Adatkezelési tájékoztató
az Országgyűlési Őrség feladatkörének ellátásával összefüggésben végzett
kapcsolattartási adatok kezeléséről
Az Országgyűlési Őrség ezúton tájékoztatja az érintetteket a kapcsolattartás céljából
rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal összefüggésben végzett adatkezeléséről, a
személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintetti jogok
gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról.
Az adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (a továbbiakban : GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.
1. Az adatkezelő megnevezése, képviselője, elérhetőségei
Adatkezelő:
Adatkezelő képviselője:
Székhely:
Postacím:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Adatvédelmi tisztviselő:

Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség)
Tóth László Tibor ogy. vezérőrnagy
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 célja, jogalapja, a kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja az Őrség jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, amelynek
során elengedhetetlen az Őrséggel kapcsolatban álló szerv(ezet)ek alkalmazottai, képviselői
kapcsolattartási adatainak kezelése.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelés az adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelő lefolytatta a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érdekmérlegelési
tesztet, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy az adatkezelésnek más alternatívája
nincs, az nem jelent olyan mértékű beavatkozást az érintettek magánéletébe, amely sérelmesnek
tekinthető, továbbá rendelkezésre állnak a GDPR által biztosított jogosultságok, amelyek
érvényesítésére az érintett személyeknek bármikor lehetőségük van.
A kapcsolattartás során, illetve annak érdekében az Őrség az érintettek alábbi
elérhetőségi/kapcsolattartási adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, munkahely,
beosztás.
3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az Őrség a kapcsolattartási adatokat – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges eljárások
kivételével – harmadik személy vagy szerv részére nem továbbítja.
4. Az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartási adatok kezelése az Őrség valamennyi szervezeti egységét érinti, főként
szakmai programok, delegációk, szerződéses kapcsolatok, valamint bármely más szolgálati
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feladat végzése során átadott, begyűjtött személyes adatok tárolása történik (pl. jelenléti ív,
névjegykártya, a partner vagy küldő szerv(ezet) által elektronikus úton vagy papír alapon
rendelkezésre bocsátott adatok, megállapodások).
5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Őrség a személyes adatok kezelése során megteszi az ahhoz szükséges szervezési, technikai
és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így
különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására
jutásától megóvja. Az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedéseket, az adatvédelmi
intézményrendszert, a felelősségi és az ellenőrzési rendet az Őrség Belső Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.
A papír alapon tárolt személyes adatok őrzési helye az Őrség hivatali helyiségei. Az
elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában az Őrség – az Országgyűlés Hivatalának
közreműködésével – megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a
megadott személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás és törlés ellen.
6. Az érintettek jogai
a) Az érintett tájékoztatási, hozzáférési joga az Őrség által kezelt személyes adataihoz:
Az Őrség az érintettre vonatkozó, folyamatban lévő adatkezelésről az érintett kérelmére 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) Az érintett joga kezelt személyes adatai helyesbítésére:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok. A módosítani kért adatok hitelességét az érintettnek kell
igazolnia.
c) Az érintett törléshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Őrség indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- az adatkezelés célja megszűnt;
- jogellenes az adatkezelés;
- az Őrség számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és
annak az adatkezelő szerv még nem tett eleget.
Az Őrség nem köteles az érintett törlési igényét teljesíteni amennyiben az adatkezelésre
közhatalom gyakorlása, vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, illetve abban
az esetben sem, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges.
d) Az érintett joga személyes adatai kezelésének korlátozására:
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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Az érintett tiltakozási kérelme elbírálásáig kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az érintett kérheti jogellenesen kezelt személyes adatai meghatározott ideig történő korlátozott
kezelését, amennyiben az adatokra jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
céljából van szüksége.
Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Őrség a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli. A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen
tájékoztatni kell.
e) Az érintett tiltakozási joga:
Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha
álláspontja szerint az Őrség a személyes adatait a megjelölt céllal összefüggésben nem
megfelelően kezeli. Ebben az esetben az Őrségnek kell igazolnia, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az
adatkezelő törli az érintett személyes adatait.
Az érintetti jogok érvényesítésének módja:
Az érintettet megillető jogok gyakorlására csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve
kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség.
Az érintetti kérelmek az adatvedelem@orszaggyulesiorseg.hu e-mail címen, postai úton az
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5. szám alatti levélcímen, illetőleg személyesen – előzetes,
a +36-1-441-4791 telefonszámon történt bejelentkezés alapján – az Őrség Parancsnoki
Titkárságán nyújthatók be.
Az Őrség az érintett jogai érvényesítésének elősegítése érdekében az értesítést vagy
tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, átlátható módon, lényegre törő, világos és
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. Az Őrség az információkat írásban,
elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is megadhatja, amennyiben az érintett
személyazonossága igazolható.
Az Őrség az érintett jogai gyakorlásával összefüggésben előterjesztett kérelmeit indokolatlan
késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül elbírálja, és
indokolással ellátva tájékoztatja az érintettet a döntéséről. Ez a határidő indokolt esetben – a
kérelem összetettségére figyelemmel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az érintetett az Őrség a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja.
A jogok érvényesítését az Őrség díjmenetesen biztosítja kivéve, ha az érintett kérelme – annak
ismétlődő jellege, vagy jogszabályban, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság joggyakorlata értelmében – túlzó. Ez esetben – eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában – az Őrség jogosult adminisztrációs díjat felszámítani.
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7. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Őrséghez, mint
személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében.
Amennyiben az adatkezelővel folytatott egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.
603., E-mail: 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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