Adatkezelési tájékoztató
az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett belépést rögzítő elektronikus
rendszerben kezelt személyes adatokról

Az Országgyűlés Hivatala ezúton tájékoztatja az Országházba, az Országgyűlés
Irodaházába, az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Országgyűlési
Őrség (a továbbiakban: Őrség) elhelyezésére szolgáló épületek területére belépő
személyeket (a továbbiakban: érintett) a Hivatal által kezelt, a belépést rögzítő
elektronikus rendszerben (a továbbiakban: beléptető rendszer) rögzített személyes
adataik kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint jogaik
gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. 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 személyes adatok kezelője a Hivatal (postai cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér
1-3., telefon: +36-1-441-4000, +36-1-441-5000, www.parlament.hu).
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Csordás Dóra (adatvedelem@parlament.hu, 441-6471).
2. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és megőrzési ideje
A személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra
figyelemmel, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ogytv.) 124/V. §-a alapján kerül sor.
Az adatok kezelésének célja az Ogytv. 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
feladatok végrehajtása.
Belépési engedély

Állandó belépési
engedély (Ogytv. 124/V.
§ (1) bek.)

Kezelt adatok köre
a) családi név, utónév
b) születési hely és idő
c) anyja születési családi és
utóneve
d) arcképmás
e) személyazonosításra
alkalmas hatósági igazolvány
típusa és okmányazonosítója
f) nem magyar állampolgár
esetén az e) pontban felsoroltakon túl az okmányt
kiállító hatóság és az érintett
állampolgársága
g) a be- és kilépés helye és
időpontja

Megőrzési idő

Az Ogytv. 124/V. § (3)
bekezdése alapján az a-f)
pontban meghatározott
adatokat a jogosultság
megszűnésétől, a g)
pontban meghatározott
adatokat a keletkezésüktől
számított 5 év elteltével kell
törölni.
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Tartós belépési engedély
(Ogytv. 124/V. § (2) bek.)

a) családi név, utónév
b) születési hely és idő
c) anyja születési családi és
utóneve
d) személyazonosításra
alkalmas hatósági igazolvány
típusa és okmányazonosítója
e) a be- és kilépés helye és időpontja, valamint a belépést
kezdeményező személy neve

Az Ogytv. 124/V. § (3)
bekezdése alapján az a-d)
pontban meghatározott
adatokat a jogosultság
megszűnésétől, az e)
pontban meghatározott
adatokat a keletkezésüktől
számított 5 év elteltével kell
törölni.

Eseti belépési engedély
(Ogytv. 124/V. § (4) bek.)

a) családi név, utónév
b) születési hely és idő
c) személyazonosításra
alkalmas hatósági igazolvány
típusa és okmányazonosítója
d) nem magyar állampolgár
esetén a c) pontban felsoroltakon túl az okmányt
kiállító hatóság és az érintett
állampolgársága
e) a be- és kilépés helye és
időpontja,
valamint
a
belépést
kezdeményező
személy neve

Az Ogytv. 124/V. § (5)
bekezdése alapján
valamennyi felsorolt adatot
a belépés napjától számított
5 év elteltével kell törölni.

A Hivatal az Ogytv. 124/V. § (6) bekezdése alapján a beléptető rendszerben nyilvántartja az Ogytv. 54. § (6) bekezdésében meghatározott személy családi és utónevét,
születési idejét, valamint a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának
típusát és okmányazonosítóját, amelyet a belépést megtagadó döntésben
meghatározott ideig, de legfeljebb a döntés meghozatalától számított 5 évig őriz meg.
3. Adattovábbítás, hozzáférés a személyes adatokhoz, adatbiztonsági
intézkedések
A jogszabály alapján rögzített és tárolt személyes adatokhoz a Hivatal az Ogytv. 124/V.
§ (12) bekezdése alapján közvetlen hozzáférést biztosít az Őrségnek az adott naptári
napon belépésre jogosult személy nevéhez, születési idejéhez, a személyazonosításra
alkalmas hatósági igazolványa okmányazonosítójához, a belépésre jogosító
igazolványa számához, valamint – akinél ezt a rendszer kezeli – arcképmásához.
Az Ogytv. 124/V. § (11) bekezdése alapján a beléptető rendszerben kezelt, az állandó, a
tartós és az eseti belépési engedélyek kapcsán nyilvántartott adatokból – jogszabályban
meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint nemzetbiztonsági célból – a nyomozó hatóság, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat ellátó szerv, a szabálysértési hatóság, a körözési eljárást folytató szerv, az
ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély keretében
külföldi hatóság, jogainak gyakorlása érdekében az érintett, valamint jogszabály
alapján eljárás kezdeményezésére irányuló jogának gyakorlása érdekében harmadik
személy igényelhet adatot.
A beléptető rendszerben kezelt adatokhoz kizárólag a Hivatal erre kijelölt szervezeti
egységének munkatársai feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében,
továbbá a Hivatalnak az adatbázis kezeléséért és naprakészen tartásáért felelős,
valamint a rendszer fejlesztésével foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá.
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A személyes adatok tárolása a Hivatal szerverén történik, védett létesítményben. Az
elektronikus formában kezelt adatok tekintetében a Hivatal az Informatikai Biztonsági
Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik
a személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás vagy törlés ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.
4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek a beléptető rendszerben kezelt személyes
adataikról, 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
valótlanok, pontatlanok, vagy kiegészítésre szorulnak.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
Az Ogytv. 124/V. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti 5 éves megőrzési időn belül a
beléptető rendszerben 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 – a c) pontban jelzett – 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.
A kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, a helyesbítést, a törlést, 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. A kérelmet az adatvedelem@parlament.hu elektronikus
levélcímen vagy postai úton a 1055 Budapest, Széchenyi rakpart 19. lehet előterjeszteni.
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Hivatalhoz,
mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében,
illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH), vagy 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 a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti bíróság előtt is megindítható. 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.
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