NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBAFELVÉTEL UTÓSZÁMLÁLÁSA CÍMŰ FELVÉTEL
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
1. Az adatkezelés
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A Népszámlálási próbafelvétel utószámlálása című felvétel (továbbiakban utószámlálás) önkéntes lakossági
statisztikai adatfelvétel. Jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének
(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.
Az előírt átláthatóság elvének eleget téve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi
tájékoztatást adja közre a KSH által 2020. szeptember 16. és október 22. között végzendő népszámlálási
próbafelvétel utószámlálása című felvételben részt vevő 18. életévüket betöltött természetes személyek
részére.

b) Az adatkezelés célja
Az utószámlálás során egy rövid kérdőív kerül lekérdezésre, amelyben a KSH rákérdez arra, hogy az érintett címen
élők megválaszolták-e a Népszámlálás próbafelvételének kérdőívét, valamint hogy hányan élnek az adott címen.
Címenként egy személyt kérdezünk. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa
Önöket, mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.

c) Az adatkezelésre jogosultak köre
A KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik álláshelyi feladatuk alapján a Népszámlálási
próbafelvétel utóvizsgálatának szervezésével, az adatok feldolgozásával, vagy az abból történő tájékoztatással
foglalkoznak. Az utóvizsgálat végrehajtásában közreműködnek a KSH-val szerződött terepi ellenőrök. Az
utóvizsgálat lezárását követően a felvett adatokat a terepi ellenőr a KSH-hoz továbbítja, nem őrzi meg azokat.

d) Az érintettek köre
A Népszámlálás próbafelvétel utóvizsgálat érintettjei a próbafelvétel címeinek véletlenszerű 10%-os mintája,
beleértve az inter netes kitöltőket.

e) A kezelt adatok köre
Az utóvizsgálat adatköreiben felhasználásra kerül a háztartás címe, és az abból képzett azonosító, valamint a
háztartás tagjainak létszáma.

f) Adattovábbítás
A közölt adatokat a KSH kizárólag statisztikai célokra használja fel, az utószámlálás tapasztalatait összefoglaló
elemzésben összesíti. A KSH az egyes háztartások adatait sem magánszemélyeknek, sem hatóságoknak nem
szolgáltathatja ki.
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g) Az adatkezelés időtartama:
A Népszámlálási próbafelvétel utószámlálása kérdőív adatköreiben szereplő személyazonosító adatokat a
KSH kizárólag a lakcím adatok ellenőrzésének céljából tárolja a felvett adatoktól különválasztva. A
lakcímadatok ellenőrzését követően a személyazonosító adatokat véglegesen törli, legkésőbb 2020.
december 31-én. A további feldolgozás során az adatokat személyazonosításra alkalmatlanul,
statisztikai célból kezelheti

2. Általános adatkezelési tájékoztató
A KSH Általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
http://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere

3. Adatbiztonság
A KSH Informatikai Biztonsági Politikája az alábbi linken érhető el:
http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ibp_politika.pdf

4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
4.1. Az érintettek jogai
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.

4.2. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén
a) a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez
(dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu +(36-1)-345-6419), vagy
b) bírósághoz
fordulhat
(Fővárosi
Törvényszék,
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
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Budapest,

Markó

u.

27.

c) 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.
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