A KSH általános adatkezelési
tájékoztatója

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 20. § rendelkezéseinek eleget téve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett természetes személyek részére.
E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket, mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.
Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi felelőséhez:
dr. Regős Eszter elérhetősége: Eszter.Regos@ksh.hu; +(36 1) 341-6419.
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1.

KSH alaptevékenységével összefüggő adatkezelés

A KSH feladata a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos
statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében feladata adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése. Statisztikai adatfelvétel lehet statisztikai adatgyűjtés (1.1. pont) vagy
statisztikai adatátvétel (1.2. pont). Statisztikai adatgyűjtés végrehajtható kötelező (1.1. pont) vagy
önkéntes adatszolgáltatással (1.3. pont).
1.1. Statisztikai adatgyűjtés
Statisztikai adatgyűjtés keretében adatszolgáltatásra kötelezett lehet bármely természetes és
jogi személy, valamint a személyiségi joga szerint jogképes szervezet. Természetes személytől
személyes adatára vonatkozó kötelező adatszolgáltatást – kivéve gazdasági tevékenységet
folytató természetes személy gazdasági tevékenységére vonatkozóan – csak törvény rendelhet
el. Törvényi felhatalmazással végezte a KSH 2011-ben a népszámlálást (1.1.1.), illetve végezte
2016-ban a mikrocenzust (1.1.2.) is.
1.1.1. Népszámlálás
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény 4. §. A népszámlálás az egyetlen módszer, amellyel megismerhetjük Magyarország összes lakosának életkörülményeit; a pontos adatok ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket
tervezni és lebonyolítani; emellett a magyarországi népszámlálás egy globális program része, általa adunk pontos képet magunkról a szomszédjainknak, az Európai Uniónak és az
egész világnak.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses viszonyban álló
számlálóbiztosok, összeírásnál, feldolgozásnál a KSH tisztviselői.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki az ország területén
életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb
ideig) tartózkodik ott. Valamint minden külföldi állampolgár és hontalan személy, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési időpont, állampolgárság, lakóhely, lakáshasználat jogcíme, családi állapot, a családban, háztartásban betöltött szerep, élve született
gyermekek születési adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, munkakeresés, foglalkozás, munkáltató, munkavégzés vagy tanulás helye, munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása esetén a természetes személy közigazgatási bírsággal sújtható.
Hozzájáruláson alapuló adatok: (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes) nemzetiség,
anyanyelv, vallás, tartós betegség, fogyatékosság.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok név nélkül kerülnek rögzítésre, csak a lakóhelyhez
kötötten, azonban a lakóhely adatait is a KSH elkülönítetten tárolja.
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d) Az adatkezelés időtartama: az első népszámlálás (1869) óta a KSH tizenöt népszámlálást hajtott végre. Tekintettel arra, hogy ezek közvetlen azonosítók (név) nélküli állományok,
