Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylésről
a GDPR 13. cikke szerinti tartalommal (ha az adatokat az érintettől gyűjtik)
Adatkezelés tárgya:

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítésének rendje,
illetve a teljesítés során megvalósított adatkezelések

Az adatkezelő neve:

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az adatkezelő székhelye:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége:

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Dr. Szuromi-Kovács Ágnes
Postai úton: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@csalad.hu

Az adatkezelés célja:

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez
szükséges személyes adatok kezelése, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos
adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és
teljesítésének dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés
nem önkéntes, hanem független az érintett akaratától. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 26. § (1) bek. szerint az adatkezelés
az Adatkezelő Infotv. 26. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatának végrehajtásához
szükséges. Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó
szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános
adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse.
Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az adatkezelőhöz beérkezett adatigénylések adatait a
benyújtásuktól számított 1 évig kezeli az adatkezelő.

Az adatkezelés időtartama:
A kezelt adatok köre:

Adatkezelő az Infotv. 29. § (1) bekezdés szerinti cél teljesítése érdekében a 29. § (1b) bekezdés
szerinti adatokat kezeli. Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata az adatkezelő kötelező
feladatává teszi, hogy az elutasított, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről,
valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezessen. A nyilvántartás adatait
az adatkezelő az általános közzétételi lista II.14. közzétételi egységében negyedévente
közzéteszi.

Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat,
illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint
rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú
kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú
fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a
GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés
átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő
a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára
(hozzáférési jog).
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő az
érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását
visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
- adatainak törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek
fennállnak (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek
valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel teljesül, Adatkezelő
a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik

adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti
(korlátozáshoz való jog).
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe)
szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó
megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül kivizsgálja az érintett
igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.
Közérdekű adat megismerése
iránti igény benyújtásának joga:

Az Infotv. 28. § (1) bek. alapján a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére az
Infotv. közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Infotv. 29. §-ához igazodva adatkezelő az alábbi rend szerint kezeli a közérdekű
adatigényléseket.
(1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban
a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem
állt be.
(1b) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha
az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését,
valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely
tájékoztatás és értesítés megadható. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú
adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének
ellátásához
szükséges
munkaerőforrás
aránytalan
mértékű
igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy
tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét
vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió
érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő
időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.
(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés
teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést
állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő
nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés
teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja,
a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az
adatkezelő részére megfizetni.
(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy
dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell
teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a
másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a
költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő
lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. *
(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők
figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének
költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés
teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály
határozza meg.

Az adatigénylés benyújtásának
módja (formája, tartalma stb.):

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?
Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton
nyújthatja be a közfeladatot ellátó szervhez. Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében
célszerű hivatkozni az Infotv.-re azért, hogy azt az intézmény ne közérdekű bejelentésként vagy

közigazgatási ügyként kezelje. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre
vonatkozó kérés elutasítható.
Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?
Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését
kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. Az adatkezelő nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról, motivációjáról sem. Ugyanakkor
a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.
Az állampolgár az igényelt adatok körén túl a kérelemben megjelölheti azt a formát, illetve módot,
ahogyan a közérdekű adatokat meg szeretné kapni. Érdemes ugyanakkor átgondolni, hogy az
adatoknak a kívánt formába történő rendezése jelenthet-e olyan többletfeladatot az adatkezelő
számára, melynek költségvonzatát az igénylőnek kell majd viselnie.
Van-e költségvonzata az adatigénylés teljesítésének?
A közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást
nyújtanak. Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen
igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának
velejárója, így annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre. Az
adatkezelő azonban bármikor dönthet úgy, hogy az adatszolgáltatásért nem állapít meg
költségtérítést
Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint
gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő a
kezelt személyes adatok vonatkozásában a releváns kockázatokkal arányos védelmet alakít ki és
tart fenn.

Adattovábbítás címzettje:

Adatkezelő a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésére irányuló eljárás
során nem közöl személyes adatokat más címzettel.

Külföldi adattovábbítás:
Automatizált döntéshozatallal
kapcsolatos információk:
Adatvédelmi tisztviselő neve és
elérhetősége:
Jogorvoslat:

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
Adatkezelő nem valósít meg automatizált adatkezelést (ideértve a profilalkotást is).
dr. Schubert István
schubert.istvan@csalad.hu
Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen
panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő
számára.
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény
elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a
közfeladatot ellátó szerv ellen.
Az igénylő dönthet úgy is, hogy az adatkezelő jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

