Adatvédelmi tájékoztató a Közbeszerzési Hatóság 2020. február 18-i szakmai
rendezvényével összefüggésben végzett adatkezelésről
Az adatkezelő és képviselőjének adatai:
Közbeszerzési Hatóság (1026 Budapest, Riadó utca 5.), képviseli: Rigó Csaba Balázs elnök
Az adatvédelmi tisztviselő adatai:
dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő, e-mail: dpo@kt.hu; telefon: 06-1-882-85-32.
Az adatkezeléssel érintett rendezvény:
A Közbeszerzési Hatóság 2020. február 18-án térítésmentes szakmai konferenciát szervez „A
közbeszerzési törvény aktuális módosításai” címmel, melynek helyszíne a MOM Kulturális
Központ Kupolaterme. A konferencián való részvétel térítésmentes, az a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésének részeként kerül
megrendezésre.
Az adatkezelés célja:
A nyilvánosság tájékoztatása:
A konferencia résztvevőiről mind a Közbeszerzési Hatóság, mind a sajtó munkatársai részéről
hang/videó/fényképfelvételek (csoportképek, közeli felvételek) készülhetnek a nyilvánosság
eseményről történő tájékoztatása érdekében.
Az ilyen események olyan nyilvános rendezvényeknek (közéleti szereplésnek) tekintendők,
amelyeken a nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel, illetve tömegfelvétel esetén a
felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához (ideértve a nyilvánosságra
hozatalt) nincs szükség az érintett hozzájárulására (Ptk. 2:48. §).
Tömegfelvételnek az olyan fényképek minősülnek, amelyek célja az esemény bemutatása, és
amely alapján az egyén nem beazonosítható, nem felismerhető.
Figyelemmel azonban arra, hogy az eseményen olyan felvétel is készülhet, illetve
felhasználásra kerülhet, amelynek egyedi képmás jellege megállapítható, ezért az ilyen típusú
felvétel nem minősül tömegfelvételnek, így a Közbeszerzési Hatóság beszerzi az érintett
hozzájárulását.
A szakmai képzésen való részvétellel és a képzésért járó tanulmányi pontszám
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:
A Közbeszerzési Hatóság a rendezvényt, mint szakmai képzést a 217/2017. (VII. 31.) Korm.
rendelet alapján el kívánja ismertetni a közbeszerzésekért felelős miniszterrel, annak
érdekében, hogy a részvételért továbbképzési tanulmányi pontszám járjon. Ennek megfelelően
a jelentkezők, valamint a résztvevők adatai kezelésének célja, hogy a Közbeszerzési Hatóság
eleget tehessen a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségeinek,
ideértve a képzésre való jelentkezésekkel összefüggő kapcsolattartási és nyilvántartási
feladatok ellátását, valamint a képzésen való részvételt igazoló jelenléti ív vezetését, valamint
megküldését a közbeszerzésekért felelős miniszternek.
A kezelt adatok köre:
• a konferencia előadói esetén szakmai önéletrajz, fénykép;
• a
konferencia
bármely
résztvevője
esetén
a
konferenciáról
készült
videó/fényképfelvételek;
• a konferencia azon hallgatói esetén, akik részvételért továbbképzési tanulmányi
pontszámra tartanak igényt, a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdés
szerinti személyazonosító és kapcsolattartási adatok;
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•

a konferencia azon hallgatói esetén, akik nem tartanak igényt továbbképzési
tanulmányi pontszámra a kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, e-mail cím vagy
telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A Közbeszerzési Hatóság a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén érintett
hozzájárulásának a visszavonásáig, egyéb esetben – ide nem értve a 217/2017. (VII. 31.) Korm.
rendelet 2. § (2c) bekezdés a)-f) pontjai szerinti adatokat – 2 éves időtartamig őrzi meg, kezeli.
A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdés a)-f) pontjai szerinti adatokat a
Közbeszerzési Hatóság a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzatában foglalt selejtezési
időtartam lejártáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:
• a konferencia előadói esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett önkéntes
hozzájárulása),
• a konferencia egyéb résztvevői esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett
önkéntes hozzájárulása), valamint a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a
részvételért továbbképzési tanulmányi pontszámra igény tartók esetén a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése).
A személyes adatok címzettjei:
A Közbeszerzési Hatóság honlapjának, valamint Facebook profiljának a látogatói, a Napi
Közbeszerzés applikáció felhasználói, valamint a Közbeszerzési Hatóság hivatalos
kiadványainak olvasói, továbbá 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdés szerinti
regisztrációs adatok, valamint jelenléti ív tekintetében a közbeszerzésekért felelős miniszter.
Külföldi adattovábbítás:
Külföldre történő adattovábbításra – a Közbeszerzési Hatóság hivatalos kiadványainak uniós
társszervek részére történő megküldését ide nem értve – nem kerül sor.
A hozzájárulását az érintett az alábbi módon jogosult visszavonni:
Írásban a Közbeszerzési Hatóság adatvédelmi tisztviselőjének címezve:
-

e-mail-ben a dpo@kt.hu e-mail címre,
postai úton a 1026 Budapest, Riadó utca 5. címre.

