Tájékoztató
az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény hatálya alá tartozó eljárások lebonyolítása során végzett
adatkezelésről
Az Országgyűlés Hivatala ez úton tájékoztatja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján lefolytatott eljárásban a gazdasági
szereplőket az eljárás során végzett személyes adatok kezeléséről, azok védelme
érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről:
1. Az adatkezelő
Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3., Tel:
441-4000, www.parlament.hu)
Kapcsolat: kozbeszerzes@parlament.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
dr. Csordás Dóra (tel.: +36-1-441-6471, e-mail: adatvedelem@parlament.hu)
3. Az adatkezelés jogalapja és célja:
Az adatkezelés jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet]
6. cikk (1) bekezdés b), e) és f) pontja biztosítja, az adatkezelés részben szerződés
megkötéséhez szükséges, részben pedig jogszabályi kötelezettség terheli az adatkezelőt,
illetve annak jogos érdeke az adatkezelés.
Az adatkezelés célja a Hivatal [Gazdasági és Működtetési Igazgatóság Közbeszerzési
Iroda (a továbbiakban: Iroda)] által kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
kapcsolattartás a gazdasági szereplővel, szerződés megkötése és teljesítése, továbbá az
adatkezelő jogszabályon alapuló adminisztrációs kötelezettségének teljesítése.
4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, a kezelt
adatok forrása:
A közbeszerzési eljárások során jellemzően a következő személyes adatok kezelésére
kerül sor:
a) a gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy neve, hozzá kapcsolódóan
ingyenes, közhiteles elektronikus adatbázisból gyűjtött, valamint az aláírási címpéldányban szereplő személyes adatok (születési hely és idő, anyja neve, lakcíme,
személyazonosság igazolására szolgáló okmány azonosítója, adóazonosítója),
b) a gazdasági szereplő kapcsolattartója által megadott adatok (név, elérhetőségi
adatok),
c) a gazdasági szereplő tulajdonosának, tagjának személyes adatai (neve, lakcíme,
anyja neve, születési dátum),
d) egyéni vállalkozó pályázó /ajánlattevő esetén a családi és utónév, születési hely és
idő, anyja neve, lakcíme /székhelye, bankszámlaszáma, nyilvántartási száma,
adószáma,
e) az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelmények, illetve
értékelési részszempontok alátámasztása céljából, továbbá a részvételi jelentkezés
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/ajánlat érvényességi feltételeként meghatározott követelmények teljesítése
céljából benyújtott dokumentumokban feltüntetésre kerülő személyes adatok,
f) adott esetben a meghatalmazásokban szereplő személyes adatok,
g) a részvételi jelentkezés /ajánlat személyes eljuttatása esetén a belépéshez
szükséges adatok, amelyről bővebb tájékoztató itt található.
A kezelt adatok részben közvetlenül az érintettektől származnak, részben pedig a
gazdasági szereplő (jogos érdekből) továbbítja a Hivatalnak, illetve a bárki számára
elérhető ingyenes, közhiteles elektronikus adatbázisokban (pl. cégnyilvántartás) állnak
rendelkezésre.
A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás előkészítésével
és lefolytatásával kapcsolatos összes iratot az eljárás lezárultától, illetve a szerződés
teljesítésétől számított 5 évig köteles megőrizni, ezen időtartamon belül a
rendelkezésre bocsátott adatok nem törölhetők.
5. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Iroda
munkatársai jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása
érdekében. Az Iroda a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan, kizárólag a részvételi jelentkezés /ajánlat elbírálásával összefüggésben,
továbbá a jogszabály által előírt ideig kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át.
Az Iroda a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja egy erre
kijelölt korlátozott hozzáféréssel ellátott közös meghajtóján elektronikusan, továbbá az
adott ügyintézőnél nyomtatott formában vannak tárolva. Az Iroda a személyes adatok
tárolásához vagy feldolgozásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Iroda a Hivatal
Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes
adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás
ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.
A 2018. április 15-től indított közbeszerzési eljárások vonatkozásában az elektronikus
közbeszerzési részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 1.
§ (2) bekezdése és 2. §-a alapján a gazdasági szereplők által megadott adatok, a
Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR)
kerülnek feltöltésre, és hozzáférési jogosultság útján kerülnek letöltésre az adatok. A
Közbeszerzési Iroda munkatársai az adott eljárásban ellátott szerepük szerint kapnak
hozzáférési jogosultságot. Amennyiben a közbeszerzési eljárás a Kbt. szerinti
keretmegállapodás keretében történik, úgy az eljárás az EKR rendszer mellőzésével a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon keresztül történik.
A Kbt. 43. §-a és az e-Kr. 7. §-a1 alapján a Hivatal nyilvánosságra hozza a részvételi
jelentkezések/ ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést, az eljárás eredményéről szóló
tájékoztatót és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket2.
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintettek az Iroda által kiírt közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben kezelt
személyes adatok vonatkozásában tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes
adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
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A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. §-ában rögzített kivételekkel
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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:
Az 5 éves megőrzési időn belül a részvételi jelentkezésekkel /ajánlatokkal
összefüggésben kezelt személyes adatok törlése 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 adatkezelésre előírt 5 éves 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 adatvedelem@parlament.hu elektronikus
levélcímen, vagy postai úton az 1. pontban jelzett postai címen lehet előterjeszteni. A
kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást a
Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 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 az Irodához,
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.
Frissítve: 2020. március 5.
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