Adatkezelési tájékoztató
a Köztársasági Elnöki Hivatal feladatkörének ellátásával összefüggésben
keletkezett kapcsolattartási adatok kezeléséről

1. Az adatkezelő
A Köztársasági Elnöki Hivatal (továbbiakban: Sándor-palota)
1014 Budapest, Szent György tér 1.
postacím: 1536 Budapest Pf. 227.
telefon: +36-1-224-5000
www.sandorpalota.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Osváth László
e-mail: adatvedelem@sandorpalota.hu, tel: +36-1-224-5032
3. Az adatkezelés jogalapja és célja
A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Sándor-palota mint adatkezelő tájékoztatást adjon a vele
kapcsolatba kerülő természetes személyek, jogi személyek, szervek és egyéb felek (a továbbiakban együtt:
Partner) természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési
elvekről és szabályokról.
Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Sándor- palota különösen figyelemmel volt
a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseire.
Az adatkezelés célja, hogy a Sándor-palota a Partnerrel, illetve annak illetékes munkatársával,
kapcsolattartójával – azaz az érintettel – szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot, illetve
kapcsolatot tudjon tartani a Sándor-palotát és a Partnert érintő ügyekben. A Sándor-palota a Partnerrel való
kapcsolattartás érdekében kezeli az érintettek adatait.
Az adatkezelés jogalapja a Sándor-palota közérdekű feladatainak vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett végrehajtásához szükséges esetben a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja, a szerződéses kapcsolatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
4. A kezelt adatok köre, a kezelt adatok forrása, az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartási adatok kezelése a Sándor-palota valamennyi szervezeti egységét érinti, főként szakmai
programok, delegációk, szerződéses kapcsolatok, valamint bármely más hivatali 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). A kezelt személyes
adatok közvetlenül az érintettektől vagy az általuk képviselt szerv(ezet)től származnak. A kapcsolattartás
során, illetve annak érdekében elérhetőségi adatokat (jellemzően név, e-mail cím, telefonszám, munkahely)
bocsátanak az adatkezelő rendelkezésére. Az adatkezelő az Info tv. 5. § (5) bekezdése alapján 3 évente
felülvizsgálja az adatkezelés szükségességét. A Sándor-palota a kapcsolattartás céljából kezelt személyes
adatokat harmadik szervnek vagy személynek nem továbbítja.
A Sándor-palota tájékoztatja az érintettet, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 5. § (1) és (4) bekezdése szerint a köziratot, valamint
közlevéltárban őrzött, köziratnak nem minősülő levéltári anyagot elidegeníteni, megrongálni vagy egyéb
módon használhatatlanná tenni, továbbá - a szabályosan lefolytatott selejtezési eljárást, illetve a hiteles
másolatkészítési eljárást kivéve - megsemmisíteni tilos. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló kormányrendeletnek megfelelően lefolytatott hiteles másolatkészítési eljárást követően, jegyzőkönyv
felvétele mellett, a közirat papíralapú példánya megsemmisíthető. Tekintettel arra, hogy a Sándor-palota a
fent hivatkozott törvény szerint közfeladatot ellátó szervnek minősül, és a fent hivatkozott törvény szerint
közirat a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó

szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott, ezért a Sándor-palota az érintettek személyes adatait a
megállapodás időtartama alatt, azt követően a megállapodás megőrzésére irányadó időtartamig jogosultak
tárolni, azaz a Sándor-palota az adatokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2015. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a közlevéltárnak történő
átadásig kezeli.
5. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatok kezelésére kizárólag a Hivatal erre feljogosított szervezeti egységeinek munkatársai
jogosultak.
A Sándor-palota gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, melyek a GDPR, Info tv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Sándor-palota a
kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai
védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelőrendszerrel biztosított.
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek a 3. pontban meghatározott céllal összefüggésben kezelt személyes
adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, vagy pontatlanok. Az
a) és b) pont szerinti kérelmet az adatvedelem@sandorpalota.hu elektronikus levélcímen, vagy postai úton
a 1536 Budapest Pf. 227. címen lehet előterjeszteni.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
Az érintett bármikor kérheti, hogy kezelt adatait a Sándor-palota törölje, kivéve, ha azok kezelése jogi
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. Az adatok törlése esetén további kapcsolattartásra nincs
mód. A kapcsolatfelvételt az érintett a későbbiekben ismételten kezdeményezheti.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett személyes
adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok
törlésre kerülnek, kivéve, ha az érintett ehelyett a felhasználás korlátozását, illetve további tárolását kéri
jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából. Erre vonatkozó igény írásban, postai úton
megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének és a kért további tárolási időnek a
megjelölésével. A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást a
Sándor-palota a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben a
teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet
a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
e) A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha álláspontja szerint
a Sándor-palota a személyes adatait a megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli. Ebben az
esetben a Sándor-palotának 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.

f) Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az általa elektronikus úton rendelkezésre bocsátott személyes adatait a
Sándor-palota az érintett részére megküldje, továbbá kérheti, hogy a Sándor-palota azt az érintett által
megjelölt címzett részére továbbítsa.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén –
az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást
követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az adatvedelem@sandorpalota.hu
email címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk. Ugyanezen az
elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Sándor-palotához, mint személyes
adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH), vagy 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 a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Sándor-palota a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A Sándor-palota fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.
Budapest, 2022. június 22.

