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Adatkezelési tájékoztató  

Szerződéses partnerek, 

kapcsolattartók 

 

Privacy Policy 

Contracted partners,  

contacts 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy 

az Oktatási Hivatal, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: OH) tájékoztatást adjon a vele 

kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek 

és egyéb felek természetes személy 

képviselői, kapcsolattartói, továbbá 

természtes személy szerződéses partnerei (a 

továbbiakban együtt: Partner) adatainak 

kezelésére vonatkozó adatvédelmi és 

adatkezelési elvekről és szabályokról. 

The purpose of the present Privacy Policy is 

that the Educational Authority (hereinafter 

referred to as the “EA”) as a data controller 

provides the following information to legal 

entities, organisations, natural person 

representatives and contacts of other parties, 

furthermore contracted partners of the natural 

persons (hereinafter referred to as “Partner”) 

regarding the principles and rules of data 

protection and data management of 

processing. 

Jelen adatkezelési tájékoztató 

rendelkezéseinek kialakításakor az OH 

különösen figyelemmel volt AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 

27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 

GDPR), az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseire. 

 

When developing the Privacy Policy of 

personal data, the EA paid particular 

attention to Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95/46/EC 

(General Data Protection 

Regulation; “GDPR”) and Act CXII of 2011 

on Informational Self-determination and 

Freedom of Information (“Info Act”), and the 

provisions of other relevant legal rules. 

1. Az adatkezelő személye 

 

Név: Oktatási Hivatal 

Képviseli: az OH mindenkori elnöke, 

(https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_f

elepites/elnok) 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

Tel.: (+36 1) 374 2100  

E-mail: info@oh.gov.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

adatvedelem@oh.gov.hu 

Honlap: https://www.oktatas.hu/ 

 

1. The Controller 

 

Name: Okatatási Hivatal – Educational 

Authority 

Represented by:  

the prevailing president of the EA, 

(https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_f

elepites/elnok) 

Seat: 10-14 Szalay Street, 1055 Budapest 

Postal address: 19 Post office box, 1363 

Budapest 

Tel.: (+36 1) 374 2100  

E-mail: info@oh.gov.hu 

Contact information of the data protection 

officer: adatvedelem@oh.gov.hu 

Website: https://www.oktatas.hu/ 

 

https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok
https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok
https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok
https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok
mailto:info@oh.gov.hu
mailto:adatvedelem@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/


 

2 
 

2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az OH a 

szerződés, megállapodás megkötése és 

teljesítése, valamint a felek közötti 

kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a 

Partnerrel, illetve illetékes képviselőjével, 

munkatársával, kapcsolattartójával – azaz az 

érintettel – szükség esetén közvetlenül 

felvehesse a kapcsolatot, illetve kapcsolatot 

tudjon tartani az OH-t és a Partnert érintő 

ügyekben.  

 

2. Purpose of the data processing 

 

The purpose of processing is that the EA 

could contact and keep in touch directly with 

the Partner or the competent representative, 

colleague, contact – i.e. with the party – in 

order to conclude a contract or agreement, to 

fulfil it, and to make the contact possible 

between the parties, so that they can directly 

get in contact, and could keep in touch in 

cases which are relevant to the EA and the 

Partner.  

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az OH adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

közfeladat ellátása – a 6. cikk (3) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően – a 

szerződéses előzményben feltüntetett 

nemzeti és uniós jogszabályokban és egyéb 

jogi aktusokban foglalt előírások szerint. 

Ahol a jogi előírások az adatkezelésre 

vonatkozó részletes iránymutatást nem 

tartalmaznak, ott az OH az adatkezelést 

kizárólag a közfeladat ellátásához feltétlenül 

szükséges mértékre korlátozza.  

 

3. The legal ground of processing 

 

The legal ground of the EA’s processing is 

serving public task based on Article 6 (1) (e) 

of the GDPR– as defined in Article 6 (3) – 

conforming the regulations in the contracted 

antecedents’ international and European 

Union law and other legal acts. Where legal 

protocols do not contain any detailed 

guidelines in connection with processing, the 

EA limits the processing exclusively to the 

absolutely necessary extent of serving public 

task. 

 

4. Milyen adatokat kezel az OH? 

Az OH azon személyes adatokat kezeli, 

melyek az OH tudomására jutnak az érintett 

vonatkozásában a Partnerral való 

kapcsolattartással összefüggésben, melyek az 

alábbiak:  

 

• az érintett neve,  

• az érintett beosztása,  

• az érintett telefonos elérhetősége,  

• az érintett email címe,  

• az érintett vonatkozásában az érintett által 

az Adatkezelő részére megadott, vagy  

nyilvánosan elérhető egyéb adatok.  

