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Az adatkezelés célja: 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges 

személyes adatok kezelése, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől 

érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének 

dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése.

Kezelt személyes adatok köre: 

Az Infotv. 29. § (1) bekezdés szerinti cél teljesítése érdekében a 29. § (1b) bekezdés szerinti adatokat 

kezeli. Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata az adatkezelő kötelező feladatává teszi, hogy 

az elutasított, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, valamint az elutasítások 

indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezessen. 

Adatok elsődleges forrása: 

Az eljárás során kezelt személyes adatok kizárólag az adatigénylőtől juthatnak Budapest Főváros 

Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) tudomására. A Kormányhivatal nem kezel olyan 

személyes adatokat, melyeket nem az érintett bocsátott a részére. 

Adatkezelés jogalapja: 

Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az 

adatkezelés a Kormányhivatal, mint adatkezelő az Infotv. 26. § (1) bekezdésében meghatározott 

közfeladatának végrehajtásához szükséges. 

Az adatkezelés időtartama: 

A Kormányhivatalnak az Infotv.-ben meghatározott eljárása során 15 nap – hosszabbítás esetén 

további 15 nap – áll rendelkezésére az adatigénylés megválaszolására. Az Infotv. 29. § (1a) 

bekezdése alapján a beérkezett adatigénylések adatait a benyújtásuktól számított 1 évig kezeli a 

Kormányhivatal. (Ezt követően a közérdekűadat igénylésekkel összefüggésben keletkezett iratok a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, 

illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2015. (XII. 

29.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint kerül közérdekű archiválásra.) 
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Adattovábbítás 

A Kormányhivatal a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésére irányuló eljárása 

során nem közöl személyes adatokat más címzettel. Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi 

szervezet részére nem kerülnek továbbításra. 

Adatbiztonsági intézkedések 

 

A Kormányhivatal megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel 

gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan törlés, 

továbbítás, hozzáférés valamint a jogosulatlan megváltoztatás ellen. 

A papír alapú adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által 

hozzáférhetően kerülnek tárolásra. Elektronikus formában történő adattárolásra esetén a munkakörük 

alapján illetékes személyek egyedi technikai azonosítására a mindenkori informatikai biztonsági 

szabályzat alapján kerül sor. 

Érintetteket megillető jogok 

A Kormányhivatal az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 1 

hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A 

Kormányhivatal szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt 

a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatja, a határidő meghosszabbításáról a késedelem 

okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Az érintett a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet a Kormányhivataltól arról, 

hogy  

- milyen személyes adatait,  

- milyen jogalapon,  

- milyen adatkezelési cél miatt,  

- milyen forrásból,  

- mennyi ideig kezeli,  

- a Kormányhivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Kormányhivatal módosítsa 

valamely személyes adatát. 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén a Kormányhivatal köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

 



3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatait a 

Kormányhivatal zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb 

adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).  

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az 

adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a 

Kormányhivatal jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági 

eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Kormányhivatal ne törölje. Ebben az esetben a 

hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Kormányhivatal tovább tárolja a személyes adatot (például 

az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

4. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett a fent megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja 

szerint a Kormányhivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 

összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Kormányhivatalnak 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. 

5. Jogorvoslathoz való jog 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Kormányhivatal a személyes adatainak kezelése során 

megsértette a hatályos adatvédelmi előírásokat, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - 

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a 

Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a 

Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmek benyújthatóak közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő 

részére az adatvedelem@bfkh.gov.hu elektronikus levelezési címre. 
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