KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
NÉPSZÁMLÁLÁS KÉRDŐÍVTESZTELÉSE CÍMŰ FELVÉTEL (OSAP 1755)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A KSH 2020. november 12-tól 26-ig a 2021. évi lakás és népszámláláshoz tartozó
kérdőívtesztelést tart. A KSH a népszámlálás kérdőívtesztelésének adatkezeléséről jelen
dokumentumot bocsátja tájékoztatásra. Az adatkezelésről szóló tájékoztató a felkéréssel
kezdődik,

tartalmazza

a

belépési

kód

igénylést,

az

önkéntes

regisztrációt,

a

www.nepszamlalas2021.hu honlap és a MAJA önkitöltő felület látogatói mérését, a kérdőív
online kitöltését, végezetül a zöld szám és a nyereményjáték adatkezelését.
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1. Felkérés a népszámlálás kérdőívtesztelésén való részvételre
A KSH a felkérő leveleket címre szóló postai levél formájában juttatja el a mintába került
háztartásokhoz tartozó válaszadóknak. A felkérő levél lakáscímhez rendelt egyedi belépési
kódot (tokent) tartalmaz. A lakáscímek forrása a KSH Címregisztere.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A lakáscímek kezelésének jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis
az adatkezelés törvényben rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

b) Az adatkezelés célja
A felkérő levelek kézbesítéséhez szükséges lakáscím adatok kezelésének célja: értesítés a
népszámlálás kérdőívtesztelésére történő kiválasztásról, és felkérés adatszolgáltatásra.

c) Az adatkezelésre jogosultak
A KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztálya, Módszertani főosztálya és
Informatikai szolgáltató főosztálya tisztviselői és munkatársai kezelik a népszámlálási
címállományt. A KSH állítja elő az internetes önkitöltéshez szükséges címhez rendelt egyedi
belépési kódot (tokent).
d) Az érintettek
A népszámlálás kérdőívtesztelésének érintettjei az adatgyűjtés mintájában szereplő címeken élő
személyek. A minta lakások csoportos mintája. A mintegy 6000 címet tartalmazó 219 csoport
véletlen módon lett kiválasztva, a régiók és településtípusok megfelelő érintettségének
biztosítása mellett.
Bár a népszámlálás kérdőívtesztelésének érintettje minden címen szereplő személy, a kiskorúak
esetében a törvényes képviselőt kérjük válaszadásra, a 16-18 évesek esetében vagy a törvényes
képviselő, vagy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú maga, de a törvényes képviselő
hozzájárulásával teheti meg válaszait.

e) A kezelt adatok
Címadatok: a népszámlálási kérdőívtesztelés felkérő leveleinek kézbesítése lakáscímre
történik.
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Egyedi belépési kód (token): címhez rendelt azonosító, amely a kérdőív kitöltésre történő
belépésre szolgál.

f) Az adatkezelés időtartama
A KSH népszámlálási címállománya nem tartalmaz a címen kívül más adatot, ennek
megőrzésére nincs időkorlát.
Az egyedi belépési kódot (tokent) a KSH az adatfelvételi időszak végéig (2020. november 26ig) őrzi meg.
A KSH-val szerződött nyomdai feladatokat ellátó szolgáltató a KSH-tól megkapott
címállományt és felkérő levelek elektronikus tartalmát (tokent is) köteles a szerződésben
meghatározott szolgáltatás teljesítését követően haladéktalanul megsemmisíteni.
A nem kézbesített felkérő levelek a KSH székhelyére kerülnek visszaküldésre. A KSH a
visszaérkezett felkérő leveleket, felbontás nélkül, cím alapján rendszerében rögzíti, és
jegyzőkönyvvel megsemmisíti azokat.

2. Belépési kód igénylés
A népszámlálás kérdőívtesztelésén nemcsak a mintába tartozó címek vehetnek részt, hanem a
KSH kitöltési lehetőséget biztosít önként jelentkezők számára is. Ehhez szükség van a honlapon
keresztül belépési kódot (tokent) igényelni.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása.

b) Az adatkezelés célja
A népszámlálás kérdőívteszteléséhez igényelt belépési kód (token) címhez rendelése és
kiküldése a megadott e-mail címre.

c) Az adatkezelésre jogosultak
KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztálya, Informatikai szolgáltató főosztálya
és Kiadói főosztálya tisztviselői és munkatársai.
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d) Az érintettek
A népszámlálás kérdőívtesztelésére jelentkezők, akik a KSH honlapján a token-igénylő űrlapot
kitöltik és elküldik.

e) A kezelt adatok
Az érintett lakáscíme és e-mail címe.

f) Az adatkezelés időtartama
A KSH a tokent és a token igényléshez szükséges adatokat az adatfelvételi időszak végéig
(2020. november 26-ig) őrzi meg.

