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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének a) – d) pontjai szerinti érintett 

szervezetek azon képviselői, akik az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési 

rendszer (a továbbiakban: Poszeidon, vagy: EKEIDR) rendszer kapcsán a DKÜ Portálra feltöltött 

nyilatkozatokon feltüntetik nevüket, aláírásukat (a továbbiakban: Érintettek) részére 

 

A jelen tájékoztató célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. (2016. április 27.) 

Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően Ön megfelelő információval 

rendelkezzen arról, hogy az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer 

kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 2576/2021. Korm. határozat (a továbbiakban: 2576/2021. 

Korm. határozat) alapján a Poszeidon örökös, korlátlan felhasználói számra vonatkozó, ingyenes 

licencének Érintettek által képviselt szervezetek részére történő kiterjesztésével összefüggésben 

megadott személyes adatait a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Társaság) milyen 

célból, mire hivatkozva kezeli, illetve azokat milyen szervezeteknek továbbítja és meddig tárolja. Ezen 

tájékoztatás felsorolja továbbá az adatkezeléssel összefüggő adatvédelmi jogait és megjelöli, hogy 

ezeket milyen módon gyakorolhatja. 

 

A Társaságunk adatai 

Társaság neve: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. 

Társaság székhelye: 1134 Budapest Váci út 37. 

Társaság telephelye: 1134 Budapest Váci út 35. 

Társaság képviselője: dr. Fullajtár Gergely vezérigazgató 

Társaság adatvédelmi tisztviselője: dr. Ecker Imre 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: postacím: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., 1134 Budapest 

Váci út 37., dpo@dkuzrt.hu 

 

A Társaság által kezelt személyes adatok köre: 

személyhez fűződő adatok: név, aláírás   

 

A Társaságunk személyes adat kezelését csak jogalap birtokában végezheti, ami a következő:  

- Társaságunknak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeke, hogy az 

Érintettek által képviselt szervezetek vonatkozásában elősegítse a 2576/2021. Korm. 

határozatban foglaltak végrehajtását. 

 

Az alábbi szervekhez, szervezetekhez történik adattovábbítás Társaságunk részéről: 

Személyes adatait Társaságunk a Miniszterelnök Kabinetfőnöke felé továbbítja az általa irányított 

minisztérium útján. 

 

A személyes adatok tárolását az alábbiak szerint végezzük: 

A számítógépen tárolt iratok, adatok, nyilvántartások tekintetében is csak az adatkezelés célja szerinti 

jogosultsággal rendelkező munkatárs férhet hozzá az adatokhoz. 

 

Az adatok megőrzési ideje:  

Az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb Társaságunk 

tulajdonosi joggyakorlójának a 2576/2021. Korm. határozat szerinti feladatai ellátásáig. Azon személyes 

adatok, melyek vonatkozásában az adatkezelési cél megszűnt és a Társaságnak nem áll fenn a 

megőrzésre jogszabályi kötelezettsége, vagy a további adatkezelésre jogos érdeke, végleges törlésre 

vagy anonimizálásra (az adat oly módon történő megőrzése, melyből a természetes személy többé már 

nem azonosítható) kerülnek.  
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A Társaság által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, melyekkel a személyes adatait védjük: 

A Társaság adatkezelést végző munkavállalói a fent megjelölt feladataik teljesítése során csak azokat az 

adatokat ismerik meg, melyek a feladatuk elvégzéséhez feltétlenül szükségesek és csak addig tárolják, 

míg az adatkezelés célja miatt nélkülözhetetlen. Olyan feladatok ellátásához, ahol annak célja 

megengedi, a személyes adatot az adatkezelő álnevesíti (az adatok oly módon történő módosítása, hogy 

további adat összekapcsolása nélkül a természetes személy ne legyen azonosítható. Ilyenkor az 

azonosításra lehetőséget adó adatot külön, elzártan tárolja.), vagy anonimizálja (ilyenkor az adatból már 

nem lehet azonosítani Önt többé). Az adatkezelést végző munkavállalók a személyes adatok 

vonatkozásában titoktartásra kötelesek, ezért azok bizalmas kezelése alapkövetelmény. Az 

adathordozók másolása csak különösen indokolt esetben történik, tárolásuk (fizikai védelem) elzártan 

történik, csak az arra jogosultak hozzáférése mellett. A számítógépen tárolt adatok bizalmas jellegének 

biztosítására a Társaság informatikai szakemberei kétlépcsős hozzáférési rendszert alakítottak ki és a 

külső behatolások ellen megfelelő tűzfal és vírusvédelmi rendszer védi a személyes adatokat.  

