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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

a „KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának 

növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek 

és kockázatok csökkentése” elnevezésű,  

KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú 

projekt keretében megvalósításra kerülő  

oktatás adatkezeléséről  
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Adatkezelési tájékoztató 
 

 

 

Ön a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) szervezésében a 

KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16-2016-00001. sz. projekt keretében megrendezésre kerülő 

Korai Figyelmeztető Rendszerhez (a továbbiakban: EWS) kapcsolódó online oktatáson vesz 

részt.  

A tájékoztató célja, hogy Ön még az EWS online oktatásra történő regisztráció előtt 

megismerhesse az NBSZ milyen adatokat milyen célból kér el Öntől, és milyen jogok illetik 

meg Önt miután megadta személyes adatait.  

 

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az 

irányadók: 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 

és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet). 

2. A GDPR 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt fogalmak 

meghatározása 
- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja;  



3 
 

3. Az Adatkezelő megnevezése 
Adatkezelő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) 

Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710. 

Telefon: +36-1-325-7672 

Adatvédelmi tisztviselő:  Soltész Tímea 

E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu 

4. Az adatkezelés célja  

A KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16-2016-00001. sz. projekt online oktatás lebonyolításához 

szükséges mértékű adatkezelés, a jelentkezéshez szükséges regisztráció és az oktatás 

dokumentálása érdekében. 

5. A kezelt személyes adatok köre 

Az online oktatáshoz kapcsolódóan az NBSZ az alábbi személyes adatokat kezeli : 

- regisztrációhoz/oktatás lebonyolításához, elszámolásához szükséges adatok 

(oktatáson résztvevő személyek neve; delegáló szervezet, szervezeti egység 

megnevezése; kapcsolattartó adatok [e-mail cím, telefonszám]), 

- képzés/vizsga után kibocsátott tanúsítványhoz szükséges adatok (képzésen részt vett 

személy neve, születési helye és ideje, anyja születési neve). 

 

Tájékoztatjuk, hogy az online oktatáson nem készül kép- és/vagy hangfelvétel. 

6. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása, közfeladat ellátása, figyelemmel  

- a 272/2014. Korm. rendelet 110/A. §-ban1, valamint 

- a 272/2014. Korm. rendelet 4. melléklet 80., 81., 84. pontjaiban2 foglaltakra. 

7. Az adattárolás módja  

Az NBSZ a jelzett adatokat kizárólag elektronikus formában kezeli.  

8. Az adatkezelés időtartama 

Az NBSZ a jelzett adatokat a projektmegvalósítás befejezését követő naptól számított 5 

évig, de legalább 2027. december 31-ig kezeli1. 

                                                           
1 272/2014. Korm. rendelet  

110/A § A kedvezményezett projektszintű, a kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, 

a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2027. december 31-ig 

megőriz. 
2 272/2014. Korm. rendelet 4. melléklet (A kifizetési igénylésben benyújtható, elszámolható költségek valódiságát 

igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – MÁTRIX) 

80. pont 3.4.1. Teljesítésigazolás képzés esetén 

81. pont Részvételt igazoló dokumentum (különösen látogatási igazolás) vagy jelenléti ívek 

84. pont 3.4.1.4. Távoktatás, online képzés esetén a képzés elvégzéséről a képző intézmény által elektronikusan 

kiállított, aláírt tanúsítvány, ennek hiányában a képzésre történt regisztrációkról egy nyomtatott, aláírással 

hitelesített dokumentum. 

mailto:adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu
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9. Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás  

Az Ön személyes adatait kizárólag az NBSZ kijelölt munkatársai kezelhetik. Az NBSZ 

külső szerv vagy személy részére a jelzett személyes adatokat – hatóságok részére történő, 

jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja. 

10. Adatbiztonsági intézkedések 

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel 

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

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a vétlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

11. Az Érintettek jogai 

Az NBSZ számára fontos, hogy az Érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat. Ennek 

érdekében az alábbiakban ismertetjük, a hatályos adatvédelmi szabályok alapján, milyen 

adatvédelmi jogokkal élhet az Érintett a személyes adataival kapcsolatban: 

- Tájékoztatás joga (GDPR 12. cikke): Tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől a 

személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét 

illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, 

mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ, illetőleg 

történt-e adatvédelmi incidens az érintett adatait érintően. 

Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának 

megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti. 

- Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 

tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy 

az adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon. 

Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának 

megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti. 

- Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a 

hiányos adatokat. 

Az NBSZ a helyesbítést legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan megváltoztatás 

megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának 

megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen 

tájékoztatást nyújt. 

- Törlés joga (GDPR 17. cikke): Az érintett – általánosságban – jogosult arra, hogy 

kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

A törlési kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy valamely 

belső szabályzat az NBSZ-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: 

irattározásra vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.) 

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az NBSZ a törlésre vonatkozó kérelmet 

legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében 

kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és 

erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. 
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– Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ 

zárolja az adatait, ha: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett a zárolást kéri; 

- az NBSZ-nek nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de az érintett igényli 

azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen. 

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről 

legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében 

kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben 

megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. 
A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az 

érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága 

ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az 

NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.) 

- Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Az érintett jogosult arra, hogy 

hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól – 

amennyiben azok kezelése automatizált módon történik – másolatot kérjen és azt más 

szervezetek számára tovább küldje, vagy esetlegesen az NBSZ-től ezen adatainak 

továbbítását kérje. 

Az adathordozási kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy 

valamely belső szabályzat azt nem teszi lehetővé. (Pl.: az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges.) 

Amennyiben az adathordozhatóság végrehajtható, akkor az NBSZ a kérelmet 

legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan adatátadás megakadályozása érdekében 

kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és 

erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. 

- Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Az érintett jogosult tiltakozni személyes adatainak 

folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését 

kérheti, ha az adatkezelés az NBSZ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az 

adatkezelés közérdekű.  

Az NBSZ a tiltakozás jogosságát megvizsgálja és ezt követően kizárólag abban az 

esetben folytatja az adatkezelést, ha érdekmérlegelési eljárás keretében bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A 

vizsgálatot az NBSZ legfeljebb 25 napon belül lefolytatja, s ennek eredményéről a 

tiltakozást tartalmazó iratban megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt 

Amennyiben a tiltakozás az érdekmérlegelési eljárás során elfogadhatónak bizonyul, 

akkor az NBSZ a lehető legrövidebb időn belül – de a jogosulatlan törlés 

megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának 

megállapítását követően – megszünteti az adatkezelést, és erről a tiltakozást tartalmazó 

iratban megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. 

 12. Jogorvoslati lehetőségek 
Az Érintett, ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 

követelményeknek, kezdeményezheti az NBSZ adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, 
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panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), 

illetőleg bírósághoz fordulhat. 

NAIH elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Honlap: https://www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2021. szeptember 21. napjától érvényes. 
 

 

 
 
 

https://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