3. Önkéntes email-címes regisztráció az internetes önkitöltéshez
A népszámlálás kérdőívtesztelésén való részvétel megvalósulhat regisztráció nélkül, azonnali
kitöltéssel vagy regisztrációval történő kitöltéssel is. Amennyiben nem történik e-mail címes
regisztráció, nincs lehetőség a félbehagyott kérdőív kitöltésének folytatására.
Az email-címes regisztráció abban az esetben szükséges, ha az adatszolgáltató több részletben
kívánja a kérdőívet kitölteni. A felhasználói fiókba később visszaléphet, amelyben folytathatja
a kérdőív kitöltését.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása.

b) Az adatkezelés célja
A regisztrációhoz szükséges adat (e-mail cím) kezelésének célja olyan felhasználó fiók
létrehozása, amelybe a válaszadó beléphet, több részletben történő kérdőív kitöltéséhez.
Amennyiben a megadott jelszót elfelejti, új jelszó küldésének lehetősége is fennáll.

c) Az adatkezelésre jogosultak
KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztálya és Informatikai szolgáltató főosztálya
tisztviselői és munkatársai.
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d) Az érintettek
Olyan válaszadó, aki az internetes kitöltés során létrehoz felhasználói fiókot. Több érintettről
is lehet egy felhasználói fiókon keresztül adatot szolgáltatni.

e) A kezelt adatok
A válaszadó által a kitöltő felületen megadott e-mail cím.

f) Az adatkezelés időtartama
A regisztráció céljából megadott személyes adatok a kérdőív véglegesítéséig, ennek hiányában
az adatfelvételi időszak végéig (2020. november 26-ig) tárolódnak és nem kerülnek
archiválásra.

4. Látogatók számának mérése
A KSH az általa működtetett internetes site család (www.nepszamlalas2021.hu, www.ksh.hu
domain nevek alatti oldalak és aloldalak) látogatottságának méréséhez és látogatóinak
viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google
Analytics rendszert alkalmaz.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelés a KSH jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges. A KSH jogos érdeke a kérdőívtesztelés technikai feltételeinek
biztosítása, a honlap működésének nyomon követése, ami a belépések számlálásával és a
hibaüzenetek mérésével tud megvalósulni.

b) Az adatkezelés célja
A KSH a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek
között méri vele a kommunikáció eredményességét. A program használatával a KSH főként
arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt
töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a
látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg
a Weboldalon és hova lépett be.
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c) Az adatkezelésre jogosultak
KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztálya és Informatikai szolgáltató főosztálya
tisztviselői és munkatársai.

d) Az érintettek
A www.nepszamlalas2021.hu és Maja kitöltő felület látogatói, akik sikeresen vagy sikertelenül
belépnek a kitöltő alkalmazásba, illetve akik kitöltést kezdeményeznek.

e) A kezelt adatok
A microsite-ra és a kitöltő felületre látogatók számítógépének IP címe, a látogatás dátuma és
időpontja.

f) Az adatkezelés időtartama
Az adatok megőrzésének ideje a Google Analytics szolgáltatás szerinti időtartam.

5. Népszámlálási kérdőívtesztelés internetes önkitöltéssel
A 2021. évi lakás és népszámláláshoz tartozó kérdőívtesztelésen 2020. november 12-tól 26-ig
interneten keresztül lehet részt venni, a felkérő levében a KSH által megadott egyedi belépési
kóddal (tokennel), vagy a KSH-tól külön igényelt belépési kóddal.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A népszámlálás előkészítése kapcsán szervezett népszámlálási kérdőívtesztelés önkéntes
lakossági statisztikai adatgyűjtés. Az önkéntes 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. Az önkéntes adatgyűjtésekre a válaszadás
nem kötelező.

b) Az adatkezelés célja
A kérdőívtesztelés során szeretnénk felmérni, hogy:


átlagosan mennyi időt vesz igénybe a kérdőív kitöltése,
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a kérdőív minden kérdése egyértelműen megválaszolható-e,



milyen eszközön töltötték ki a kérdőívet,



milyen problémákat tapasztaltak a kitöltés során.



a lakcím pontosságára, illetve az ott élő személyek számára vonatkozó kérdéseket
kétféle változatban teszteljük: a részt vevő adatszolgáltatók véletlenszerűen (50–50%
arányban) fogják megkapni a lakáskérdőív „A”, illetve „B” változatát.