 

A személyes adatainak kezelésével összefüggésben Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja: 

 

1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog, hozzáféréshez való jog 

Az adatkezelést megelőzően Ön tájékoztatást kap arról, hogy Társaságunk milyen személyes adatait 

kezeli, milyen feladat ellátása céljából és meddig kezeli, azokat mely egyéb szervezetek részére 

továbbítja.  

Ön az adatkezelés során bármikor kérheti a személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatásunkat. 

Kérjük, hogy kérdését a lehető legpontosabban fogalmazza meg annak érdekében, hogy a válaszunk is 

kellően célzott lehessen. 

 

2.  Az adatok helyesbítéséhez való jog 

Amennyiben arról értesül, hogy a Társaságunk által kezelt személyes adatok valamelyike pontatlan vagy 

megváltozott, úgy kérem jelezze Társaságunk számára, hogy annak naprakészségéről gondoskodni 

tudjunk.  

 

3. Az adatok törléséhez való jog 

Társaságunk az alábbi esetekben kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait: 

− az adatkezelés jogellenes, 

− az adatkezelés célja megvalósult vagy lehetetlenné vált, 

− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka 

Társaságunknak, 

− uniós vagy magyar jogszabály írja elő az adat törlését számunkra.  

 

Már itt felhívjuk a figyelmét, hogy nem köteles Társaságunk törölni az adatait, ha azok a személyes 

adatok kezelését előíró, Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése miatt, vagy közérdekből, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges. 

 

4. Tiltakozás az adatkezelés ellen 

Amennyiben úgy érzi, saját helyzetével kapcsolatos bármely okból tiltakozhat a személyes adatai 

kezelése ellen. Ez esetben csak akkor kezelhetjük tovább a személyes adatait, ha erre a Társaságnak 

olyan jogos indokai állnak fenn, amik elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel és szabadságaival 

szemben.   

 

5. Adatok korlátozásához való jog 

Az alábbi esetekben kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását: 

− ha Ön helyesbítési kérelemmel fordult hozzánk, úgy azon időtartamra korlátozzuk az 

adatkezelést, míg adatai ellenőrzésre, pontosításra kerülnek, 

− amennyiben az adatokat törölnünk kellene, ám Ön valamely okból azok korlátozását kéri 

helyette, úgy törlés helyett korlátozzuk az adatkezelést,  
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− ha Társaságunknak már nincs szüksége az adatkezelésre, azonban Ön kéri azok tárolását jogi 

igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez az adatok törlése helyett, Társaságunk azt 

tárolja az Ön által megjelölt ideig.  

 

6. Panasztételhez való jog  

Amennyiben úgy érzi, hogy az Ön személyes adatainak kezelése adatvédelmi jogszabályba ütközik és 

Társaságunk nem orvosolta az adatkezeléssel kapcsolatos kifogását, vagy közvetlenül is panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál az indokai megjelölésével.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

telefon: +36 (1) 391-1400 

email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: www.naih.hu 

 

7. Bírósági jogorvoslathoz való jog a Társasággal, mint adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 

szemben 

Önnek jog van ahhoz is, hogy Társaságunkkal vagy a jelen tájékoztatóban, illetve külön tájékoztatásban 

megjelölt adatfeldolgozóval szemben keresetlevél benyújtásával bírósághoz forduljon. Ügyében 

Társaságunk székhelye szerinti bíróság az illetékes. A keresetlevél benyújtását megelőzően 

informálódjon annak jogszabályi feltételeiről.  

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a hozzánk benyújtott  kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, teljesíthetőségének időigényességét, 

bonyolultságát ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 

Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül 

tájékoztatja Önt.  

 

Ha elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg az Ön 

számára, kivéve, ha másként kéri. 

 

Ha a Társaság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges intézkedéseket tennie a kérelme alapján az 

adatkezeléssel összefüggésben, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól. 

 

Társaságunk a kérelemben kért információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Társaságunk a 

kérelem teljesítését indoklás keretében megtagadhatja, illetve figyelemmel az adminisztratív 

költségekre, annak mértékét meg nem haladó díjat számíthat fel Önnek. 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

