
Adatkezelési tájékoztató  
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosok jelentkezéséhez 

1. Adatkezelő megnevezése: Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Levelezési címe: 1475 Budapest 10, Pf. 35
KRID: 708177351
E-mail címe: hivatal@kobanya.hu
Telefonszáma: + 36 1 4338 100
2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Szüts Korinna főosztályvezető
Telefonszáma: +36 1 4338 175
E-mail címe: hivatal@kobanya.hu
3. Érintett: a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosnak
jelentkező személy, illetve akivel megbízási szerződést köt az adatkezelő.
4. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

4.1. Jelentkezés számlálóbiztosnak

Személyes adat Adatkezelés célja 

név, életkor természetes személy azonosítása 

legmagasabb iskolai végzettség, 
feladatellátáshoz szükséges kompetenciák 

alkalmasság igazolása 

lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím kapcsolattartás 

4.2. Megbízási szerződés kötése 

Személyes adat Adatkezelés célja 

név, születési név, születési hely és idő, anyja 
neve 

természetes személy azonosítása 

legmagasabb iskolai végzettség, 
feladatellátáshoz szükséges kompetenciák 

alkalmasság igazolása 

adóazonosító jel, TAJ szám, nyugdíjas-e? megbízási díj számfejtése 

pénzintézet, bankszámlaszám megbízási díj átutalása 

lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím kapcsolattartás 

5. Az adatkezelés jogalapja
5.1. Jelentkezés számlálóbiztosnak: az érintett hozzájárulása [GDPR1 6. cikk (1) bekezdés

a) pontja]. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes.
5.2. Megbízási szerződés kötése: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon 
alapul. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
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6. Az adatok forrása és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye 
Az adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli. 
Adatszolgáltatás hiányában a jelentkezés nem fogadható el, megbízási jogviszony nem 
létesíthető, illetve nem tartható fenn. 
7. Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő feladatkörében érintett munkatársai. 
8. Adattovábbítás, adatok átadása 
Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a személyes adatokat jogszabályon alapuló 
megkeresésre, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja hivatalos szervek 
részére. 
9. A személyes adatok tárolásának időtartama: megbízási jogviszony megszűnését követő 
öt év. Szerződéskötés hiányában a jelentkezés adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. 
10. Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást az adatkezelő nem alkalmaz. 
11. Az érintettek jogai 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatai 
kezelése ellen.  
Az érintett a jogai gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelőnél terjesztheti elő az adatkezelő 1. 
pontban megadott elérhetőségein személyesen az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy 
elektronikusan. A kérelmet az adatkezelő az annak beérkezésétől számított 30 napon belül 
megválaszolja, a határidő indokolt esetben további 60 nappal meghosszabbítható.  
11.1. A hozzáféréshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást 
kérjen az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-
e, ha igen, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az adatkezelő milyen személyes adatát, 
milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli; továbbá kinek, mikor, 
milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 
továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az 
adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást. 
Az adatkezelő a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal 
díjmentesen bocsátja rendelkezésre, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű 
mértékű díjat számíthat fel.  
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az 
adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 
11.2. A helyesbítéshez való jog  
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Hatóság 
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 
helyesbített adat pontosságát, a Hatóság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről 
az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  
11.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 
Az érintett személy az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a 
személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének 
egyértelmű megjelölésével és az egyéb adatoktól elkülönül kezelés biztosításával) amennyiben 



3 
 

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; vagy az 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). 
11.4. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett személy az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az 
adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, 
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
11.5. A törléshez való jog 
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való 
jogával, ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett 
vagy az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. 
11.6. Jogorvoslathoz való jog 
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor  

a) egyeztethet az adatkezelő 2. pontban meghatározott adatvédelmi tisztviselőjével,  
b) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 

Budapest, Falk Miksa 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 1 391 1400, e-
mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, web oldala: https://www.naih.hu), vagy  

c) lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz (választása szerint az adatkezelő 
székhelye, vagy az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez) 
fordulni. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 
Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 16, telefon: +36 1 354 6000). 

Budapest, 2022. június 24. 
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