ELEKTRA rendszerében végrehajtott adatfelvételekhez
megadott kapcsolattartási adatokra vonatkozó
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja:
Az ELEKTRA rendszerben végrehajtott adatfelvételekhez megadott kapcsolattartási adatok
kezelésének a jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelés
harmadik fél (szervezet) jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, tekintetve, hogy e nélkül nem
tudja végrehajtani a kötelező adatszolgáltatását.
b) Az adatkezelés célja:
 Az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek a 2015. évi CCXXII. törvény „az elektronikus
ügyintézés

és

a

bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól” és

a kapcsolódó

jogszabályoknak megfelelően 2018. január 1-től biztosítják a lakosság és cégek számára a
jogszabályokban meghatározott esetekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
 E jogszabályi környezetben az adatkezelés célja a kapcsolattartás, jóváhagyás és az
adatszolgáltatás teljesítésének támogatása.
 A kapcsolattartói adatok megadása az Elektra rendszerben történő regisztráció előfeltétele. A
kapcsolattartási

adatok

birtokában

történik

az

adatszolgáltató

adatszolgáltatási

kötelezettségeit és azok határidejét tartalmazó határidőnapló kiküldése, a beküldési határidő
elmulasztása esetén ezeken az elérhetőségeken keresztül történik az adatszolgáltató sürgetése
illetve az adatszolgáltatásra történő felszólítása, ezeken az elérhetőségeken – telefonszámon,
email címen – a KSH kérdéseket tehet fel az adott adatgyűjtésre kitöltött kérdőívvel
kapcsolatban, emellett a kérdőív beküldésével kapcsolatos nyugták kiküldése is ezekre az
elérhetőségekre történik.
c) Az adatkezelésre jogosultak köre:
KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik munkaköri feladatuk alapján az Elektra
rendszerben végrehajtott adatgyűjtések szervezésével, az adatok begyűjtésével, ellenőrzésével,
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javításával és feldolgozásával foglalkoznak. Egy munkatárs csak a munkakörébe tartozó
adatgyűjtésekhez kapcsolódóan megadott elérhetőségi adatokhoz fér hozzá.

d) Az érintettek köre:
Kitöltők, jóváhagyók, kapcsolattartók.
e) A kezelt adatok köre:
1) Elektra kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma;
2) Adatbenyújtó

igénybevétele

esetén

az

adatbenyújtó

szervezet

képviselőjének,

kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszáma;
3) Az adott kérdőívet jóváhagyó vezető neve, beosztása, telefonszáma, email címe;
4) Az adott kérdőívet kitöltő személy neve, beosztása, telefonszáma, email címe.
Az 1–2) pontok szerint megadott adatokat az Elektra rendszer kezeli, míg a 3-4) pontok szerint
megadott adatokat a KSH adatgyűjtés szervezési funkciókat ellátó informatikai rendszere (GÉSA
rendszer) kezeli.
A kezelt adatok esetében a KSH nem alkalmaz megkötést arra vonatkozóan, azonban amennyiben
lehetséges preferálja, hogy a kizárólag közérdekből nyilvános adatok kerüljenek megadásra az
adatszolgáltató nevében eljáró személyt illetően.
f) Adattovábbítás
A közölt adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, ezek kezelése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR
betartásával történik. Az adatszolgáltatás során megadott kapcsolattartási adatokat a KSH nem hozza
nyilvánosságra. Amennyiben az adatszolgáltatás elmulasztása miatt az adatszolgáltatóval szemben a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a szerint közigazgatási hatósági eljárás
indult, úgy az elmulasztott adatszolgáltatással érintett kapcsolattartói adatok továbbításra kerülhetnek
az eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve jogorvoslat esetén a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter, illetve az illetékes bíróság felé.
g) Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolattartási adatokat a KSH az adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége fennállását
követő egy évig kezeli.
2

h) Az érintettek jogai:
Tájékoztatáshoz való jog
A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot, GDPR
szerinti

tájékoztatást.

Bármely

kérdés

esetén

a

KSH

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml) további felvilágosítást ad. További általános
tájékoztatás kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél is.
Az érintett hozzáférési joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog.
A kapcsolattartási adatokat az Elektra rendszerben az arra jogosult, regisztrált felhasználók
folyamatosan elérik, módosíthatják, törölhetik, helyesbíthetik az Elektra rendszer Adatszolgáltatói
Kliens Felületén.
A kérdőívet kitöltő és jóváhagyó személy adatainak megadása az adott adatgyűjtés kérdőívén
lehetséges. Amennyiben a kitöltött adat egy korábbi kérdőíven megadott adathoz képest változik, a
változást a KSH átvezeti.
Az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog:
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a GDPR közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat (hivatalos statisztikai feladatok) végrehajtásához
szükséges, így az érintett nem élhet az adatkezelés korlátozásához fűződő, valamint a tiltakozás
jogával.
i) Az érintett jogorvoslati lehetőségei:
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
 a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez
(dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-341-6419); vagy
 bírósághoz fordulhat
(Fővárosi

Törvényszék,

1055

Budapest,

Markó

u.

27.

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu);
 valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál
(NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve
bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.
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