STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA (2. kiadás)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének, valamint munkavállalók
esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Munkatv.) 1011. § rendelkezéseinek eleget téve a Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: STATEK) az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett természetes
személyek (munkavállalók és a Társasággal kapcsolatba lépő egyéb természetes személyek)
részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket mint
érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.
Jelen tájékoztató a STATEK Adatvédelmi szabályzatának tájékoztatási célú kivonata.
Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a STATEK adatvédelmi
tisztviselőjéhez: dr. Regős Eszter elérhetősége: eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 341-6419.
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1. Munkaszerződéssel foglalkoztatottak adatainak kezelése
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
továbbá egyes adatok esetében: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (figyelemmel Munkatv. 10. §,
továbbá társadalombiztosítási és adójogszabályok rendelkezéseire).
b) Az adatkezelés célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapnál: a
jogviszony létesítése, teljesítése, megszüntetése, munkavállaló munkaviszonyával
kapcsolatos tények megállapítása; a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti
jogalapnál:

bérszámfejtés,

társadalombiztosítási

ügyintézés

és

statisztikai

adatszolgáltatás.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető, a
személyügyi és bérszámfejtési feladatokat ellátó munkavállaló, valamint a hálózati
koordinátor, aki az összeírói munka szervezéséhez, teljesítésigazoláshoz kezeli az
összeírók nevét, szabadságok számát.
d) Adatfeldolgozó: Brain Trust Gazdasági Tanácsadó Kft. 1054 Budapest Szabadság tér 7.
e) Az érintettek: a STATEK munkavállalói.
f) A kezelt adatok köre: munkavállaló neve; munkavállaló születési neve; születési helye;
születési ideje; anyja születési neve; lakóhely; tartózkodási hely; adóazonosító jele;
társadalombiztosítási azonosító jele; nyugdíjas törzsszám; személyi igazolvány száma;
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; folyószámla száma; végzettséget igazoló
okmány másolati példánya; a munkavállaló 5 évnél nem régebbi fényképe, a
munkavállaló

önéletrajza,

munkaszerződése,

munkaköri

leírása,

munkabér

számfejtéséhez szükséges iratok. A személyi iratok körébe tartoznak: személyi adatlap,
önéletrajz,

erkölcsi

bizonyítvány,

legmagasabb

iskolai

végzettségére,

szakképzettségeire, idegennyelv-ismereteire vonatkozó okiratok másolatai, felvételére
vonatkozó javaslat, a munkaszerződés és annak módosításai, a módosításra irányuló
engedély, a vezetői megbízás és annak visszavonása, a munkaviszonyt megszüntető irat,
az írásbeli figyelmeztetésre, kártérítési felelősség megállapítására vonatkozó irat,
munkaviszonyával összefüggő egyéb iratok, munkaviszonyával összefüggő más
jogviszonyaival kapcsolatos iratok, a munkavállaló kérelmére kiállított vagy önként
átadott adatokat tartalmazó iratok.
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g) Az adatkezelés időtartama: az iratok az iratkezelési szabályoknak megfelelően nem
selejtezhetők.

2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak
adatainak kezelése
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
továbbá egyes adatok esetében: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
b) Az adatkezelés célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapnál: a
jogviszony létesítése, teljesítése, megszüntetése, munkavállaló munkaviszonyával
kapcsolatos tények megállapítása; a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti
jogalapnál:

bérszámfejtés,

társadalombiztosítási

ügyintézés

és

statisztikai

adatszolgáltatás.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető, a
személyügyi és bérszámfejtési feladatokat ellátó munkavállaló, valamint a hálózati
koordinátor, aki az összeírói munka szervezéséhez, teljesítésigazoláshoz kezeli az
összeírók nevét, szabadságok számát.
d) Adatfeldolgozó: Brain Trust Gazdasági Tanácsadó Kft. 1054 Budapest Szabadság tér 7.
e) Az érintettek: a STATEK foglalkoztatottjai.
f) A kezelt adatok köre: foglalkoztatott neve; születési neve; születési helye; születési
ideje; anyja születési neve; lakóhely; adóazonosító jele; társadalombiztosítási azonosító
jele; bankszámla száma; képzettséget igazoló okmány másolati példánya.
g) Az adatkezelés időtartama: az iratok az iratkezelési szabályoknak megfelelően nem
selejtezhetők.

