlása érdekében erre irányuló kérelmét jelezheti az érintett szervezeti egységnél 

közvetlenül, valamint a kormányhivatal adatvédelmi tisztviselője felé a II. pontban ismertetett 

elérhetőségeken. 

VIII. Jogorvoslathoz való jog 

1. Bejelentés a felügyeleti hatósághoz 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett az Infotv. VI. fejezetében meghatározottak szerint: 

a) a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének 

vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a VI. pontban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza 

vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

b) a felügyeleti hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 

szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

Felügyeleti szerv elérhetősége:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Postacím: Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +(36) 1-391-1400 Fax.: +(36) 1-391-1410 Honlap: 

http://www.naih.hu  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.gov.hu  

2. Bírósági jogorvoslat 

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 

műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint 

az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 
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kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett – választása 

szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

 