nincs korlátozva ezek KSH általi kezelési időtartama.
A népszámlálásról további tájékoztató itt érhető el:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/
1.1.2. Mikrocenzus
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 5. §. A mikrocenzus egy olyan népesség-összeírás, amely két népszámlálás között mintavételes eljárással követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Naprakész információk nyerhetők ezáltal
a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség,
foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más demográfiai mutató szerint, valamint részletes
képet kaphatunk a háztartások és családok fő jellemzőiről és a lakásállománnyal kapcsolatos fontosabb adatokról is. A mikrocenzus által kimutathatóvá válik, hogy milyen változások
következtek be a legutóbbi népszámlálás óta eltelt időszakban.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses viszonyban álló
számlálóbiztosok, összeírásnál, feldolgozásnál a KSH tisztviselői.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki a KSH által kijelölt
címen életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodik ott. Továbbá minden külföldi állampolgár és hontalan személy az
adott címen, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, iskolába járás,
iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és
munkahely; A kötelező adatszolgáltatás megtagadása esetén a természetes személy közigazgatási bírsággal sújtható.
Hozzájáruláson alapuló adatok: alapuló adatok: (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes) egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a családi, baráti
közösségben beszélt nyelvre vonatkozó adatok.
d) Az adatkezelés időtartama: Magyarországon 1963 óta tartanak mikrocenzust a népszámlálások közötti évtizedben, 2016-ban került sor a hetedik mikrocenzusra. Tekintettel arra,
hogy ezek közvetlen azonosítók (név) nélküli állományok, nincs korlátozva ezek KSH általi
kezelési időtartama.
A mikrocenzusról további tájékoztató itt érhető el:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
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1.2. Statisztikai adatátvétel adminisztratív nyilvántartásokból
Különböző szervezetek részére jogszabály ír elő kötelező nyilvántartás vezetését. Ezeket adminisztratív adatforrásnak, adminisztratív nyilvántartásnak nevezzük. Ezen nyilvántartások
adattartalmát – minősített adat kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, személyes
adatokra is kiterjedően a KSH igazolt hivatalos statisztikai célra korlátozás nélkül biztonságos
csatornán keresztül átveheti és felhasználhatja statisztikai célra. Az adminisztratív adatok átvételével kapcsolatos részletes szabályokról az adminisztratív adatok kezelője és KSH között
kötött megállapodás rendelkezik.
A KSH és a nyilvántartás vezetők közötti megállapodások itt érhetőek el:
(link: szerkesztés alatt)
1.2.1. Személyes adatokat tartalmazó adatátvételek
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 28. §. A cél minden esetben hivatalos statisztika előállítása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el munkaköri leírásuknak megfelelően.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre:
Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás megnevezés