 

4. Which data are processed by the EA? 

 

The EA processes the personal data, which 

come to the EA’s attention regarding the 

party, in relation to the contact with the 

Partner, as follows: 

 

 

- party’s name, 

- party’s position, 

- party’s telephone number, 

- party’s E-mail address, 

- data provided by the party to the 

Controller in relation to the party or 

other public data. 

 

5. Meddig kezeli az OH az Ön által 

megadott adatokat? 

A személyes adatok kezelése a szerződés, 

megállapodás megkötésének előkészítésével 

kezdődik és az adatok törléséig tart.  

5. How long does the EA process the data 

provided by you? 

The processing of personal data starts with 

the preparation of the contract or agreement, 

which is to be concluded, and it ends with the 

deletion of the data. 
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 A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó 

nemzeti és uniós jogalkotás ide vonatkozó 

jogi aktusai, valamint az ezeknek megfelelő 

belső szabályozóik szerint a megállapodással 

kapcsolatos dokumentum-megőrzési 

kötelezettség megszűnik. 

Az OH tájékoztatja az érintettet, hogy a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény 5. § (1) és (4) bekezdése 

szerint a köziratot, valamint közlevéltárban 

őrzött, köziratnak nem minősülő levéltári 

anyagot elidegeníteni, megrongálni vagy 

egyéb módon használhatatlanná tenni, 

továbbá - a szabályosan lefolytatott 

selejtezési eljárást, illetve a hiteles 

másolatkészítési eljárást kivéve - 

megsemmisíteni tilos. Az elektronikus 

ügyintézés részletszabályairól szóló 

kormányrendeletnek megfelelően lefolytatott 

hiteles másolatkészítési eljárást követően, 

jegyzőkönyv felvétele mellett, a közirat 

papíralapú példánya megsemmisíthető.  

Tekintettel arra, hogy az OH a fent 

hivatkozott törvény szerint közfeladatot 

ellátó szervnek minősül, és a fent hivatkozott 

törvény szerint közirat a keletkezés idejétől 

és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan 

irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári 

anyagába tartozik vagy tartozott, ezért az OH 

az érintettek személyes adatait a 

megállapodás időtartama alatt, azt követően 

a megállapodás megőrzésére irányadó 

időtartamig jogosultak tárolni, azaz az OH az 

adatokat a köziratokról, a közlevéltárakról és 

a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény, valamint a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről szóló 335/2015. 

(XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak 

szerint a közlevéltárnak történő átadásig 

kezeli.  

Fentiek mellett az OH által európai uniós 

forrásból bonyolított projektek esetében a 

projektdokumentumokban szereplő 

kapcsolattartói személye adatokat az egyes 

európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

38/A.§ ás 110. § alapján az adatkezelési 

The deletion may take place, when the 

relevant legal acts of the relevant 

international and European Union legal rules, 

as well as the internal regulations state that 

the obligation to preserve the document in 

relation to the agreement ceases.  

The EA informs the party about Art. 5 (1) and 

(4) of Act LXVI of 1995 on the protection of 

public documents, public archives, and 

private archives’ documents, which states 

that the public document and the document 

which is kept in public archives without 

being a public document as archival material, 

is forbidden to alienate, damage and is 

forbidden to make unusable or to destroy  – 

except for a properly conducted wastrel 

procedure as well as a certified copying 

process. In accordance with the government 

decree on the detailed rules of the e-

administration following a certified copying 

process, with the preparation of minutes, the 

paper format public document may be 

destroyed. 

In consideration of the fact that the EA is – 

under the law referred to above – a body that 

carries out public task, and the above 

mentioned law states the a public document 

is a document, which belongs to or has 

belonged to public sector bodies’ archives 

material – regardless of the date of origin and 

the place of safekeeping, the EA is entitled to 

store the personal data of the parties during 

the term of the agreement and thereafter the 

EA is entitled to store it until the period 

defined in the agreement. The EA handles the 

data until it is handed over to a public 

archives according to Act LXVI of 1995 on 

the protection of public documents, public 

archives, and private archives’ documents 

and Government Decree 335/2015. (XII. 29.) 

on the general criteria of the public services 

bodies’ document management. 

