Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
személyes adatok kezeléséről
a BBA-5.1.2/10-2019-00005 számú projekt
zárókonferenciához kapcsolódóan
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK), mint
adatkezelő ezúton tájékoztatja a személyes adataik kezeléséről a BBA5.1.2/10-2019-00005 számú projekt online zárókonferenciájára (a
továbbiakban: rendezvény) regisztrálókat és a rendezvényen résztvevőket.
A személyes adatok kezelésére a rendezvény lebonyolítása, valamint a BBA5.1.2/10-2019-00005 számú projekt elszámolása és lezárása, továbbá a
projekt lezárása után a projekt dokumentációjának őrzése során kerül sor az
alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK)
1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
e-mail: nszkk [kukac] nszkk.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Mayer és Társai Ügyvédi Iroda - Dr. Mayer Erika
elérhetősége: ugyved [kukac] drmayer.hu

1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok forrása és köre
Az NSZKK a rendezvényre regisztrálók és a rendezvényen résztvevők személyes
adatait kizárólag abból a célból kezeli, hogy a rendezvényt lebonyolítsa, a
résztvevőket a rendezvény elektronikus kiadványával elláthassa, a rendezvény
sikeres megtartását a Felelős Hatóság felé a projekt elszámolása során
igazolja, a BBA-5.1.2/10-2019-00005 számú projekt dokumentációjának
részévé tegye; és kizárólag azon adatokat kezeli, amelyek ehhez feltétlenül
szükségesek.
Az NSZKK kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket a rendezvényre
regisztráló bocsátott rendelkezésére, és nem kezel más forrásból szerzett
adatokat.
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A kezelt személyes adatok köre:
❖
❖
❖
❖
❖

név
rendfokozat
beosztási hely/munkahely
beosztás
e-mail cím.

Az NSZKK az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra nem használja fel a kezelt
személyes adatokat.
2. Az adatok kezelésének jogalapja
Az adatok kezelésének jogalapja:
❖ a rendezvényre történő regisztráció és a rendezvényen történő részvétel
során, valamint a résztvevők elektronikus kiadvánnyal történő ellátása
céljából: az érintett hozzájárulása;
❖ A projekt elszámolása, a konferencia megtartásának a Felelős Hatóság
felé történő igazolása, a projekt utólagos ellenőrzésének lehetővé tétele
céljából a dokumentumok őrzése körében: az adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett
kifejezett hozzájárulását a rendezvény regisztráció során közölt személyes
adatai a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
Az érintett hozzájárulását a jelen adatkezelési tájékoztató áttanulmányozását
követően a regisztrációs felület1 „Nyilatkozom, hogy a Nemzeti Szakértői és
Kutató Központ részére megküldött regisztrációval kapcsolatban a személyes
adataim kezeléséhez hozzájárulok. Hozzájárulásom az NSZKK adatkezelési
tájékoztatójának megismerésével, előzetes tájékoztatáson alapul, minden
befolyástól mentes, önkéntes elhatározásom szerint adom meg. Kijelentem,
hogy tájékoztattak arról, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
módosíthatom, és tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás visszavonása vagy
módosítása azt eredményezheti, hogy a részvételemet a rendezvényen az
NSZKK nem tudja biztosítani. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat
a projekt elszámolása és ellenőrzése céljából az NSZKK jogos érdeke alapján
további 10 évig tárolja.” szövegrész elfogadását rögíztő pipa jelzéssel ad meg.
Az érintett a hozzájárulását a konferencia lezárásáig visszavonhatja, vagy
módosíthatja a kommunikacio@nszkk.gov.hu e-mail címre küldött emailben. A hozzájárulása visszavonása esetén az NSZKK haladéktalanul törli
az érintettel kapcsolatban kezelt adatokat. A hozzájárulás módosítása esetén
az NSZKK kizárólag a módosított hozzájárulás alapján kezeli az adatokat. A
hozzájárulás visszavonása vagy módosítása azt eredményezheti, hogy az
NSZKK nem tudja biztosítani a rendezvényen részvételt.

