A NÉPESSÉGMONITOR FELMÉRÉS KÉRDEZŐI TOBORZÁSÁNAK
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a
Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre az általa
2022. június 10. és július 10. között végzendő Népességmonitor felmérés kérdezői
feladataira jelentkező 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 tisztviselőjéhez:
dr. Regős Eszter eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419.

Jelen tájékoztató A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatójának
vonatkozó, 2.13, 2.14, 3. és 4. pontjai alapján készült. A Központi Statisztikai Hivatal általános
adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Tartalom
A A NÉPESSÉGMONITOR FELMÉRÉS KÉRDEZŐI TOBORZÁSÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA .................... 1
1.

Kérdezői feladatokra való jelentkezés ............................................................................................................ 2

2.

Megbízási szerződések .................................................................................................................................... 2

3.

Adatbiztonság ................................................................................................................................................. 3

4.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei ............................................................................................... 3
4.1.

Az érintettek jogai ................................................................................................................................. 3

4.2.

Jogorvoslat ............................................................................................................................................. 4

1

1. Kérdezői feladatokra való jelentkezés
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása. Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a
kapcsolatfelvétel, a további személyes adatok (pl. iskolai végzettség, születési év,
lakóhely települése, jelentkező gazdasági aktivitása, kérdezői tapasztalata)
kezelésének célja a célzott kiválasztás a terepmunka feladatainak végrehajtásához.
A toborzó kérdőív (jelentkezési felület) tartalma azt a célt szolgálja, hogy a KSH
Felnőttképzési felvétele (Adult Education Survey 2022 – Statistical infrastructure
under IESS” AES Grant) során megbízási szerződéssel alkalmazni kívánt kérdezők
közül az elvárt kompetenciáknak megfelelőket ki tudjuk választani a kérdezői
feladatokra.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: az Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága
Módszertani főosztály Adatfelvétel- és adat-előkészítés módszertani osztályának
tisztviselői, beosztási okiratuknak megfelelően.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: az érintettek a kérdezői terepmunkára
jelentkezők. A kezelt adatok minden jelentkező esetében: az általuk megadott név,
kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), születési év, iskolai végzettség,
gazdasági aktivitás (dolgozik, tanul, nyugdíjas, munkanélküli stb).
d) Az adatkezelés időtartama:
-

A kérdezői feladatokra jelentkezők adatait hozzájárulásuktól függően 1–3–5
évig tároljuk (a jelentkezéskor szükséges erről nyilatkozni);

-

a kiválasztottak esetében a megadott személyes adatokat (név, születési év) 3
évig tároljuk.

2. Megbízási szerződések
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Célja a szerződés teljesítése, végrehajtása.
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b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a megbízási szerződésekhez szükséges személyes
adatokat a Gazdálkodási főosztály vezetője, a Statisztikai koordinációs és jogi
főosztály vezetője, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály Jogi osztályának
munkatársai, valamint a szerződés tárgya szerint érintett főosztályok munkatársai
kezelik.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-val szerződéses kapcsolatban álló
természetes személyek. A kezelt adatok a szerződésben szereplő személyes adatok:
név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, TAJ-szám, adóazonosító
jel, bankszámlaszám, e-mail-cím és telefonszám. Pénzügyi és jogi ellenjegyzők
személyes adatai: név, illetve jogi ellenjegyzők esetében a KASZ-szám.
d) Az adatkezelés időtartama: a szerződések nyilvántartásának iratai az iratkezelési
szabályoknak megfelelően 8 évig kezeljük.
e) Adattovábbítás: az ellenőrzésre jogosult Állami Számvevőszék és Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal részére.

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 reá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) a személyes adataihoz való hozzáférését (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;
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e) továbbá tiltakozhat 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, 1055 Budapest, Markó u. 27.
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11., ugyfelszolgalat@naih.hu),
illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.
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