KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Háztartások fogyasztói szokásai adatfelvétel (OSAP 2518)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja:
A Háztartások fogyasztói szokásai adatfelvétel statisztikai adatgyűjtés. A statisztikai
adatgyűjtés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása,
figyelemmel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 23.
§ (2) bekezdésében rögzített önkéntes adatszolgáltatásra. A Háztartások fogyasztói szokásai
adatgyűjtésre a válaszadás nem kötelező.
b) Az adatkezelés célja:
-

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. A felmérésből kapott adatok
felbecsülhetetlen értékű információt jelentenek a lakosság járványhelyzet alatti
fogyasztói magatartásról.

-

Az adatfelvétel gyakorisága: adott háztartásnak egyszeri felvétel, CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing) – számítógéppel támogatott telefonos kérdezés
formájában; hetente új minta előállítása történik.

-

Az adatfelvétel a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Felvétel (HKÉF) korábbi
időszaki mintáinak egy részén kerül lekérdezésre. Az adatfelvétel célja a gyengébb
fogyasztási adatok pótlása, javítása további fogyasztási adatok gyűjtésével. Azokból a
háztartásokból

indulunk

ki,

melyek

sikeres

naplókitöltők

voltak,

valamint

rendelkezésünkre bocsátottak egy telefonos elérhetőséget. A megfigyelési egység a
telefonszám tulajdonosának aktuális háztartása, illetve a háztartásban élő személyek. A
"születési év" és a "nem" megadása a súlyozáshoz szükséges, hogy reprezentatív legyen
a teljeskörűsítés.
-

Nyereménysorsolás céljából külön hozzájárulás szerint – az arra vonatkozó külön
szabályzat alapján és adatkezelési tájékoztató elfogadásával – amennyiben a válaszadó
részt kíván venni a nyeremény sorsoláson, a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. a
megadott elérhetőségen értesíti a válaszadót a nyereményéről.

c) Az adatkezelésre jogosultak köre:
KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik munkaköri feladatuk alapján a
Háztartások fogyasztói szokásai adatgyűjtés szervezésével, az adatok feldolgozásával vagy az
abból történő tájékoztatással foglalkoznak.
Az

adatfelvétel

végrehajtásában

kérdőív

lekérdezése

során

közös

adatkezelőként

közreműködnek a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (a továbbiakban: Statek)
alkalmazásában álló összeírók. A Statek a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaság, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. A Statek az Stt.-ben
meghatározottak alapján vesz részt statisztikai adatfelvételek végrehajtásában és jogosult ennek
keretében a statisztikai adatgyűjtések adatainak kezelésére. A Statek összeírói szigorú
titoktartási kötelezettség mellett végzik tevékenységüket, amely munkát mind a Statek, mind a
KSH szigorúan ellenőriz. Az adatgyűjtés lezárását követően az összegyűjtött adatokat az
összeíró a KSH-hoz továbbítja, nem őrzi meg azokat.
d) Az érintettek köre:
A megfigyelési egység a HKÉF 2015-2018 években sikeres háztartási naplót kitöltő háztartások
közül azok, amelyek telefonszámot bocsátottak rendelkezésre.

A kérdőívet a telefonszám

tulajdonosától valamint az ő háztartásában élő 18 év feletti személyektől töltünk ki. A KSH
mintegy 7500 személyt és ezek háztartásaiban élő személyeket kér fel, hogy válaszoljon
kérdéseire.
e) A kezelt adatok köre:
-

A Háztartás tagjainak születési éve, neme, a háztartás lakóhelyének irányítószáma.
A nyereménysorsoláson való részvételhez – hozzájárulás esetén - elkülönült tárolással
felvételre került a válaszadó neve és telefonszáma, kapcsolattartási adatként.

f) Adattovábbítás
A közölt adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, ezek összesítése
anonimizálva a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a
GDPR betartásával történik. Az adatszolgáltatás során szerzett információkat egyedileg nem,
csak összesítve hozza nyilvánosságra.
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g) Az adatkezelés időtartama:
A Háztartások fogyasztói szokásai kérdőív adatköreiben szereplő adatokat a KSH közvetlen
azonosításra alkalmatlanul, statisztikai célból, 2020. szeptember 30-ig kezelheti.
A nyereménysorsolásban való részvétel esetén a kapcsolattartási adat megőrzésére külön
szabályzat és adatkezelési tájékoztató irányadó.
h) Az érintett jogai:
Tájékoztatáshoz való jog
A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot,
GDPR szerinti tájékoztatást. Bármely kérdés esetén az összeíró, vagy a KSH
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml) további felvilágosítást ad. További
általános tájékoztatás kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél is.
Továbbá az érintett kérelmezheti:
- személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton vagy másolat útján);
- pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
- személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek
fennállnak;
- továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A GDPR alapján a Háztartások fogyasztói szokásai adatgyűjtés elvégzése közérdekű okból
végzett feladat (hivatalos statisztika tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges, valamint
az adatok kezelése személy azonosításra alkalmatlan módon történik, így az adatszolgáltató
fenti jogokkal nem élhet a kérdőív önkéntes kitöltését/lezárását követően.
i) Az érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
-

a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu;
+(36-1)-345-6419);

-

bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);

-

valamint

vizsgálatot

kezdeményezhet

a

Nemzeti

Adatvédelmi

és

Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti
adatvédelmi hatóságnál.
3