In addition to the above, the EA safekeeps – 

in cases of the projects funded by the EU – 

the data of the contacts in project documents 

according to Art. 38/A. and 110 of the 

Government Decree 272/2014. (XI. 5.) on the 

rules of the use of subventions from the 

European Union funds, until the final date of 
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jogosultság és kötelezettség végső 

időpontjáig - 2027. december 31. napjáig őrzi 

meg. 

the processing right and obligation i.e. until 

the 31st of December 2027. 

 

6. A személyes adatok címzettjei 

Az OH nem jogosult a Partnerral való 

kapcsolattartás keretében az érintettek 

vonatkozásában általa kezelt személyes 

adatokat semmilyen más harmadik személy 

részére hozzáférhetővé tenni (hacsak ehhez 

az érintettől külön, a jogszabályoknak 

megfelelő hozzájárulást nem szerez), ide nem 

értve az adatfeldolgozókat, valamint a 

jogszabály alapján történő kötelező 

adattovábbításokat. 

 

6. The addressed of the personal data 

 

With regard to the party, when contacting the 

Partner, the EA is not allowed to make the 

personal data available for a third person 

which the EA manages (unless the EA 

procures the party’s consent which is 

conform with the legal regulations), 

notwithstanding the data processors and the 

legal data transmission prescribed by law. 

 

7. Hogyan védjük az Ön személyes 

adatait? 

Az OH gondoskodik az adatok biztonságáról, 

megteszi továbbá mindazon technikai és 

szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, 

Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az OH a kezelt adatokat egy magas 

rendelkezésre állású, megbízható, dedikált 

kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai 

védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus 

beléptetőrendszerrel és kamerás 

megfigyelőrendszerrel biztosított. 

7. How we protect your personal data? 

 

 

The EA ensures the security of the data, 

furthermore it takes technical and logistic 

measures, which are necessary to validate the 

GDPR, Info Act and other data and secret 

protecting rules. The EA protects the data 

from unauthorized access, modification, 

transmission, disclosure, deletion or 

destruction, as well as accidental destruction 

and injury. 

 

 

The EA stores the data in a high availability, 

reliable, dedicated server environment. The 

physical protection is provided by 24 hours 

guarding, electronic entry system and camera 

monitoring system. 

 

8. Önnek milyen jogai vannak az általunk 

kezelt adataival kapcsolatban? 

Tájékoztatáshoz való jog: Az OH 

megfelelő intézkedéseket tesz annak 

érdekében, hogy az Ön részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó információkat 

és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, 

világosan és közérthetően megfogalmazva 

nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett 

bármely információ esetében.  

8. What rights do you have in connection 

with the data processing by EA? 

 

Right to receiving information: The EA 

takes the proper measures to give you 

information in connection with the personal 

data processing and other information in 

short, transparent, understandable and easily 

available form, clearly and plainly 

formulated, especially the information 

addressed to children  
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Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön 

jogosult arra, hogy az OH-tól 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 

kapcsolódó adatkezelési információkhoz 

hozzáférést kapjon. Az OH az adatkezelés 

tárgyát képező személyes adatok másolatát 

az érintett rendelkezésére bocsátja. 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, 

hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat.  

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy 

kérésére az OH indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat. Ön abban az esetben nem 

gyakorolhatja a törléshez való jogát, 

amennyiben az adatkezelés szükséges a 

személyes adatok kezelését előíró, az 

adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából; jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH 

korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. 

cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek 

valamelyike teljesül. 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön 

jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön 

által az OH rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 

az adatokat az OH egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett 

hozzájárulásán alapul és az adatkezelés 

automatizált módon történik.  

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult 

tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az OH a 

személyes adatot közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, 

Right to accesses data: You are entitled to 

get feedback from the EA referring to the 

processing of your personal data, and if there 

is such processing, you are entitled to get 

availability to your personal data and the 

relevant data management information. The 

copy of the personal data which is the subject 

of the processing is made available to the 

party by the EA.  

 

Right to correction: You are entitled to ask 

the EA to correct your inaccurate personal 

data without unjustified delay.  

 

Right to deletion: You are entitled to ask the 

EA to delete your personal data without 

unjustified delay. You may not practice your 

right to deletion if the processing is necessary 

for the fulfilment of a legal duty based on the 

EU or member state law regarding the 

processing of personal data, or due to public 

interest or in the frame of exercising a public 

power bestowed on the processor when 

executing a certain task; to submit, validate 

or to protect legal demands.  