Az érintettek jogai
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal
rendelkezik:
• átlátható tájékoztatás,
• hozzáféréshez való jog,
• a helyesbítéshez való jog,
• a törléshez való jog,
• az adatkezelés korlátozásához való jog,
• adathordozhatósághoz való jog, é
• a tiltakozáshoz való jog,
• a hozzájárulás visszavonásához való,
• panasztétel joga, és a
• jogorvoslati jog.
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Átlátható tájékoztatás
A Közbeszerzési Hatóság köteles az érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó
tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E
kötelezettségünknek jelen Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget. Felhívjuk a figyelmét,
amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, élhet a
hozzáféréshez való jogával.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy a Közbeszerzési Hatóság kezeli-e a személyes
adatait, és ha igen, kérhet egy részletes tájékoztatót, ami tartalmazza azt, hogy a
Közbeszerzési Hatóság
• milyen okból,
• milyen adatokat kezel
• mi a személyes adatok forrása,
• kivel közöli a kezelt adatait,
• mennyi ideig őrzi meg a kezelt adatokat, illetve
• ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítja, az adattovábbítás
garanciáiról, valamint
• ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, és arról,
hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot.
A további másolatokért a Közbeszerzési Hatóság az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A kérelmére az információkat elektronikus formában
szolgáltatjuk.
Kérésére – a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően –
szóban is adhatunk tájékoztatást.
Helyesbítéshez való jog
Kérésére a pontatlan (pl. születési dátuma nem helyes, email címe azóta megváltozott,
névváltozás következett be stb.) személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük.
Törléshez való jog
Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha
• az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
• az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más
jogalapja az adatkezelésnek),
• tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
• amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait, vagy
• az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a Közbeszerzési Hatóságot
terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a
népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog
Amennyiben él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez esetben
kizárólag tárolhatjuk a személyes adatait, azonban azokon egyéb műveleteket nem
végezhetünk (pl. nem továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) - kivéve, ha e
műveletek végzéséhez hozzájárul vagy jogi kötelezettségünk a teljesítésük.
Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésére?
• Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg
megvizsgáljuk, hogy valóban pontatlanok-e az adatok.
• Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri, hogy ne
töröljük, hanem zároljuk őket.
• Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy tároljuk az
adatokat mert pl. egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége van rá.
• Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg
megállapítjuk, hogy a Hatóság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben.
Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az adatkezelés
korlátozását feloldjuk (mert például a pontatlan adatai helyesbítésre kerültek, vagy korlátozás
iránti kérelmét elutasítottuk).
Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése
érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett kérheti, hogy
a rá vonatkozó, általa Hatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.
A GDPR ugyanakkor rögzíti, hogy e jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen,
ha az adatkezelés a Hatóság jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak
akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy
tudományos kutatás céljából kezeljük, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes
adatai e célból történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén e személyes adatait, e célból a Hatóság
nem kezeli tovább.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatait a Hatóság statisztikai célból kezeli, nem
élhet a tiltakozáshoz való jogával, ha az adatkezelésre a Hatóság közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:
E-mailen: dpo@kt.hu
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Levélben: a Közbeszerzési Hatóság székhelyének alábbi címére 1026 Budapest, Riadó u. 5.
Eljárási szabályok
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Hatóság. indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége és a kérelmek száma
figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk.
Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a Hatóság elektronikus úton adja meg
Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri).
Amennyiben a kérelme alapján a Hatóság nem tesz intézkedéseket, ennek okairól és arról,
hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál és élhet bírósági jogorvoslati jogával késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a Hatóság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, A Hatóság észszerű mértékű díjat számolhatunk fel az adminisztratív
költségekért vagy megtagadhatja a kérelme alapján történő intézkedést.
A személyes adatai helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról a Hatóság
minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatait közöltük
(kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul). Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
Kártérítés és sérelemdíj
A Hatóság az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével Önnek okozott kárt megtéríti. A személyiségi jogának megsértése esetén a
Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint sérelemdíjat követelhet.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelése során, a Közbeszerzési Hatóság által igénybe
vett adatfeldolgozó által okozott kárért Társaságunk és az általa megbízott vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy
rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a
a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az
érintettnek.
A Közbeszerzési Hatóság abban az esetben mentesül e felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A Közbeszerzési Hatóság nem téríti meg a kárt és nem követelhet sérelemdíjat annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.
Jogorvoslati jog
Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél
Amennyiben úgy érzi, hogy a Közbeszerzési Hatóság megsérti az adatvédelmi szabályokat,
panasszal fordulhat a Közbeszerzési Hatóság adatvédelmi tisztviselőjéhez, dr. Cseh Tamás
Attilához. Panaszát az alábbi e-címen küldheti meg az adatvédelmi képviselőn részére, aki azt
egy hónapon belül köteles megválaszolni.
e-mail cím: dpo@kt.hu
postai cím: 1026 Budapest, Riadó u. 5.
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Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri
(pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert
indíthat. Az érintett választása szerint a pert a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja a Közbeszerzési Hatósággal szemben. A perben az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles bizonyítani, hogy a vonatkozó jogszabályi és Európai
Uniós kötelező jogi aktusoknak megfelelően járt el.
Adatvédelmi hatósági eljárás
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri
választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.
A hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Automatizált döntéshozatal:
A Közbeszerzési Hatóság a kezelt személyes adatokat automatizált döntéshozatal érdekében
nem használja fel.
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