Tájékoztató
a közbeszerzési eljárások lefolytatása során tartandó
videokonferenciákkal összefüggésben végzett adatkezelésről
Az Országgyűlés Hivatala ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket a közbeszerzési
tárgyalás videokonferencia keretében történő megtartására tekintettel szükséges
személyes adatok kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint
az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A 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
1.1. Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.,
Tel: 441-4000, www.parlament.hu). Az adatkezelést végző szervezeti egység
Közbeszerzési Iroda (kapcsolat: kozbeszerzes@parlament.hu)
A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Csordás Dóra (tel.:
441-6471, e-mail: adatvedelem@parlament.hu )
1.2. A videokonferencián történő részvétel céljából megküldött e-mail cím tekintetében
adatkezelő: Cisco Systems, Inc. (Cisco International Limited Magyarországi
Fióktelepe, cégjegyzékszám: 01 17 000699, e-mail: privacy@cisco.com)
2. Az adatkezelés jogalapja célja
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása biztosítja.
Az adatkezelés célja:
a) a tárgyalásoknak a részvevők fizikai távollétével történő megtartása,
b) a tárgyaláson elhangzottaknak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) szerinti dokumentálása, a tárgyalási jegyzőkönyv elkészítésére,
aláíratására vonatkozóan az ajánlatkérő jogszabályon alapuló adminisztrációs
kötelezettség teljesítése,
c) az ajánlatkérő és az ajánlattevők jogos érdekének érvényesítése érdekében a
jegyzőkönyv tartalmának jogorvoslati határidőn belüli ellenőrizhetősége.
3. Az adatkezeléssel érintett személyek, a kezelt adatok forrása,
időtartama, a kezelt adatok köre és az adattovábbítás
Az adatkezeléssel érintett személyek: a videokonferencia meghívott résztvevői (az
ajánlattevő részéről képviseletre jogosult vagy az általa meghatalmazott személy).
A kezelt adatok forrása: az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) benyújtott,
az ajánlattevő képviselője által adott, személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást
tartalmazó nyilatkozat, illetve az ajánlattevő képviselője által és a meghatalmazott
személy által aláírt – a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó
– videókonferencián való részvételre vonatkozó meghatalmazás. (A hozzájáruló
nyilatkozatot aláíró személy személyazonosítása a videókonferencia megkezdésekor –
személyes bejelentkezését követően – az arcképes igazolvány felmutatásával történik.)
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Az ajánlatkérő által kizárólag a videokonferenciára tekintettel kezelt adatok:
a) a tárgyalás résztvevőinek neve, fényképes igazolványuk száma és a
videokonferencia alkalmával használni kívánt e-mail címe és mobil telefon
száma (okostelefon használatával történő részvétel esetén kettő mobil
telefonszám)
b) a videokonferenciáról az ajánlatkérő által alkalmazott Cisco Webex szoftver által
készített valós idejű felvétel
Az ajánlatkérő által a Cisco Webex felületen rögzített (továbbított) adatok:
a) a résztvevő e-mail címe
b) a Cisco Webex által az e-mail cím alapján felismert adat: az e-mail címhez
tartozó fiók megnevezése
Az adatkezelés időtartama: az EKR-ben benyújtott dokumentumok esetében a Kbt.
szerinti 5 éves iratmegőrzési határidő, a videokonferenciáról a Cisco Webex szoftver
által készített, a host hivatali számítógépének merev lemezére elmentett felvétel
esetében a Kbt. szerinti 90 nap.
4. Adatbiztonsági intézkedések, az adatokhoz történő hozzáférés
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére, megtekintésére kizárólag a
Hivatal erre kijelölt, az EKR-ben legalább betekintési jogosultsággal rendelkező
munkatársai jogosultak, feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében, az
adatokhoz a Hivatalon belül kizárólag e személyek férnek hozzá.
A videofelvétel indítására, kezelésére kizárólag a host jogosult, a vieofelvétel kizárólag
a host számítógépének merevlemezén kerül tárolásra. Videokonferencia esetén a Cisco
Systems, Inc. a következő online adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli a
személyes adatokat: https://www.cisco.com/c/hu_hu/about/legal/privacy-full.html
A videofelvétel megtekintésére kizárólag a konferencia résztvevői, továbbá
amennyiben a közbeszerzési eljárásban teljesítendő feladatukra tekintettel szükségessé
válik, úgy a bírálóbizottság elnöke, tagjai és a döntéshozók jogosultak.
A konferencia résztvevők számára a GDPR-ra tekintettel tilos képernyőkép, fotó- vagy
videofelvétel készítése.
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintett teljes terjedelemben hozzáférhet a Hivatal által kezelt személyes
adataihoz, ennek keretében tájékoztatást kérhet személyes adatairól, az adatok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen
bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, valamint adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és
címzettjéről. Az érintett a róla készített fényképfelvételről – a személyazonosság
megfelelő igazolása esetén – kérhet másolatot.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
A videokonferenciáról készülő felvétel esetén a helyesbítéshez való jog nem
értelmezhető.
Az érintett – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – kérheti egyéb személyes
adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak,
pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak.
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c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
A kezelt személyes adatok törlése a 3. pont szerinti kezelési időn belül nem
kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.
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 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. Az adatok tárolására vonatkozó igény írásban, postai úton
megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének és a kért
további tárolási idő megjelölésével.
Az e pont szerinti kérelmeket a kozbeszerzes@parlament.hu, vagy az
adatvedelem@parlament.hu elektronikus levélcímen, vagy a Hivatal 1. pontban
megadott postai címén lehet előterjeszteni.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, és a korlátozást
a Hivatal 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.
6. 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.
A Cisco Webex felületen rögzített adatokra vonatkozóan tapasztalt jogellenes
adatkezelés esetén a felületet rendelkezése bocsátó gazdasági szereplőnél az 1.2.
pontban megadott e-mail címen tehető bejelentés.
Az érintetett továbbá 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.

3

