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Adatkezelési tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által alkalmazott 

kutatószolgálati regisztrációhoz (előzetes bejelentkezéshez) 

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Adatkezelő) a 

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet által Magyarország egész területén bevezetett járványügyi 

készültségre tekintettel – e készültségi időszak fennállása idejére, átmeneti jelleggel – 

kutatótermi szolgáltatásait előzetes kutatói regisztrációhoz és időpontfoglaláshoz köti. Ennek 

célja a koronavírus-világjárvány terjedésének megfékezése, a kutatók és az Adatkezelő 

munkatársai egészségének védelme, továbbá – mindezekkel összefüggésben – a Történeti 

Levéltárról szóló 2003. évi III. törvény 4-5. §-aiban foglalt közérdekű feladatok zökkenőmentes 

és szakszerű végrehajtásának biztosítása.       

A kutatótermi regisztráció (előzetes bejelentkezés) keretében folytatott személyesadat-

kezelésről az Adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújta az érintettek számára. 

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által székhelyén nyújtott kutatótermi 

szolgáltatások igénybevételéhez szükséges telefonos vagy online időpontfoglalásra és kutatói 

regisztrációra terjed ki.  

• Adatkezelő neve és elérhetőségei: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

(Budapest, 1067 Eötvös u. 7. postacím: 1369 Bp. Pf. 367., tel.: +36-1-478-60-20, email: 

info@abtl.hu) 

• Adatvédelmi tisztviselő: dr. Ehrenberger Róbert (email: adatvedelem@abtl.hu) 

• A kezelt adatok köre: név, email-cím és/vagy telefonszám, kutatási szám, továbbá 

annak az infokommunikációs eszköznek az IP-címe, ahonnan a regisztráció történt. 

Ezen adatok a regisztrációval érintett naptári nappal (napokkal) együtt (azokhoz 

kapcsolva) kerülnek rögzítésre.  

• A személyes adatok különleges kategóriáinak körébe eső adatok kezelésére, továbbá 

automatizált adatkezelésre és profilalkotásra nem kerül sor.    

• Az érintettek köre: az Adatkezelő kutatótermi szolgáltatásait igénybe venni 

szándékozó természetes személyek. 

• Az adatkezelés célja: a kutatók és munkatársak egészségének fokozott védelme – az 

előzetes időpontfoglalás ugyanis elősegíti, hogy az egy időben és egy helyen (zárt 

térben) jelenlévők összlétszáma lehetőség szerint korlátozott legyen. Ezzel a 

járványügyi készültség idején is indokolt – egyes emberek közötti – nagyobb fizikai 

távolság biztosítható. A fizikai kontaktusok csökkentése, más higiéniai és 

elővigyázatossági intézkedések betartásával együtt, közösen eredményezi a 
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járványügyi kockázatok lehetőség szerinti minimálisra csökkentését és az Adatkezelő 

alapfeladatainak ezen átmeneti időszakban is folyamatos ellátását.     

• Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. (IV. 27.) 

Rendelete (GDPR) 6. Cikk /1/ bek. e) pontja (az adatkezelés jogszabály által az 

Adatkezelőre telepített közérdekű feladatok ellátásának biztosítása érdekében 

szükséges). 

•  Az Adatkezelő ebben az esetben nem vesz igénybe GDPR szerinti adatfeldolgozót. 

• Adattovábbítás harmadik személyek számára nem történik. 

• Az adatok őrzési ideje: a személyes adatok a regisztrációval érintett naptári napot 

követő harmadik munkanap végén törlésre kerülnek.  

• Az adatok megismerésére jogosultak köre: a regisztráció (előzetes bejelentkezés) 

során megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kutatószolgálati 

feladatokkal érintett munkatársai és informatikusai, továbbá azok munkahelyi 

vezetői ismerhetik meg a feladatkörük ellátásához szükséges mértékben és ideig.  

• Adatbiztonsági körülmények: az Adatkezelő saját telephelyén lévő biztonságos 

szerverein tárolja az adatokat fizikailag is védett, tűzbiztos helyiségben olyan 

körülmények között, hogy azokhoz csak és kizárólag az erre jogosult munkatársak 

férhetnek hozzá. A hozzáférés ellenőrzötten és naplózottan történik.  

• Az érintettek jogai:  

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól (hozzáférés joga). 

Az érintett kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését vagy módosítását, amennyiben 

azokat az Adatkezelő hiányosan vagy tévesen rögzítette. 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását (vagyis az adatok zárolását, megjelölését 

és más adatoktól elkülönített kezelését), ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

✓ ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő az 

adatok pontosságát ellenőrizze; 

✓ ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette 

azonban kéri azok felhasználásának korlátozását; 

✓ ha az adatokat az Adatkezelőnek – az adatkezelés célja megvalósulásával – már 

törölnie kellene, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez.    



  3/3 

Az érintettet megilleti továbbá – amennyiben a regisztrációval érintett naptári nap(ok) 

még nem telt(ek) el – a regisztráció (előzetes időpontfoglalás) törlésének joga is. Erre 

irányuló érintetti kérelem esetén az adatokat (az előzetes időpontfoglalással együtt) 

haladéktalanul törölni kell. Jelen adatkezelés esetében a regisztráció törlésére irányuló 

kérelem feleltethető meg a GDPR 21. Cikk (1) bekezdésében foglalt tiltakozáshoz való 

érintetti jognak.     

 Az érintett fenti jogait az Adatkezelőhöz vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez 

intézett kifejezett nyilatkozat útján gyakorolhatja a fentebb megadott vagy egyébként 

nyilvános elérhetőségek bármelyikén. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – de 

legkésőbb 1 hónapon belül – köteles az érintettet érdemben tájékoztatni az ennek 

nyomán tett intézkedéseiről.  

Jogorvoslati lehetőségek:  

Tisztelettel kérjük az érintetteket, hogy bármely panaszuk esetén – lehetőség szerint –

elsőként az Adatkezelővel folytatott konzultáció útján kíséreljék meg panaszuk orvoslását.  

Ez a kérés természetesen nem érinti az érintett azon jogát, miszerint az Adatkezelő 

bármely esetleges jogsértése esetén – választása szerint – külön-külön vagy akár 

egyszerre   

a) panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-

11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400, fax: 

+36-1-391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

b) közvetlenül bírósághoz is fordulhat, amely esetben a per – az érintett 

választása szerint – akár a Fővárosi Törvényszék, akár az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindítható, amennyiben ez utóbbi Magyarországon található. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján (www.abtl.hu) való közzététellel, 

2020. június 24-én lép hatályba. Módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről az 

Adatkezelő hasonló közzététel útján tájékoztatja az érintetteket.  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.abtl.hu/