A kérdőívtesztelés alapján lehet véglegesíteni a 2021. évi népszámlálás elektronikus kérdőívét.
A KSH a kérdőívtesztelés során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célból kezeli, nem
használja fel konkrét személyre vonatkozó intézkedés vagy döntés alátámasztására és e célból
sem továbbítja más szervezet részére.

c) Az adatkezelésre jogosultak
KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztálya és Informatikai szolgáltató főosztály
tisztviselői és munkatársai: megfelelő jogosultságokkal, titoktartási nyilatkozattal kezelik a
népszámlálás kérdőívtesztelésén gyűjtött adatokat a KSH-n belül.

d) Az érintettek
A népszámlálás kérdőívtesztelése kiterjed:
-

6000 db címen tartozkodó, felkért személyekre;

-

kitöltésre önként jelentkezőkre;

-

8 partner jegyző által szervezett kitöltőkre.

Adatot szolgáltathat a fenti körbe tartozó minden, Magyarország területén élő vagy 12 hónapnál
rövidebb ideig külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező magyar állampolgár, minden, Magyarország területén három hónapnál
hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgár, harmadik országbeli állampolgár és hontalan
személy.
Bár a népszámlálási kérdőívtesztelés érintettje minden fenti személy, a kiskorúak esetében a
törvényes képviselőt kérjük válaszadásra, a 16-18 évesek esetében vagy a törvényes képviselő,
vagy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú maga, de a törvényes képviselő hozzájárulásával
teheti meg válaszait.
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e) A kezelt adatok
A népszámlálás kérdőívtesztelése során a népszámlálás tervezett kérdőívének legtöbb kérdését
kell megválaszolni, egy lakáskérdőívet, és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a
lakásban laknak. A kérdések a háztartásban élők és a lakások következő adataira vonatkoznak:


a személyekre vonatkozóan: családi- és utónév, nem, születési idő, állampolgárság,
lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született
gyermekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,
nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással,
munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás;



a lakásokra vonatkozóan: cím, lakás típusa, tulajdoni jelleg, helyiségek száma,
alapterület, közműellátottság, felszereltség, építési év, falazat.

Amennyiben regisztrációval történő kitöltést választotta, az adatszolgáltató érintettnek
lehetősége van a kérdőívet menteni és kitöltését később folytatni. Az így mentett, de nem
véglegesített

(elküldött)

kérdőíveket

a

kitöltési

időszak

lezárultával

a

KSH

az

adatfeldolgozásban felhasználja.

f) Az adatkezelés időtartama
A népszámlálási kérdőívtesztelés kérdőívének adatköreiben szereplő személyazonosító
adatokat a KSH kizárólag a lakcím adatok ellenőrzésének céljából tárolja, a felvett adatoktól
különválasztva. A lakcímadatok ellenőrzését követően a személyazonosító adatokat (teljes
nevet és születési időt) véglegesen törli, legkésőbb 2020. december 31-én. A további
feldolgozás során az adatokat személyazonosításra alkalmatlanul, statisztikai célból kezeli.

6. Zöld szám adatkezelése
A KSH a népszámlálás kérdőívtesztelésének időtartamára Zöld számon segítséget biztosít a
lakossági kérdések megválaszolása céljából, +36 80 200 766 (3-as almenü) telefonszámon,
valamint nepszamlalas@ksh.hu e-mail címen.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés
törvényben (a statisztikai törvény 8. § (2) d) pontja) rögzített közérdekű feladat
végrehajtásához szükséges.
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b) Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja: a hivatallal kapcsolatba lépők kérdőívteszteléssel kapcsolatos
kérdéseinek megválaszolása, igényei teljesítése; internetes önkitöltés segítése, monitoring,
illetve felhasználói igények elemzése.

c) Az adatkezelésre jogosultak köre
A KSH tisztviselői és munkatársai.

d) Az érintettek
Az adatkezelés érintettjei a Zöld számon, illetve e-mail címen kapcsolatba lépő személyek,
szolgáltatást igénybe vevők.

e) A kezelt adatok köre
A telefonos ügyfélszolgálat során kezelt adatok köre:
A telefonbeszélgetés önmagában nem jár feltétlenül személyes adatok kezelésével, azonban
önkéntelenül is elhangozhat a telefonáló neve (pl. bemutatkozáskor), rá vonatkozó bármely
információ.
A telefonbeszélgetéseket nem rögzítjük. A KSH hívásszámlálását alkalmaz.
A telefonbeszélgetés során a hívó telefonszámának vagy e-mail címének rögzítése és tárolása
csak az érintett kifejezett kérése esetén történik, amennyiben visszahívást vagy elektronikus
tájékoztatást kér.
Az e-mailes megkeresés során kezelt adatok köre:
Az e-mailt küldő e-mail címe, esetlegesen neve, az e-mail szövegének tartalma.