Személyes adat
kategória

Adatforrás

2326

Munkavállalók és egyéni vállalkozók járulékadatai

adóazonosító

NAV

2301

Személyi jövedelemadó külföldiekre vonatkozó adatbázisa

adóazonosító

NAV

2302

Egyéni vállalkozók adóbevallásai

adóazonosító

NAV

2319

Adóadatok (Általános Forgalmi Adó bevallás)

adóazonosító

NAV

2367

ÁFA adónemben végzett adóellenőrzések eredménye

adóazonosító

NAV

2368

SZJA adónemben végzett adóellenőrzések eredménye

adóazonosító

NAV

2401

Egyéni vállalkozók és Őstermelők adó és járulék adatai

adóazonosító

NAV

2196

Külföldi állampolgárok adatai

név, cím

BÁH

2228

Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai

név, cím

BM NYHÁT

2281

Egyéni vállalkozói nyilvántartásba vett vállalkozások adatai

név, adóazonosító

IM

2327

Mezőgazdasági őstermelők

név, adóazonosító

NAV

2307

ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer)

adóazonosító

NÉBIH

2308

BIR (Baromfi Információs Rendszer) - baromfikeltető állomások adóazonosító

NÉBIH

2409

Őstermelői nyilvántartás

NÉBIH

név, cím,
adóazonosító

Az átvett adatokat elkülönítve kell tárolni a közvetlen azonosító adatoktól (adóazonosító, név,
cím, csak abban az esetben és addig történik meg a kapcsolat helyreállítása, ha az adott elemzés, feldolgozás céljából az szükséges.
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d) Az adatkezelés időtartama: a közvetlen azonosító adatok (adóazonosító, név, cím, anyakönyvi azonosító) törlése a statisztikai cél megszűnésével válik kötelezővé.
1.3. Népmozgalmi statisztika
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 30. §. Célja a népmozgalmi események, vagyis születés, haláleset, házasságkötés
(házasság felbontás, érvénytelenné nyilvánítás), bejegyzett élettársi kapcsolat (létesítése,
felbontása, megszüntetése), élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele (megszűnése) valamint a lakcímváltozás megfigyelése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el munkaköri leírásuknak megfelelően.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: Magyarországon bekövetkezett népmozgalmi esemény
érintettje, valamint a magyarországi lakcímmel rendelkező személyek külföldön bekövetkezett
azon népmozgalmi eseményeinek érintettjei, amely események anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül. A következő adatcsoportokra terjed ki: név, lakcím, társadalombiztosítási
azonosító jel, állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, családi állás, iskolai
végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, gyermekek száma, a születéssel, illetve halálozással, mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az
egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító, a népmozgalmi esemény helye és ideje, halottvizsgálattal kapcsolatos adatok. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát a 170/1993. Korm. rendelet
1–5. melléklete tartalmazza. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300170.KOR
Az adatokat a népmozgalmi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetők, egészségügyi szolgáltató, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogosult orvos, a bíróságok és
a közjegyzők, valamint - a külföldön történt események esetén - a hazai anyakönyvezés
végzésére kijelölt szervek kötelesek szolgáltatni. A lakcímadatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a rá vonatkozó szabályok szerint szolgáltatja.
d) Az adatkezelés időtartama: A népmozgalmi eseménnyel, valamint a lakcímváltozással kapcsolatban gyűjtött adatok közül a nevet, a lakcímet és a társadalombiztosítási azonosító
jelet és az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót az adatok teljessége és összefüggése
ellenőrzésének befejezését követő nyolc napon belül a KSH-nak törölnie kell.
e) Adattovábbítás: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 16. § (8), (11) valamint 20. § (3a) bekezdés
alapján a KSH az elhunytak személyazonosításra alkalmas halálozási adatait továbbítja a
Nemzeti Rákregiszter és a Gyermekonkológiai Regiszter, a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter,
valamint az egészségügyi államigazgatási szerv részére. Az adattovábbítás célja: a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet és az érintett egészségi állapotának nyomon követését továbbá az orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése,
költségek tervezése. A regiszterek az adatfeldolgozás befejezésétől számított 8 napon belül
Központi Statisztikai Hivatal
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a regiszterekben nem nyilvántartott, illetve az adatfeldolgozás során nyilvántartásba nem
vett elhunytak adatait kötelesek megsemmisíteni. Az egészségügyi államigazgatási szerv a
részére átadott, személyazonosításra alkalmas adatokat azok statisztikai célú feldolgozását,
illetve anonimizálását követően haladéktalanul törli.
Összegző információk:
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2017/1993_evi_XLVI_tv_alapjan_elrendelt_
nepmozgalmi_adatgyujtesek.pdf
1.4. Lakossági adatfelvételek
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása, valamint a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdése. Célja: az adatgyűjtés tárgyához kötődő hivatalos statisztika előállítása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el munkaköri leírásuknak megfelelően.
c) Az adatfeldolgozó: A KSH az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok
közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
bevonásával látja el.
d) Az érintettek és a kezelt adatok köre: az adatgyűjtés tárgyához kapcsolódóan kijelölt terület
szerinti érintettek. Az adatok köre a kérdőívek tartalma, amely nem tartalmaz követlen azonosítót.
e) Az adatkezelés időtartama: az adatfelvétel közvetlen azonosító adatok kezelése nélkül történik, erre tekintettel nincs időkorlát.
Összegző információk:
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2017/tajekoztatas_KSH_altal_2017_evre_
tervezett_onkentes_adatgyujtesekrol.pdf

2.

KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelés

A KSH alapfeladatának ellátása során természetes személyekkel való kapcsolatba kerüléssel
szükségszerűen végez további adatkezelést (2.1–2.9. pont).
2.1. Honlap
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Célja a honlap működésének ellenőrzése, és a működési zavarok megakadályozása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Informatikai szolgáltató főosztály munkatársai,
külsős honlap-fejlesztő cég, Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói Főosztály, Szerkesztőség
osztály munkatársai.
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c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a honlap látogatói. A rögzített adatok: számítógépének IP címe, letöltés dátuma, időpontja, honlapon használt felhasználói beállítások
(pl. rendezés szempontja E-polcon), nyitott mappák azonosítója (társadalmi haladás mutatói
tábláknál, felhasználói demográfia, technikai paraméterek.)
Megtekintés-számlálót, web jelzőt nem használunk. Sütiből többfélét használunk:
• ami a felhasználó beállításait tartja nyilván (pl. felhasználó által használt rendezési
szempont, utolsó látogatás időpontja);
• ami a munkamenetet tartja nyilván (bejelentkezett felhasználó követése pl. e-polc felhasználó;
• látogatói statisztikák (Google Analytics).
Weblogot azaz az állományok letöltési naplóját használjuk.
d) Az adatkezelés időtartama: a munkamenetek a böngésző bezárásának pillanatában törlődnek. Egyes sütik esetében az adatkezelés időtartama 90-365 nap, Google Analytics esetében korlátlan. Az érintett felhasználó a sütiket törölheti saját számítógépéről, és le is tilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását.
2.2. Hírlevél
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők
részére, közvetlen tájékoztatás a legfontosabb kiadványokról, publikációkról, a KSH által
rendezett főbb eseményekről, a gyorstájékoztatók megjelenési időpontjairól.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Hírlevél szolgáltatást a KSH Tájékoztatási Igazgatóság
Kiadói főosztály Szerkesztőség munkatársai végzik.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során
megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma.
d) Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek,
a meg nem erősített feliratkozás esetében 3 nap elteltével.
Hírlevél elérhetősége:
http://go.ksh.hu/100
2.3. Kiadványtár és E-polc
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja, egyrészt térítésköteles kiadványok esetén a
számlázás, másrészt a felhasználók az E-polc felületen érhetik el a megvásárolt elektronikus kiadványaikat, illetve a kötetek internetes mellékleteit. Az itt tárolt állományokat (pl. PDF,
Excel-táblák) bármikor megtekinthetik, valamint letölthetik a saját számítógépükre.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Kiadványtár szolgáltatást a KSH Tájékoztatási
Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály Marketing Osztály, az E-polc szolgáltatást a
KSH Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály Szerkesztőség munkatársai végzik.
Központi Statisztikai Hivatal
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c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Kiadványtárban a térítésköteles kiadványok megrendelése esetén név, e-mail cím és számlázási cím; az E-polc szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma, a megvásárolt kiadványok
azonosítókódja, az első aktiválás dátuma, időpontja, letöltések száma. A fenti adatokból vásárlói statisztikát készítünk.
d) Az adatkezelés időtartama: a Kiadványtárban megrendelt kiadványok esetében a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzése.
Az E-polc regisztráció során megadott adatok az érintett kérelmére haladéktalanul törlésre
kerülnek.
Kiadványtár elérhetősége: http://www.ksh.hu/apps/shop.main
E-polc elérhetősége: https://www.ksh.hu/polc
2.4. Térítéses szolgáltatások
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja a szerződéskötés és a szerződés végrehajtása
(számlázás).
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok
főosztály Információszolgálat, Komplex szolgáltatások osztály és a Marketing osztály
munkatársai, valamint a Gazdálkodási és jogi főosztály Jogi osztály és Számviteli osztály
munkatársai.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a térítéses szolgáltatást igénybe vevők; a kezelt adatok: név, e-mail cím, számlázási cím.
d) Az adatkezelés időtartama: számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerint kerülnek 8 évig megőrzése; a szerződések Ptk. 6:22 § szerinti 5 éves elévülési ideig
kezeljük.
2.5. Kamerás megfigyelő rendszer
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása, figyelemmel személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a 26. § (1) e) pontjára. Amennyiben
az érintett nem járul hozzá képfelvétel készítéséhez, a személyes kapcsolat helyett a KSH
alternatív kapcsolattartási formáját veheti igénybe (telefon, e-mail). Az adatok kezelésének
célja személy és vagyonvédelem.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a valamennyi épület esetében a Műszaki és üzemeltetési
osztály vezetője és három kijelölt munkatársa; a budapesti, miskolci, szegedi, pécsi,
debreceni és győri épületek esetében a portaszolgálat munkatársai is.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH hivatalos épületeinek (1024 Budapest, Keleti
