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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. Érintett Szervezetek részére nyújtott tájékoztatás 

során megvalósított személyes adatokat érintő adatkezeléséről 

 
 

1. Bevezetés 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési 
tájékoztató útján tájékoztatja azokat a természetes személyeket (Érintett Szervezetek munkavállalói), 
akinek személyes adatait az általa nyújtott tájékoztatás során kezeli (továbbiakban: Érintett). 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR), 

továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Info. törvény) részletesen szabályozzák az adatkezelés elveit, folyamatait. A 

GDPR 13. cikke alapján az Adatkezelő tájékoztatni köteles az érintettet az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, valamint az adatkezelést érintő egyéb lényeges körülményekről, ezen kötelezettségének 

Adatkezelő jelen tájékoztatásával tesz eleget. 

2. Az adatkezelés a tájékoztatásban részesülő személyek vonatkozásában 

2.1. Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő az általa nyújtott tájékoztatásban részesülő természetes személyek személyes adatait 

a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli, amely szerint az érintett hozzájárulását 

adta a személyes adatainak a kezeléséhez. 
 
2.2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az Érintett Szervezetek munkavállalói megismerhessék az 

Adatkezelő által működtetett tervellenőrzési folyamatot, tervbenyújtással kapcsolatos 

tudnivalókat. 
 
2.3. A személyes adatok felvételének módja 
 

Az érintettek az Adatkezelő részére közvetlenül adják meg a tájékoztatás megvalósításához 
szükséges személyes adataikat.   

2.4. A kezelt adatok köre 

Az adatkezelő az Érintettek nevét és Munkáltatójuk nevét kezeli. 
 

2.5. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás követő 15. napig kezeli. Az adatkezelési 

határidőt követően az Adatkezelő gondoskodik az adatok megsemmisítéséről, egyrészt a 

papíralapú dokumentáció adatvédelmi előírásoknak megfelelő selejtezéséről, másrészt az 

informatikai rendszerben tárolt személyes adatok törléséről. 

 

2.6. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, adatfeldolgozók és adattovábbítások 

2.6.1. Az érintett személyes adataihoz a munkafolyamataik elvégzéséhez szükséges mértékben 

és ideig az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. 
   
2.6.2. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, 

profilalkotás. 
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3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek 

3.1. Az Érintettek az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való 

hozzájárulását. Az Érintett a jelen pont szerinti visszavonó nyilatkozatát papír alapon Adatkezelő 

székhelyére, vagy elektronikus úton a dpo@dkuzrt.hu e-mail címre juttathatja el. 

3.2. A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről az Érintett jogosult bármikor 

megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Érintett kérelme alapján történik.  
 
3.3. A hozzáférés joga: az Érintett bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak 

kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik, kiknek, hová fogják azt továbbítani, 

meddig tárolják, stb., azaz minden, az Érintett személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, 

beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is.  

3.4. A helyesbítéshez való jog: az Érintett kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak 

ésszerű időn belüli kijavítását. 

3.5. A törléshez való jog: az Érintett kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az 

adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha adatait 

jogellenesen kezelték. Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak 

kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. 

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha az Érintett valamilyen okból vitatja, hogy az 

adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja 

adatainak használatát. 

3.7. A panasztételhez való jog: ha az Érintettnek adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása 

van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , 

ugyfelszolgalat@naih.hu. 

3.8. A bírósághoz fordulás joga: ha az Érintett adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, 

jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon. 

4. Az adatbiztonság és az adatvédelmi incidensek kezelése 

4.1. Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

4.2. Az Érintettek személyes adatai védelmének érdekében Adatkezelő a papír alapú 

dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt adataihoz a 

megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.  
 
4.3. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkében foglaltaknak megfelelő 

módon kezeli. 

5. Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetősége: 

dr. Ecker Imre, 1134 Budapest, Váci út 37; e-mail: dpo@dkuzrt.hu 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 1.  
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