
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14-16. §§- aiban foglaltak szerint 

………………………………….. tárgyában megtartott  továbbképzésen/szakmai 

konferencián/értekezleten készült jelenléti íven közölt személyes adatokkal kapcsolatban 

végzett adatkezelés tekintetében, a következőkről tájékoztatom: 

 

1. Az adatkezelő: 

a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium  

b) az adatkezelő képviselője: dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 

c) elérhetőségi adatok: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11., telefonszám: 474-1111,  

honlap: kormany.hu, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu, 

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő 

a) neve: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, 

b) elérhetőségi adatok: email cím: adatvedelem@hm.gov.hu, telefon: 474-1111/21-388; postai 

cím: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,  

 

 

3. Az adatkezelés célja: A továbbképzés/szakmai konferencia/értekezlet szervezése, a 

résztvevők nyilvántartása, jelenléti ív készítése.  

 

4. Az érintettet az Infotv. alapján megillető jogai, valamint azok érvényesítési módjának 

ismertetése: 

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. 

b) Ön kérheti tőlünk az alábbiakat: 

ba) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

bb) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy 

hiányosak. 

c) Az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti el 

az alábbi esetekben: 

ca) ha Ön vitatja az adatai pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és az adatok 

pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a 

fennálló kétség tisztázásának időtartamára, 

cb) az adatkezelés jogellenessége miatt (Infotv. 20. § a) pontja alapján) az adatok törlésének 

lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk 

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a 

törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 

cc) az adatkezelés jogellenessége miatt (Infotv. 20. § a) pontja alapján) az adatok törlésének 

lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével 

végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 

büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy 

eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig. 
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d) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az Ön 

személyes adatait, az alábbi esetekben: 

- az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha 

- az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes, 

- a célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 

adatkezelés céljának megvalósulásához, 

- törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 

- a jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, 

- az Infotv. 19. § (1) bekezdés b) - d) pontjában (adatkezelés korlátozása) meghatározott 

időtartam eltelt. 

Fenti jogait a megadott elérhetőségek egyikén történő kapcsolatfelvétellel gyakorolhatja. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a honvédségi 

adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 

igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 21/B. § (1) 

bekezdése. 

 

6. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: az adatok, a(z) 

továbbképzés/szakmai konferencia/értekezlet lebonyolítását követő legfeljebb 30 napig 

kezelhetők. 
 

7. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az 

adattovábbítás címzettjeinek köre: a Haktv. 21/B. § (3) bekezdése alapján, ha jellege 

nemzetbiztonsági vagy rendvédelmi érdekből megkívánja, a nemzetbiztonsági érdek védelme 

céljából a KNBSZ-nek, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében a hatáskörrel 

rendelkező szerv részére. 

 

8. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett. 

9. Az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tény: 

a) Érintettek köre: a(z) továbbképzésen/szakmai konferencián/értekezleten megjelent 

személyek. 

 

b) Jogorvoslat: személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszékhez, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz 

fordulhat (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).  


