
 

Adatkezelési tájékoztató 
A „Könyvtár, ami összeköt” című programmal összefüggésben végzett 

adatkezelésről 
 

Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja a program 
résztvevőit, pályázókat és a delegáltakat „A könyvtár, ami összeköt” címmel meghirdetett 
programmal (a továbbiakban: program) összefüggésben kezelt személyes adatokról, a 
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme 
érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 
lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő 
megfelelés céljából készült.  
 
1. Az adatkezelő  
 
A program során megadott személyes adatok kezelője a Hivatal (postai cím: 1055 
Budapest, Kossuth tér 1-3., +36-1-441-4000, +36-1-441-5000,), továbbá a pályázatok 
elbírálására a Hivatal által esetlegesen felkért bíráló bizottság tagjai.  
Kapcsolattartó szervezeti egység: Országgyűlési Könyvtár, (+36-1-441-4638, 
info@ogyk.hu)  
 
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei  
 
dr. Csordás Dóra (+36-1-441-6471, adatvedelem@parlament.hu)  
 
3. Az adatkezelés jogalapja, célja a kezelt adatok forrása  
 

 Az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés célja 

A pályázat benyújtása, a 
pályázaton történő 
részvétel vonatkozásában  

A megadott adatok 
kezelésére a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja 
alapján az érintett – 
előzetes tájékoztatását 
követő – hozzájárulása 
alapján kerül sor.  

Az adatok kezelésének célja 
a pályázat értékelése, 
elbírálása, illetve ennek 
során a pályázó 
azonosítása, a pályázóval 
való kapcsolattartás, az 
elbírálás lezárását követő 
értesítés.  

A pályázat lezárását 
követően a pályázókkal 
való kapcsolattartás 
vonatkozásában  

A megadott adatok 
kezelésére a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja 
alapján az érintett – 
előzetes tájékoztatását 
követő – hozzájárulása 
alapján kerül sor.  

Értesítés a következő 
pályázati kiírásról.  

A delegáltakkal való 
kapcsolattartás 
vonatkozásában 

A megadott adatok 
kezelésére a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja 
alapján az érintett – 
előzetes tájékoztatását 
követő – hozzájárulása 
alapján kerül sor.  

Az adatok kezelésének célja 
értesítés a következő 
programról.  
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A kezelt adatok közvetlenül az érintett személytől vagy a delegáló intézménytől 
származnak. 
 
4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama  
 
 A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama 
A pályázat benyújtása, a 
pályázaton történő 
részvétel vonatkozásában 
 

A pályázati anyagban, 
elektronikus és postai 
úton megadott személyes 
adatok. 

A Hivatal az érintett által 
megadott személyes 
adatokat az érintett 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, de 
legfeljebb a pályázó 
értesítéséig kezeli, majd 
ezt követően a kezelt 
személyes adatokat törli. 

A pályázat lezárását 
követően a pályázókkal 
való kapcsolattartás 
vonatkozásában 

a) név 
b) e-mail cím 
c) ország és város 
d) munkahely 

A Hivatal az érintett által 
megadott személyes 
adatokat az érintett 
hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli. 

 
5. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag – feladatkörükben 
eljárva, feladataik ellátása érdekében – a Hivatalnak a pályázat elbírálásában, 
lebonyolításában közreműködő országgyűlési köztisztviselői, valamint a Hivatal által 
felkért külső szakmai szakértők jogosultak. 
 
A Hivatal a pályázati eljárás során a külső szakértőket bízhat meg „A könyvtár, ami 
összeköt” programra benyújtott pályázatok értékelésére. 
 
Az adatok kezelése e-mailen, papíralapon, valamint számítógépen elmentve történik, 
olyan módon, hogy mind a papíralapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az erre 
feljogosított munkatársak férnek hozzá. A papíralapon tárolt személyes adatok őrzési 
helye a Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatti székhelye, védett 
létesítmény. Az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában a Hivatal az 
Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági 
intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatok védelméről, többek között 
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a 
beavatkozásokat. 
 
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz: 
Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, 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 nem felelnek 
meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. 
 
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:  
A pályázat elbírálásának folyamán a pályázó személy bármikor kérheti, hogy a kezelt 
személyes adatai törlésre kerüljenek. Az adattörlési kérelem az adatkezeléshez való 
hozzájárulás visszavonásának minősül, amelynek következtében az érintett személy 
kezelt személyes adatai törlésre kerülnek, vagyis a pályázatban való részvételtől is 
visszalép. A pályázat elbírálását követően a sikertelen pályázók adatai a 4. pont szerint 
az értesítést követően törlésre kerülnek.  
 
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához: 
Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek 
ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. 
Amennyiben az adatkezelésre a 4. alpontban előírt megőrzési határidő eltelt vagy az 
adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, azonban az érintett 
jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az 
adatainak törlése helyett azokat a Hivatal tovább tárolja. Erre vonatkozó igény írásban, 
postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének, és a 
kért további tárolási időnek a megjelölésével.  
 
Az a)-c) pont szerinti kérelmet az info@ogyk.hu vagy az adatvedelem@parlament.hu 
elektronikus levélcímen, vagy az 1. pontban jelzett postai címen lehet előterjeszteni. A 
kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (adatkezelésre 
vonatkozó hozzájárulás visszavonását), és a korlátozást a Hivatal a kérelem 
beérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak 
megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó 
tájékoztatóval együtt.  
 
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 
 
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz, 
mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, 
illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a 
Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, 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 az ő 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. 


