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A Központi Statisztikai Hivatal stratégiai tervezésének fontos eleme az adatvédelemmel kapcsolatos politika kialakítása, a statisztikai célból kezelt adatok védelme során követett elvek és szabályok meghatározása.
A Központi Statisztikai Hivatal adatvédelmi politikájának keretét az intézmény szakmai függetlensége, az adatvédelem hazai szabályozási környezete és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény határozza meg. Magyarország EU tagságára tekintettel a hivatalos statisztika közfeladatait a Hivatal a vonatkozó 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretszabályainak
megfelelően látja el.
A Központi Statisztikai Hivatal tevékenységének kezdetétől, 1867-től hivatásaként és kötelességeként vallja, hogy adatkezelése során az adatok begyűjtésétől azok feldolgozásán át az adatok
nyilvánosságra hozataláig a teljes statisztikai előállítási folyamat során szigorúan védi az általa
kezelt egyedi1 adatokat, és biztosítékokat ad arra vonatkozóan, hogy ezeket az információkat kizárólag statisztikai célra2 használják fel.
A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett abban, hogy a rábízott adatvagyonnal közmegelégedésre gazdálkodjon. Kiemelt feladatának tekinti az adatfelhasználói igények megismerését, kielégítését, célként tűzi ki a statisztikai célból kezelt adatok minél sokoldalúbb hasznosítását. Ezt a
feladatát az egyedi adatok kiemelt szintű védelmével, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi
rendelkezések szigorú betartásával végzi.
A KSH törekszik az egyedi adatok védelméhez és az adatokhoz való hozzáféréshez fűződő igények közötti legjobb egyensúly kialakítására és fenntartására, annak érdekében, hogy az egyedi
adatok védelmének biztosítása mellett a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen az adathozzáféréssel kapcsolatos elvárásoknak.
Mindezeknek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal kötelezi magát, hogy a statisztikák
előállításához begyűjtött információt az információ szolgáltatásáért felelős felek bizalmának megszerzése és megtartása érdekében szigorúan védi.
E bizalom megszerzésének egyik garanciája, hogy a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozó,
egyedi adatok kezelésével foglalkozó munkatársak szemléletében – ahogy a közel másfél százados múltban bármikor – meghatározó jelentőséggel bír az adatvédelem.
Magasan képzett, az adatvédelem iránt elkötelezett munkatársak kellő módszertani, szakstatisztikai és informatikai ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a statisztikai munkában alapvetően
fontos, adatvédelemmel kapcsolatos feladataikat magas színvonalon lássák el.

Egyedi adatnak tekintjük az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletben meghatározott bizalmas adatot.
A statisztikai cél kizárólag a hivatalos statisztikai eredmények és elemzések fejlesztése, előállítása és közzététele érdekében
történő felhasználást jelent.
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Az adatvédelem alapelvei
A Központi Statisztikai Hivatal tevékenysége ellátása során az alábbi adatvédelmi alapelveket
érvényesíti:
1. Bizalmas adatkezelés. A legmesszebbmenőkig tiszteletben tartjuk az adatszolgáltatók
(magánszemélyek, vállalkozások, közigazgatási in-tézmények és egyéb válaszadók) jogait.
Biztosítjuk az általuk szolgáltatott összes információ bizalmas kezelését és kizárólag statisztikai célra történő felhasználását.
2. A statisztikai cél kizárólagossága. A statisztikai célra begyűjtött adatok kezelése kivétel
nélkül statisztikai célból történik, melynek során az egyedi adatok begyűjtése tevékenységünk végzésének eszköze és nem célja.
3. Nem statisztikai célú felhasználás tilalma. Az egyedi adatok statisztikai egységekkel
szembeni bármilyen ellenőrzésre való felhasználása, így például adózási, illetve a statisztikai egységekkel szembeni ellenőrzésre való felhasználása, szigorúan tilos és ezen követelmény teljesülése érdekében minden szükséges óvintézkedést megteszünk.
4. A statisztikai adatok nyilvánossága. Céljaink eléréséhez és feladataink végrehajtásához
az adatvédelem szabályainak betartásával összesített (aggregált) adatokat hozunk nyilvánosságra a társadalom, a gazdaság és a környezet állapotáról és változásairól.
5. A statisztikai adatok tudományos célú felhasználása. Tudományos célból elemzéseket
végző kutatók számára megfelelő jogi és módszertani garanciákkal biztonságos környezetben közvetlen azonosításra alkalmatlan adatokhoz hozzáférést biztosítunk, illetve anonimizált mikroadat-kiadást végzünk.
6. Egyedi szintű információ nyilvánosságra hozatalának tilalma. A statisztikai adatközlések során, a mindenkori jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, egyedi szintű információt soha nem hozunk nyilvánosságra.
7. Az adatvédelem átláthatósága. Az adatvédelmi tevékenységről a nyilvánosságot részletes
információval látjuk el a követett gyakorlatok megismerhetősége és az adatvédelmi tevékenység átláthatósága érdekében.
8. Az adatvédelem szabályozottsága. A teljes statisztikai adatelőállítási folyamat és a támogató folyamatok során követendő adatvédelmi előírásokat és irányelveket alkalmazunk.
9. Szervezeti garanciák vállalása. Minden szabályozási, adminisztratív, technikai, szervezeti
és módszertani intézkedést megteszünk az egyedi adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében.
A Központi Statisztikai Hivatal a fenti adatvédelmi alapelvek teljesülését az Európai Statisztika
Gyakorlati Kódexében foglaltakkal, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalos statisztikai
alapelveivel összhangban garantálja.
A Központi Statisztikai Hivatal az adatvédelem alapelveinek teljesítéséhez szükséges módszertani fejlesztésekről és egyéb feladatok alakulásáról folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot, az
erről szóló dokumentumokat honlapján közzéteszi.
Budapest, 2014. július
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