Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának
21/2019. számú utasítása
az
érintett természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló
általános adatkezelési szabályzat kiadásáról

1. § Ezen utasítás mellékleteként kiadom az érintett természetes személyek
személyes adatainak kezeléséről szóló általános adatkezelési szabályzatot.
2. § Ez az utasítás 2019. április 1-jén lép hatályba.
3. § Az utasítás tartalmát a szervezeti egységek vezetői ismertessék meg a
munkatársakkal.
4. § Az utasítást egyidejűleg fel kell tölteni a külső és a belső honlapunkra.
Budapest, 2019. március 19.
Dr. Cseh Gergő Bendegúz
főigazgató

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 + 10 lap
Készítette: Dr Zsidai Ágnes
Itsz: 01/2/NS
Kapja: Irattár
Sokszorosítva: 2 példányban
Kapja: 1. sz. pld. Főigazgató-helyettes
2. sz. pld. Adatvédelmi tisztviselő

1

melléklet a 21/2019. számú utasításhoz
Érintett természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló
általános adatkezelési szabályzat
I. A szabályozás célja, adatkezelési irányelvek
A Szabályzat célja, hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében meghatározott alapvető
egyéni jogok, valamint egyéb jogszabályi előírások érvényesülése érdekében biztosítsa az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (a továbbiakban: Levéltár) vezetett
személyes adat-nyilvántartó rendszerek jogszabályok szerinti működési rendjét, valamint
meghatározza a legfontosabb személyes adatkezelési, adatbiztonsági, adatszolgáltatási
szabályokat.
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE” a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: GDPR) előírja az adatkezelő számára, hogy az érintettek részére tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és közérthető módon nyújtson
tájékoztatást személyes adataik kezeléséről, továbbá hogy az érintettek számára segítse elő
jogaik gyakorlását.
A Levéltárban az adatvédelemre, adatbiztonságra vonatkozó különösen fontos
jogszabályok:
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
− az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (Ásztltv.)
− a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény (Ltv.)
− a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
− a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
− a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.)
− az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.évi L.
törvény (Ibtv.)
− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
− az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
− a számvitelről szóló 200.évi C. törvény (Számv.tv.)
−a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
− a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
− az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény
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− a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
− a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.)

II. Az adatkezelő adatai
Név: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös u.7.
Alapító Okirat száma, kelte: OHF/229-1/2015., 2015 június 22.
Adószáma: 5597580-2-51
Kapcsolattartás: Bikki István, titkárság
Telefon: +36 1 478 6030
Email: titkarsag@abtl.hu
Harmadik országba adattovábbítás nem történik.
A Levéltár adatvédelmi tisztviselője a Levéltár főigazgatója által kinevezett belső munkatárs.
Az adatvédelmi tisztviselő betekinthet a Levéltár által e Szabályzat hatálya alá tartozó
adatokba, ellenőrizheti GDPR-nak való megfelelést, közreműködik hatás-és
kockázatvizsgálatban, tartja a felügyelettel a kapcsolatot. (GDPR. 37-39. cikk)

III. Fogalommeghatározások (GDPR 4. cikk)
1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
(A GDPR, továbbá jelen Szabályzat „érintett” fogalomhasználata nem vonatkozik a Levéltár
alaptevékenysége keretében őrizetében lévő személyes adatokra. Az Ásztltv. szerint
érintett: minden olyan természetes személy, akinek személyes adata az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára kezelésében levő iratokban bármilyen jogcímen szerepel.)
2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
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5. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek. (Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak)
6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
7. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
8. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni.
9. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.
10. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (GDPR 5. cikk)
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését
jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
2. Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történhet, azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A
GDPR-nak megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés.
3. Adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőknek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
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4. Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
5. Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a
GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
6. Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a
személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
7. Elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására.

V. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és megőrzési ideje
1. A GDPR alapján minden adatkezelő köteles adatvagyon-nyilvántartást vezetni a
következő információkkal:
− az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az
adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
− az adatkezelés céljai;
− az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
− olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
− adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására vonatkozó információk;
− ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
− ha lehetséges, az adatbiztonsági technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
2. Az adatkezelés akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok közül legalább egy (vagy egyszerre
több is) fennáll.
A GDPR 6. cikke alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
− az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
− az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
− az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
− az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
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− az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
− az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
A Levéltárban (adatkezelő) a személyes adatok főszabály szerint az érintett
beleegyezésével, vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezelhetők, illetve feldolgozhatók.
3. A Levéltár a vele bármilyen jogcímen kapcsolatban lévő és kapcsolatba kerülő
munkavállalót, gazdálkodó szervet, a betekintőket, a magán-és tudományos kutatókat, egyéb
ügyfeleket és látogatókat adatvédelmi tájékoztatókban informálja a róluk felvehető és
kezelhető adataikról.
4. A Levéltár jogi és szerződési adatkezelésen és esetleges hozzájáruláson alapuló
nyilvántartásainak rendszerét, illetve a GDPR által előírt adatokat e Szabályzat mellékletei
tartalmazzák.
5. A Levéltár érintettjeinek (munkavállalók, betekintők, tudományos kutatók stb.) hozzájáruló
nyilatkozatait, az adatkezelések, adatvédelmi incidensek bejelentéséhez szükséges adatlapokat
e Szabályzat függelékei tartalmazzák.

VI. Adatvédelmi hatásvizsgálat és kockázatelemzés
1. A biztonság fenntartása és az e rendeletet sértő adatkezelés megelőzése érdekében az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat,
és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket. Az adatbiztonsági kockázat
felmérése során a személyes adatok kezelése jelentette olyan kockázatokat – mint például a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférés – mérlegelni kell, amelyek fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni
károkhoz vezethetnek. (GDPR. (83) preambulum).
2. A Levéltár mint adatkezelő az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve az adatvagyonnyilvántartásban szereplő valamennyi adatot érintő adatkezelési műveletet – folyamatosan,
illetve a tervezett adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően – áttekinti az
adatvédelmi hatásvizsgálat szükségessége szempontjából.
3. Amenyiben valószínűsíthető, hogy az adatkezelési műveletek magas kockázattal járnának a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az e kockázat forrását, jellegét,
egyediségét és súlyosságát felmérő adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséért az adatkezelő
felel. A hatásvizsgálat megállapításait figyelembe kell venni annak meghatározásakor, hogy
mely intézkedések a megfelelőek annak bizonyítására, hogy a személyes adatok kezelése
megfelel e rendeletnek.
4. Az adatvédelmi hatásvizsgálat az adatkezelési műveletek végrehajtása során felmerülő
kockázatok megfelelő kezelését és minimalizálását szolgálja.
5. Az adatvédelmi hatásvizsgálat készítését az adatvagyon nyilvántartásban szereplő adatok
adatkezelési műveletére nézve azon esetekben kell kötelezően elvégezni, amelyek esetében az
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adatkezelés típusa – figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira –
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. (GDPR. 35. cikk (1) bekezdés)
Kockázati tényezőként kell értékelni, ha
– az adatgyűjtés célja nem lett meghatározva;
– az érintettnek adott tájékoztatás nem teljes körű;
– az adatok olyan adatokkal való együttes használata, amelyek nem szükségesek az
adatkezelés céljának eléréséhez;
– az adatokat a szükségesnél tovább tárolják;
– egyes adatokat az érintett tudta nélkül vesznek fel;
– az érintett nem tud tiltakozni az adatkezelés ellen, illetőleg nem tudja gyakorolni a jogait;
– a hozzáférési jogokat nem vonják vissza miután azokra már nincs szükség;
– az adatkezelésnek nincs megfelelő jogalapja.
6. Az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálatot elrendeli, amennyiben a GDPR. 35. cikke,
illetve a 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoportnak (WP29) az adatvédelmi
hatásvizsgálatról (WP248) 2017. április 4-én kiadott és 2017. október 4-én felülvizsgált
iránymutatása következtében – különös tekintettel a különleges adatok vagy fokozottan
személyes jellegű adatok vonatkozásában – indokoltnak látja.
Az adatvédelmi hatásvizsgálat tartalmazza:
– a tervezett adatkezelési műveletek és az adatkezelés céljainak módszeres leírását, beleértve
adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;
– az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági
vizsgálatát;
– az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatát;
– a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatását, ideértve a személyes adatok
védelmét, a GDPR-ral való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek
jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és
mechanizmusokat.
7. Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítése az adatkezelés jogalapját szabályozó
tagállami jog – különös tekintettel Ásztltv.-re – vagy felügyeleti hatóság által összeállított
jegyzék alapján nem szükséges, úgy azt a Levéltár mint adatkezelő nem rendeli el, és e
körülményt az ok megjelölése mellett dokumentálja.
8. A Levéltár részéről a kockázatok elfogadható szintjének biztosítása, és a megfelelő
intézkedések meghozatala kötelezettsége akkor is fennáll, ha nem áll fenn az adatvédelmi
hatásvizsgálat elkészítésének kötelezettsége.