3. LAKOS rendszer
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az
adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 7.
§ (7) bekezdésében) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
b) Az adatkezelés célja: az összeírók feladatainak szervezése, az egyes összeírók által
felkeresett körzetek, címek és az összeírási tevékenység előrehaladásának követése,
annak megvalósulási arányainak nyomon követése.
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c) Az adatkezelésre jogosultak köre: a LAKOS rendszer közös adatkezelője a
STATEK (adatgyűjtési vezető, szakmai koordinátor, adatgyűjtési szervezők) és a
Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) (Lakossági adatgyűjtő
főosztályának munkatársai; a KSH Informatikai Szolgáltató főosztályának
rendszergazdája; KSH szakfőosztályainak munkatársai a munkakörükbe tartozó
összeírások tekintetében).
d) Az érintettek: a STATEK-kal vagy a KSH-val jogviszonyban álló, az összeírói
feladatot ellátó személyek.
e) A kezelt adatok köre: az alábbi törzsadatok: név, születési név, anyja neve, születési
dátum, életkor, nem, iskolai végzettség, képzettség, szakképzés, képzettségi okiratot
kibocsátó intézmény, képzettséget igazoló okirat száma, képzettség megszerzésének
dátuma, adóazonosító jel, TAJ, magánnyugdíj-pénztári kód, vállalkozói igazolvány
szám, bankszámlaszám, telefon, email elérhetőség, internet hozzáférés, gépkocsi
használat, levelezési cím, lakcím, összeírói feladat kezdésének, befejezésének,
megszűnésének ideje. Továbbá az összeírók által felkeresett körzetek, címek és az
összeírási tevékenység előrehaladása, annak megvalósulási arányai.
f) Az adatkezelés időtartama: érintettek adatait az összeírói tevékenység megszűnését
követő 8 évig, a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében tárolja.

4. Toborzási adatbázis
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az
érintett hozzájárulása.
b) Az adatkezelés célja: a jövőbeli munkavállalók kiválasztása.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: STATEK ügyvezető igazgatója, mint munkáltatói
jogkör gyakorlója, a gazdasági vezető, a személyügyi feladatokat ellátó munkatárs,
KSH Lakossági adatgyűjtések főosztályának munkatársai, LAKOS rendszergazda.
d) Az érintettek: a jelentkezők.
e) A kezelt adatok köre: email cím, önéletrajz (arckép, név, lakcím, születési idő,
telefonszám, végzettségre, képzettségre, korábbi munkatapasztalatra vonatkozó
adatok).
f) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

4

5. Munkavállalók ellenőrzése
4.1.

Munkaeszköz (számítógép, laptop, telefon)

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az
adatkezelés

az

adatkezelő

jogos

érdekének

érvényesítéséhez

szükséges,

figyelemmel a Munkatv. 11. § (1) bekezdésére.
b) Az adatkezelés célja: a munkavállalóknak biztosított munkaeszközök (számítógép,
laptop, telefon) használatának biztosítása és ellenőrzése.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: STATEK ügyvezető igazgatója, mint munkáltatói
jogkör gyakorlója, KSH Informatikai szolgáltató főosztályának kijelölt munkatársa.
d) Az érintettek: a STATEK munkavállalói.
e) A kezelt adatok köre: személyi számítógépeken, és laptopokon, telefonokon tárolt
adatok.
f) Az adatkezelés időtartama: az ellenőrzéstől számított 1 év, illetve a munkajogi igény
elévülési ideje.

4.2.

Elektronikus levelezőrendszer

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az
adatkezelés

az

adatkezelő

jogos

érdekének

érvényesítéséhez

szükséges,

figyelemmel a Munkatv. 11. § (1) bekezdésére.
b) Az adatkezelés célja: elektronikus levelezőrendszer használatának biztosítása és
ellenőrzése.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: STATEK ügyvezető igazgatója, mint munkáltatói
jogkör gyakorlója, KSH Informatikai szolgáltató főosztályának kijelölt munkatársa.
d) Az érintettek: a STATEK munkavállalói.
e) A kezelt adatok köre: küldés pontos időpontja; feladó e-mail címe; címzett e-mail
címe, e-mail tárgya, e-mail mérete.
f) Az adatkezelés időtartama: ellenőrzéstől számított 1 év, illetve a munkajogi igény
elévülési ideje.
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4.3.

