
 

Adatkezelési  tá jékoztató 
 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 14. cikkében és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseiben foglaltak szerint, a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés lefolytatásához 
szükséges személyes adatai kezelésével járó adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan, a következőkről 
tájékoztatom: 
 
I. Az adatkezelő: 
a) Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11., telefonszám: 474-1111, honlap: kormany.hu, email 
cím: adatvedelem@hm.gov.hu), 
b) az adatkezelő képviselője: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, postai cím: 1055 Budapest, Balaton u. 
7-11., telefonszám: 474-1111/21-388, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu 
 
II. Az adatkezelés célja: a katonai foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés lefolytatása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásukról, valamint a 
foglalkoztatás-felügyeletről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 8. § (4) bekezdése, az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 27. § (1) bekezdése, a 
honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 11. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 19. § (5) bekezdése alapján, 
továbbá, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely értelmében az 
adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. 
 
Az érintett személyes adatok köre:  
- az ellenőrzés helyszínén található biztonsági berendezések által rögzített felvételek és a foglalkoztatás területére 
való be- és kilépést rögzítő berendezések adatai;  
 - a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, tartózkodási helyét 
és értesítési címét, foglalkozását, munkahelyét, munkakörét/beosztását, heti munkaidejét, iskolai végzettségét, 
szakképzettségét, jövedelmére vonatkozó adatokat, TAJ számát, adóazonosító jelét, valamint e személyektől az 
ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás, valamint tanúként történő meghallgatása során elmondottak; 
- a foglalkoztató azonosító adatai, gazdálkodási formája, adószáma,  
- adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató természetes személyazonosító adatai, lakcíme, 

adóazonosító jele. 
Fentieken túl, az Ákr. 27. § (1) bekezdése alapján az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül 
szükséges más személyes adatok. 
 
Az adatkezelés időtartama: az Fftv. 11. § (9) bekezdése alapján 50 év. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Az adatkezelés során nem történik sem automatizált döntéshozatal, sem 
profilalkotás. 
 
A személyes adatok forrása: a foglalkoztató nyilvántartásai, valamint a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés 
Gazdálkodási Információs Rendszer adatbázisa. 
 
 
III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás 
a) az adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett adatkezelő által kijelölt katonai 
foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrök más személyekkel nem közlik,  
b) a hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk, 
c) adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk, 
d) adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 
 
 



IV. Az Ön jogai 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. 
 
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat 
kérelmezheti: 
- személyes adatokhoz való hozzáférést, 
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 
- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban felsorolt 
esetek valamelyike teljesül: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok 
pontosságát ellenőrzi), 
- jogellenes adatkezelés esetén, Ön törlés helyett az adatok korlátozását kéri, mely esetben az adatokon 
további adatkezelési műveletek nem végezhetők, 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön magánérdekből 
igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
- ha Ön tiltakozott az adtakezelés ellen, úgy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 
szemben, 
 

- tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést jogi kötelezettség, kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 
jogos érdek, jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 
 

 