VII. Archiválási célú kivételek szabályozása
1. A természetes személyek személyes adatainak lehető legnagyobb védelme mellett a GDPR
törekszik a közérdekű adatok megismerhetőségére, illetve a tudományos kutatás biztosítására.
A GDPR értelmében a tagállamok a személyes adatok védelméhez való jogot jogszabályban
egyeztetik össze a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggal –
ideértve a személyes adatok újságírási célból, illetve tudományos, művészi vagy irodalmi
kifejezés céljából végzett kezelését is – , melynek céljából kivételeket vagy eltéréseket
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határozhatnak meg az elvek, az érintett jogai, az adatkezelés és az adatfeldolgozás, a
személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő
továbbítás, a független felügyeleti hatóságok, az együttműködés és egységesség szabályai alól
(GDPR. 85. cikk). A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból
történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés
eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben
nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes
adatok gyűjtését. Ha az adatkezelés közérdekből elvégzendő feladat végrehajtása vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében szükséges, uniós vagy
tagállami jog meghatározhatja és pontosan leírhatja azokat a feladatokat és célokat, amelyek
tekintetében a további adatkezelés jogszerűnek és összeegyeztethetőnek tekintendő. A
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból folytatott további adatkezelést összeegyeztethető, jogszerű adatkezelési
műveleteknek kell tekinteni. (GDPR (50) preambuluma) A tudományos és történelmi
kutatás, a közérdekű archiválás céljából a személyes adatok védelme céljából elfogadott jogi
rendelkezéseikről és módosításaikról az Európai Bizottságot a tagállamok értesítik (GDPR
85. cikke).
2. A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését e rendelettel összhangban az érintett jogait
és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk
kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják
különösen az adattakarékosság elvének betartását. (GDPR. 89. cikk)
3. Az uniós és a tagállami jog olyan mértékig korlátozhat bizonyos elveket, a tájékoztatáshoz
való jogot, a hozzáférési, helyesbítési és törlési jogot, az adathordozhatósághoz való jogot, a
tiltakozáshoz való jogot, a profilalkotáson alapuló döntéseket és az adatvédelmi incidens
érintettel történő közlését, valamint az adatkezelők bizonyos kapcsolódó kötelezettségeit,
amilyen mértékig ez egy demokratikus társadalomban szükségesnek és arányosnak tekinthető
a közbiztonság védelme érdekében továbbá valamely egyéb uniós vagy tagállami közérdek
jelentős céljai, így különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy
pénzügyi érdekének védelme, általános közérdeket szolgáló nyilvántartások vezetése,
archivált személyes adatoknak a volt totalitárius államrendszerek alatt tanúsított
politikai magatartáshoz kapcsolódó konkrét információk szolgáltatása érdekében
történő további kezelése, illetve az érintett vagy mások jogainak és szabadságainak a
védelme érdekében, ideértve a szociális védelmet, a népegészségügyet és a humanitárius
okokat is. E korlátozásoknak tiszteletben kell tartaniuk a Charta, valamint az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény rendelkezéseit. (GDPR (73)
preambuluma, továbbá 89. cikke)
4. A GDPR rendelkezéseit az archiválási célokat szolgáló személyes adatok kezelésekor is
alkalmazni kell, szem előtt tartva, hogy e rendelet nem alkalmazható elhunyt személyek
személyes adataira. A közérdekű adatokat tároló közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot
ellátó szervek vagy magánfél szervezetek olyan szolgálatok kell, hogy legyenek, amelyek
uniós vagy a tagállami jog szerint kötelesek az általános közérdek szempontjából tartós
értéket képviselő adatokat beszerezni, megőrizni, értékelni, rendezni, leírni, közölni,
előmozdítani, terjeszteni, illetve azokhoz hozzáférést biztosítani. A tagállamok számára
továbbá lehetővé kell tenni, hogy rendelkezzenek a személyes adatok archiválási célokat
szolgáló további kezeléséről, például a volt totalitárius államrendszerek alatt tanúsított
politikai magatartáshoz, népirtáshoz, az emberiesség elleni bűncselekményekhez,
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különösen a holokauszthoz és a háborús bűncselekményekhez kapcsolódó konkrét
információk szolgáltatása érdekében. (GDPR (158) preambuluma)
5. A Levéltár tevékenységét szabályozó Ásztltv. az elmúlt rendszer állambiztonsági
szolgálatai tevékenységének megismeréséhez és az áldozatok információs kárpótlásához
kíván hozzájárulni, az érintettek információs önrendelkezési jogának, a közérdekű adatok
megismerésének, és a tudományos kutatáshoz fűződő alkotmányos jog biztosításával. A
fentiek alapján az őrizetében lévő iratanyag a célok érdekében való, a GDPR alapelveitől
eltérő adatkezelése, fogalomhasználta jogszerű és megengedett.