1https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeiZm0x_IUfU9XfRopnk_rPO-

8K7_sVdin6uYuvli7zyzM9Q/viewform
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Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, azonban az NSZKK jogos
érdeke megfelelő jogalapot biztosít azok további kezeléséhez, úgy az NSZKK a
jelen Tájékoztatóban foglalt érdekmérlegelési tesztben foglaltaknak
megfelelően az adatokat jogosult tovább kezelni.
3. Az adatok kezelésének folyamata
Az NSZKK részéről kizárólag azok a munkatársak ismerik meg a rendezvényre
regisztrálók és a rendezvényen résztvevők által rendelkezésre bocsátott
adatokat, akiknek a munkaköri feladataihoz a rendezvény megszervezése és a
projekt elszámolása és a projekt dokumentáció őrzése tartozik.
Az adatok kezelése más adatkezelési célokból kezelt adatoktól függetlenül
történik.
4. Jogos érdek alapján történő további adatkezelés, érdekmérlegelési
teszt
Az NSZKK jogos érdeke, hogy a BBA-5.1.2/10-2019-00005 számú projekt
elszámolása, lezárása során, és a lezárás után 10 évig bizonyítani tudja, hogy
a rendezvény lebonyolításával eleget tett a Támogatási Szerződésben
vállaltaknak.
Ennek érdekében az NSZKK jogos érdekén alapuló adatkezelési jogalapon a
rendezvényre regisztráló és a rendezvényen résztvevő által az utóbbi jogos
érdek alapján történő adatkezelésre is kiterjedő előzetes tájékoztatást alapján,
önkéntes elhatározással rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a
projekt elszámolása és lezárása során, továbbá a lezárás után 10 évig kezeli.
Az adatkezelés szükséges, mivel az adatkezelés célja, a projekt elszámolása és
utólagos ellenőrzés biztosítása más módon nem valósítható meg.
Az adatkezelés az érintett információs és önrendelkezési jogát érinti, de az
adatkezelés során sérelem nem valószínűsíthető, mivel az érintett előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes elhatározással bocsátotta az utóbb jogos
érdek jogalapon kezelésre kerülő személyes adatait, melyek kizárólag az
előzetesen közölt célból kerülnek kezelésre. Az adatkezelés az érintettek
magánszférájára nincs hatással.
Az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az NSZKK jogos érdekét.
5. Az adatkezelés biztonsága
Az NSZKK az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
Az NSZKK a
adatállományok

különböző nyilvántartásaiban
védelme érdekében megfelelő

elektronikusan kezelt
technikai megoldással
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biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és
az érintetthez rendelhetők.
Az adatkezelések során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az adatokat és biztosítják, hogy csak az
férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az adatoknak és a feldolgozás módszerének
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő
eszközökkel biztosítja.
Az NSZKK informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, és a számítógépes betörések ellen. Az NSZKK a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
6. Adatok továbbítása, adatfeldolgozó
Az NSZKK a rendezvényre regisztrálók és a rendezvényen résztvevők adatait a
BBA-5.1.2/10-2019-00005 számú projekt dokumentációjának részeként
kizárólag a Felelős Hatóságnak (Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs
Főosztály) a Belügyi Alapok Monitoring és Információs Rendszer (BAMIR)
keresztül elektronikusan továbbítja. A projekt dokumentációt a Felelős
Hatóság a projekt lezárását követően 10 évig megőrzi.
Az NSZKK nem alkalmaz adatfeldolgozót az adatok kezelése során.
7. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az NSZKK az érintettet az adatok rendelkezésére bocsátását megelőzően
tájékoztatja
személyes
adatainak
kezeléséről
és
az
adatkezelés
körülményeiről. Az érintett erre irányuló kérésére hozzáférést biztosít a kezelt
személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz,
amelynek keretében a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
személyes adatait géppel olvasható formátumban átadja, illetve, az adatait egy
másik, az érintett által erre kijelölt adatkezelőnek továbbítja.
Az érintett kérésére pontatlan adatait az NSZKK helyesbíti, illetve kiegészíti.
Az érintett kérésére az NSZKK törli azon személyes adatait, amelyek
megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettség, vagy nem áll fenn azok
kezelésének vonatkozásában az NSZKK jogos érdeke, vagy más jogalap.
Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben
személyes adatainak kezelését az NSZKK korlátozza.
Ha az NSZKK az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
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Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az NSZKK a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 25 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintetett jogosult sérelme esetén az NSZKK adatvédelmi tisztviselőjének a
segítségét kérni az adatkezelő előtti jogérvényesítéséhez. Az adatvédelmi
tisztviselő segíti az érintett jogának gyakorlását, kivizsgálja az érintett
panaszát és kezdeményezi az adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges
intézkedések megtételét.
Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
(Székhely:
1055
Budapest
Falk
Miksa
u.
9-11.
Honlap:
https://www.naih.hu/) részére címzett bejelentéssel a hatóság vizsgálatát
kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelése
jogellenesen történik, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Az érintett jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az
NSZKK ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per az érintett választása szerint az NSZKK székhelye szerint
illetékes Fővárosi Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye illetve tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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