 

 

 

 

Right to restriction of data control: You are 

entitled to ask the EA to restrict the 

processing, if any conditions of Article 18 (1) 

of the GDPR are met. 

 

Right to data portability: You are entitled 

to receive the personal data which refer to 

you and which were provided by you to the 

EA in proportioned, widely used, machine-

readable form, in addition you are entitled to 

the EA forwarding these data to another 

processor, if the data processing is based on 

the party’s consent and the processing is 

automated. 

 

Right to objection: You are entitled to object 

to the processing, if the EA would forward or 

use personal data for direct business 

acquisition, public opinion polling or 

scientific research. You may object to data 

processing too, if in your opinion the 
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ha Ön szerint a személyes adatok kezelése 

kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége 

teljesítéséhez, vagy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve a 

jogszabályi felhatalmazáson alapuló 

adatkezeléseket. 

Az OH indokolatlan késedelem nélkül, de a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok 

gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán 

hozott intézkedésekről. Ha az OH nem tesz 

intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy 

az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 

jogával. 

Ha az OH-nak kétségei vannak a kérelmet 

benyújtó természetes személy kilétével 

kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez 

szükséges információk nyújtását kérheti. 

personal data processing is necessary only to 

fulfil the legal duty of data controller or to 

validate its rightful interest, except the 

measures based on legislative mandate.  

 

 

The EA informs you – without undue delay, 

but within one month of the receipt the 

request – about the measures taken in 

connection with the request regarding your 

rights. If the EA doesn’t take measures upon 

request, it informs the party without delay, 

but within one month of receipt of the request 

at latest, about the reasons for not taking 

actions and about fact that the party may 

submit a complaint to the National Authority 

for Data Protection and Freedom of 

Information and he may exercise the right of 

legal remedy at court. 

 

If the EA has doubts about identity of the 

natural person submitting the request, the EA 

is entitled to ask for more information to 

validate his identity. 

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy 

mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban 

szükség esetén – az adatkezelés jellegére 

tekintettel, éppen adatainak védelme 

érdekében – csak előzetes 

személyazonosítást követően tudjuk 

biztosítani. Erre irányuló igénye esetén 

kérjük, hogy azt az info@oh.gov.hu email 

címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek 

bármelyikén jelezze felénk. Ugyanezen az 

elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés 

jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz 

fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (www.naih.hu) (1055 Budapest 

Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1363 

Budapest, Pf. 9.). A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti 

9. Law enforcement possibilities 

 

You may inquire which of your personal data 

is processed by the EA, but we can secure this 

opportunity if needed only after previous 

personal identification – with regard to the 

nature of processing, exactly for the 

protection of your data.  

Such request may be sent to the 

info@oh.gov.hu email address or to any of 

the contacts in point 1. We receive the 

complaints related to the legality of the data 

processing in the same way.  

 

In case of the breaching of your rights, you 

may go to court or you may initiate the 

procedure of the Hungarian National 

Authority for Data Protection and Freedom 

of Information (www.naih.hu) (9-11 Falk 

Miksa Street 1055 Budapest, Post office box: 

1363 Budapest, Pf. 9.) The legal proceeding 

may be initiated before the court of law, at the 

party’ domicile or residence, based on his 

choice. We advise you to contact our data 

officer at the central email address of 

mailto:info@oh.gov.hu
http://www.naih.hu/
mailto:info@oh.gov.hu
http://www.naih.hu/
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Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, 

keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket 

az adatvedelem@oh.gov.hu központi e-mail 

címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek 

valamelyikén. 

adatavedelem@oh.gov.hu or under the above 

contacts, before turning to the Hungarian 

National Authority for Data Protection and 

Freedom of Information or the court.  

 

10. Egyéb rendelkezés 

Az OH a részére megadott személyes 

adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért, valóságáért, 

érvényességéért kizárólag az azt megadó 

személy felel.  

Az OH fenntartja a jogot, hogy jelen 

tájékoztatót egyoldalúan bármikor 

módosítsa. 

10. Other provisions 

 

The EA does not verify the personal data 

provided to it. The person handing over the 

data is solely responsible for the compliance, 

truth and validity of the provided data. 

 

The EA reserves the right to modify this 

privacy policy any time unilaterally. 

 

 

 

Budapest, 2021. január 19.     Budapest, 19 January 2021  

     

Oktatási Hivatal     Educational Authority 

mailto:adatavedelem@oh.gov.hu