VIII. Az érintettek jogai, intézkedések
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel
összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon. Jelen Szabályzat a Levéltár honlapján, papíralapon pedig az Ügyfélszolgálaton bárki
számára elérhető. (GDPR 13-14. cikk)
2. A hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférjen. (GDPR 15. cikk)
3. A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok − egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő − kiegészítését.
(GDPR 16. cikk)
4. A törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat meghatározott
feltételek (pl. adatkezelési cél megszűnése, visszavonás hozzájárulás, jogosulatlan
adatkezelés, jogszabályi előírás) esetén indokolatlan késedelem nélkül törölje. (Ez a
jogosultság nem vonatkozik az Ásztltv.-ben meghatározott "érintettek"-re.) Az
adatfelhasználó nem köteles az érintett kérelmének teljesítésére, ha adatának kezelése
jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogi igények előterjesztése, vagy védelme
érdekében szükséges. (GDPR 17. cikk)
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket − ideértve technikai intézkedéseket − annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
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− ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
− az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
− az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
− ha érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. (GDPR 18. cikk)
6. Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban vagy fotó formájában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (GDPR 20. cikk)
7. A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. (GDPR 20. cikk)
8. Intézkedési határidő:
− Az érintett érintetti jogainak vélt vagy valós megsértése esetén az adatkezelő e Szabályzat
II. pontjában megnevezett képviselőjéhez fordulhat.
− Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
− Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
9. Adatvédelmi incidens (GDPR .33-34.cikk)
− A Levéltár legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi a felhasználó
személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet,
és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt
módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a
legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje
− Adatvédelmi incidens esetén az esetet kivizsgálja és kezeli.
− Amennyiben a személyes adatokat érintő incidens bizonyítottan bekövetkezik, és
valószínűsíthetően magas kockázattal járna az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
− Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
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beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
− Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
− Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az
adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
10. Panasztételi lehetőség (GDPR 77.cikk)
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
11. Bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79.cikk)
Az érintett jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező
erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal,
vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást
a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A
rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog – sérelme nélkül, minden érintett
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai e rendeletnek nem
megfelelő kezelése, feldolgozása következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
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