Károly utca 5–7; Buday László utca 1–3; Keleti Károly utca 18/b; Fényes Elek utca 14–18,
9
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9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 54, 9024 Győr, Bem tér 19, 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1, 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. II. emelet, 7623 Pécs, József Attila utca 10/A,
6726 Szeged, Jobb fasor 6-10, 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17./a, 4029 Debrecen, Faraktár
utca 29/b, 3527 Miskolc, Katalin u. 1.) látogatói. A kamerák által az épületek bejáratainál, a
portáknál, a folyosók egy részén, belső udvari parkolóknál valamint a KSH Könyvtár folyosóin és olvasótermeiben rögzített képfelvételek.
d) Az adatkezelés időtartama: a felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével,
nyilvános rendezvény esetén felhasználás hiányában 30 nap elteltével kerülnek törlésre.
(A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)
A KSH általi kamerás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82410; NAIH-100082
2.6. KSH Kutatószoba kamerás megfigyelő rendszere
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja a kutatószobai adatkezelés biztonságának, a kutatószobai
szabályok betartásának ellenőrzése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és három
kijelölt munkatársa, valamint a portaszolgálat munkatársai.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. számú
hivatalos épületében található kutatószobai szolgáltatást igénybevevő kutatók. A kezelt adat:
képfelvétel.
d) Az adatkezelés időtartama: a felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével kerülnek törlésre. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást
jelent.)
A KSH általi kamerás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76953
További kutatószobai információk: http://www.ksh.hu/kutatoszobai_hozzaferes
2.7. Beléptető rendszer
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az elektronikus személyi és járműforgalmi beléptető rendszer működtetésének
célja: személy és vagyonvédelem, az KSH hivatalos területére történő belépés ellenőrzése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Gazdálkodási és jogi főosztály Műszaki és
üzemeltetési osztály vezetője és az általa kijelölt munkatársak.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: KSH hivatalos területére belépő vendégek. Az adatok
köre: név, lakcím, belépés-kilépés időpontja, személygépjármű rendszáma és típusa.
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d) Az adatkezelés időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján alkalmi belépés esetén a
távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni.
2.8. Álláspályázatok és Felvételi Adatbank
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. Az adatkezelés célja üres álláshely – a Felvételi Adatbank esetében jövőben
megüresedő álláshely – pályázat útján történő betöltése, a KSH-val jogviszony létesítése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Személyügyi és oktatási főosztály személyügyi
osztály munkatársai, valamint a pályázati eljárásban résztvevő vezetők.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-nál üres álláshelyre meghirdetett jogviszony
betöltésére pályázók, illetve a Felvételi Adatbankba pályázatukat beküldők. Üres álláshelyre
meghirdetett pályázat esetén az adatok köre: a 45/2012 (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél, végzettséget és idegen�nyelv-tudást igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat az adatkezelésről.
A Felvételi Adatbankba történő jelentkezés esetén az adatok köre: a 45/2012 (III.20.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél, végzettséget és idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, és a nyilatkozat az Adatbankba felvételről.
d) Az adatkezelés időtartama: üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén a felvételt nyert
adatai a személyi anyagba kerülnek, sikertelen pályázó esetén a pályázat lezárását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Felvételi Adatbankba történő jelentkezés esetén az
adatok megőrzési ideje bekerüléstől számított 1 év.
Álláspályázatok elérhetősége: http://www.ksh.hu/allashirdetesek
2.9. Nyilvános rendezvények
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása külön adatkezelési tájékoztatók alapján. Az adatkezelés célja a közfeladat
ellátása, a nyilvánosság tájékoztatása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok
főosztály Kommunikációs osztály munkatársai.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH nyilvános rendezvényeire meghívottak, résztvevők. A kezelt adatok köre: név, elérhetőség, kép- és hangfelvétel.
d) Az adatkezelés időtartama: felvételek felhasználás hiányában 30 nap elteltével kerülnek
törlésre, kivétel képezhet az archívum számára megőrzött tájékoztató anyagok, amelyek
fényképet is tartalmazhatnak.
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3.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek
fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
a) a KSH belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu;
+(36-1)-341-6419);
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztató 1. kiadás, lezárva 2017. április 27.
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