Internet

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az
adatkezelés

az

adatkezelő

jogos

érdekének

érvényesítéséhez

szükséges,

figyelemmel a Munkatv. 11. § (1) bekezdésére.
b) Az adatkezelés célja: internet használatának biztosítása és ellenőrzése.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: STATEK ügyvezető igazgatója, mint munkáltatói
jogkör gyakorlója, KSH Informatikai szolgáltató főosztályának kijelölt munkatársa.
d) Az érintettek: a STATEK munkavállalói.
e) A kezelt adatok köre: az internetforgalom technikai adatai /kérés pontos időpontja;
a forrás és a cél internetes címe (IP cím vagy domain név), a használt port, a
forgalom mennyiségi adatai./
f) Az adatkezelés időtartama: ellenőrzéstől számított 1 év, illetve a munkajogi igény
elévülési ideje.

4.4.

Mobiltelefon

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
b) Az adatkezelés célja: munkahelyi telefonhasználat költségeinek ellenőrzése.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: STATEK ügyvezető igazgatója és gazdasági
vezetője.
d) Adatfeldolgozó: T-System Magyarország (1117 Budapest, Budafoki út 56.)
e) Az érintettek: a STATEK munkavállalói, akik részére mobiltelefon (SIM-kártya)
került használatra átadásra.
f) A kezelt adatok köre: a számla adatai.
g) Az adatkezelés időtartama: a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzésre.

4.5.

Helymeghatározó adat

a) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az
adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 7.
§ (7) bekezdésében) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
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b) Az adatkezelés célja: hogy követhető legyen, az összeíró a megfelelő címen végeztee el az összeírást.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: a mobileszközön tárolt hivatalos statisztikai
adatokba és a helymeghatározás adataiba a STATEK, mint munkáltató, valamint a
KSH, mint a közfeladat ellátásáért felelős szerv kijelölt képviselője tekinthet bele.
d) Az érintettek: a STATEK munkavállalói.
e) A kezelt adatok köre: a mobileszközön tárolt adatok, GPS koordináták.
f) Adatkezelés időtartama: a statisztikai adatfeldolgozás időtartama.

4.6.

IP telefon

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
b) Az adatkezelés célja: a munkahelyi telefonhasználat költségeinek ellenőrzése.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: STATEK ügyvezető igazgatója, gazdasági
vezetője, KSH Informatikai szolgáltató főosztály, valamint a KSH Gazdálkodási és
jogi főosztály illetékes munkatársai.
d) Adatfeldolgozó: NISZ Zrt. (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, 1081
Budapest, Csokonai utca 3, Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133., Telefon: 459-4200,
Fax: 303-1000, E-mail: info@nisz.hu.) és T-System Magyarország (1117 Budapest,
Budafoki út 56).
e) Az érintettek: a STATEK munkavállalói.
f) A kezelt adatok köre: a számla adatai.
g) Az adatkezelés időtartama: a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzésre.

6. Kamerás megfigyelő rendszer
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az
adatkezelés

az

adatkezelő

jogos

érdekének

érvényesítéséhez

szükséges,

figyelemmel személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a 26. § (1) e) pontjára.
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b) Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme
érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a
jogsértések bizonyítása.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: a STATEK ügyvezető igazgatója, – külön
megállapodás alapján – a STATEK által használt épület (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 5-7.) üzemeltetőjeként a KSH Műszaki és üzemeltetési osztályának
vezetője és három kijelölt munkatársa, illetve a KSH-nál portaszolgálatot ellátó
személy.
d) Az érintettek: a STATEK munkavállalói valamint a STATEK irodáinak látogatói.
e) A kezelt adatok köre: a STATEK székhelyének, telephelyeinek területére belépő
személyek képfelvétele.
f) 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.)

7. Beléptető rendszer
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
b) Az adatkezelés célja: az KSH hivatalos területére történő belépés ellenőrzése.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Gazdálkodási és jogi főosztály Műszaki
és üzemeltetési osztály vezetője és az általa kijelölt munkatársak, a STATEK
ügyvezetője.
d) Az érintettek: KSH hivatalos területére belépők (munkatársak, vendégek).
e) A kezelt adatok köre: név, lakcím, belépés-kilépés időpontja, személygépjármű
rendszáma és típusa.
f) Az

adatkezelés

időtartama:

személy-

a

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; rendszeres belépés esetén a rendszer működése során keletkezett
adatokat a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat
keletkezésétől számított 6 hónap elteltével meg kell semmisíteni.
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5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
5.1.

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.

5.2.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén,
a) a STATEK adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu;
+(36-1)-341-6419) 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,

1125

Budapest,

Szilágyi

Erzsébet

fasor

22/C,

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

Lezárva: 2018. november 6.
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