f) Az adatkezelés időtartama
A telefonbeszélgetéseket nem rögzítjük. Visszahívás kérés esetén a telefonszámokat a
visszahívást követen nem tároljuk.
Az e-mailes kapcsolattartás során keletkezett adatokat a KSH általános iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint kezeljük. A leveleket e-mail cím nélkül összesítjük, tartalmukat
elemezzünk.
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7. Nyereményjátékban való részvétel
A népszámlálás kérdőívtesztelése során szervezett nyereményjátékról külön sorsolási
szabályzat rendelkezik.
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása.

b) Az adatkezelés célja
Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a sorsolásban résztvevő beazonosítása és
kapcsolatfelvétel a nyertessel, valamint a nyereményjáték és a nyertes nevének, lakóhelye
helyiségnevének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

c) Az adatkezelésre jogosultak
A KSH sorsolási bizottságának tagjai, a KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai
főosztályának munkatársai, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztálya és a
Gazdálkodási főosztálya munkatársai jogosultak kezelni. A KSH honlapján való közzététel
útján a nyertesek nevét és lakóhelyének helyiségnevét a honlap felhasználói megismerhetik.

d) Az érintettek
A sorsolásban résztvevők.

e) A kezelt adatok
Az általuk megadott e-mail cím és/vagy telefonszám. Nyertes esetén további adatok a nyertes
által a nyeremény postázása céljából megadott név és postázási cím, valamint adószám. A
KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: nyertes neve és lakóhelyének helységneve.

f) Az adatkezelés időtartama
A sorsoláson nem nyert résztvevők által megadott elérhetőségi adatokat a KSH a sorsolás
lezárulását követően haladéktalanul törli, a nyertes résztvevők által a nyeremény átvétele,
illetve postázása céljából megadott személyes adatokat (név, cím, adószám) a KSH a rá
vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. A nyerteseknek a KSH
honlapján nyilvánosságra hozott adatait a KSH legkésőbb 2021. január 6-ig a honlapról
eltávolítja.
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8. Adattovábbítás, adattovábbítás külföldre
A KSH sem a népszámlálás tesztkérdőívén felvett személyes adatokat (nevet, lakcímet,
elérhetőséget és a kérdőív adatait) nem továbbítja semmilyen természetes vagy jogi személy,
semmilyen belföldi vagy külföldi szervezet részére. A felvett és átvett adatokat kizárólag
hivatalos statisztikai célból kezeli, nem használja fel konkrét személyre vonatkozó intézkedés
vagy döntés alátámasztására és e célból sem továbbítja más szervezet részére.

9. Érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog

A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot.
Az érintett hozzáférési joga

További általános tájékoztatás is kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél. A statisztikai
törvény 39. § (6a) bekezdése alapján az érintettre vonatkozó személyes adatokról írásban adható
információ, csak az érintett által szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról. Másolatkészítés
csak a népszámlálási kérdőívtesztelés keretében kezelt adatokról lehetséges, a kérdőív
lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével, az anonimizálás végrehajtásáig
külön igényléssel.
A helyesbítéshez való jog

A statisztikai törvény 40. § (4) bekezdése alapján az érintett helyesbítéshez való jogával az
adatgyűjtések esetében élhet, adatátvételek esetében a „adatforrás” szervezethez kell fordulnia.
Az adatgyűjtések esetében erre a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig van lehetőség. A
népszámlálás kérdőívtesztelése során is az érintett e jogával a statisztikai adatfeldolgozás
megkezdéséig élhet. A KSH nem köteles az érintett adatszolgáltató által kért helyesbítést
elvégezni, ha az a statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását vagy más, statisztikai
szakmai szempontokat sértene vagy az lehetetlen.
A törléshez való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelésre nem
közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van
szükség. A népszámlálás kérdőívtesztelése során az érintett e jogát gyakorolhatja. A jogok
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gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási
célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.
A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelés nem
közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van
szükség. A statisztikai törvény 23. § (7) bekezdése rögzíti: az adatkezelés korlátozásához való
jogot a természetes személy statisztikai egység nem gyakorolhatja, ha a statisztikai adatfelvétel
végrehajtására e törvény rendelkezéseivel összhangban került sor.
A 2021. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok
vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2021.
évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas
adatbázisokat.
A tiltakozáshoz való jog

A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, ha az adatkezelésre nem
közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében van
szükség. A 2021. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által
feldolgozott, a 2021. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem
alkalmas adatbázisokat.

10. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén
a) a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter Eszter.Regos@ksh.hu) vagy
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, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu),
illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.
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