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Adatkezelési tájékoztató
a védett létesítményekbe munkavégzési célból belépő személyek
ellenőrzéséről
Bevezetés
Az Országgyűlési Őrség ezúton tájékoztatja az Országházba, az Országgyűlés Irodaházába,
valamint az Országgyűlés Hivatalának és az Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló
épületekbe (a továbbiakban együtt: védett létesítmények) munkavégzési célból belépő
személyeket (érintett) a létesítményvédelmi, valamint személyvédelmi feladatok ellátása
céljából a bűnügyi nyilvántartási rendszerben és a körözési nyilvántartási rendszerben
végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos adatkezelésről, azok védelme érdekében tett
intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról.
Az adatkezelési tájékoztató célja az Általános Adatvédelmi Rendeletben [(EU) 2016/679
rendelet] foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
1. Az adatkezelő:
Adatkezelő:
Székhely:
Postacím:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Adatvédelmi tisztviselő:

Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség)
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
info@orszaggyulesiorseg.hu
+36-(1)-441-47-91
+36-(1)-441-47-47,
dr. Ambrus Eszter (adatvedelem@orszaggyulesiorseg.hu)
2. Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az adatkezelés jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet] 6. cikk
(1) bekezdés e) pontja biztosítja.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) 125. § (2) bekezdés a) és b)
pontjai szerint az Őrség ellátja a házelnök személyi védelmét, valamint a védett
létesítményekben tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el.
Az Őrség e tevékenység keretében – a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló
1

2009. évi XLVII. törvény 68. § (11) szerint – a személy- és létesítményvédelmi feladatainak
ellátásához közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a bűnügyi nyilvántartásban rögzített
adatokat.
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdés szerint az Őrség az Ogytv.-ben
meghatározott személy- és létesítményvédelmi feladatainak ellátása céljából közvetlen
hozzáféréssel jogosult átvenni adatot a körözött személyek nyilvántartásából.
3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, adattovábbítás:
A védett létesítményekbe munkavégzési célból belépő személyek következő személyes
adatainak kezelésére kerül sor: családi név és utónév, nem, születési hely és idő, anyja neve,
állampolgárság, személyazonosság megállapítására alkalmas okmány azonosítója. Az
Országgyűlés Hivatalával (Hivatal) szerződésben álló gazdasági szereplő összesíti a védett
létesítménybe munkavállalási célból belépő személyek adatait, és azt eljuttatja a Hivatal
részére. A Hivatal továbbítja az adatokat az Őrség részére, amely elvégzi a rendelkezésére álló
nyilvántartásokban az ellenőrzéseket. Az ellenőrzésekkel összefüggésben keletkezett adatokat
az Őrség 5 évig őrzi.
4. Érintettek jogai a bűnügyi nyilvántartási rendszerben és a körözési nyilvántartási
rendszerben végzett ellenőrzésével összefüggésben kezelt adataik vonatkozásában:
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az Őrség az érintettre vonatkozó, folyamatban lévő adatkezelésről az alábbi információkat
nyújtja: a kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, az
esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett
intézkedések, adattovábbítás esetén annak jogalapja és címzettje. Az Őrség az adatkezelés
tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok.
Az a) és b) pont szerinti kérelmet az adatvedelem@orszaggyulesiorseg.hu e-mail címen, postai
úton a 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5. szám alatti levélcímen, illetőleg személyesen –
előzetes, a +36-1-441-4791 számon történt telefonos bejelentkezés alapján – az Őrség
Parancsnoki Titkárságán.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, az adatok
törlése nem kérhető az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra,
amíg az adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek.
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e) Az érintett tiltakozáshoz való joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ilyen esetben, amennyiben
megállapításra kerül, hogy a tiltakozás alapos volt, az adatkezelés megszűnik és a tiltakozásról,
valamint az annak alapján tett intézkedésekről értesítést kapnak mindazok, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. A tiltakozási jog
gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos indok
alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával
szemben, ennek megállapítása esetén az adatkezelés tovább folyik.
A kezelt személyes adatokról való hozzáférést, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást, a
tiltakozást az Őrség a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, vagy
amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi
indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó
tájékoztatóval együtt.
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a bűnügyi nyilvántartási
rendszerben, valamint a körözési nyilvántartási rendszerben végzett ellenőrzés kapcsán végzett
adatkezeléssel összefüggésben elsősorban az Őrséghez, mint személyes adatainak kezelőjéhez
fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIHnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., Email: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy az Őrség adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó
u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.
2020. 10. 22.
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