Adatkezelési tájékoztató
az Országgyűlés Hivatala által az országgyűlési képviselőknek biztosított
minősített elektronikus aláírás igényléséhez szükséges adatkezelésről
Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja az
országgyűlési képviselőket a minősített elektronikus aláírás biztosításával
összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében
követett gyakorlatáról. A jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő
megfelelés céljából készült.
1. Az adatkezelő
A személyes adatok kezelője a Hivatal (postai címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér
1-3., telefon: +36-1-441-4000, +36-1-441-5000).
2. Az Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei
dr. Csordás Dóra (+36-1-441-6471, adatvedelem@parlament.hu)
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (4)
bekezdésében szereplő kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, továbbá a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b) pontja, a Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezet
részére történő adattovábbítás az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 82. §-a szerinti személyazonosság ellenőrzése érdekében.
4. A kezelt adatok köre, a kezelt adatok forrása, az adatkezelés időtartama
Az országgyűlési képviselő – választása szerinti – személyazonosság megállapítására
alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
okmányazonosítójának, az abban szereplő teljes nevének, valamint a lakcímet igazoló
hatósági igazolványban szereplő lakcím megadása szükséges, továbbá a szolgáltatás
igénybevételéhez a mobiltelefonszám és a tanúsítványba bekerülő e-mail cím
megadása szükséges.
A kezelt adatok közvetlenül az érintettektől származnak, a kezelt adatokat a Hivatal a
minősített elektronikus aláírás biztosításához szükséges ügyintézés lezárultát követően
haladéktalanul törli.
5. Az adatokhoz történő hozzáférés, az adattovábbítás
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Hivatalnak a
minősített elektronikus aláírás lehetősége megteremtésében közreműködő
munkatársai jogosultak, feladatkörükben eljárva. Adattovábbítás kizárólag a
szolgáltatást biztosító NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) részére történik a
személyazonosság ellenőrzése céljából.

