
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által végzett adatkezeléshez 

 
 

 
 

I. Bevezető 
 
Jelen tájékoztató a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 
lefolytatott ellenőrzésekhez és tanácsadó tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: 
ellenőrzés), a Hivatalhoz benyújtásra kerülő közérdekű adatok megismerése iránti 
igényekhez, illetve közérdekű bejelentésekhez, panaszokhoz, benyújtott egyéb 
megkeresésekhez (a továbbiakban együtt megkeresés), a Hivatallal szemben indult 
vagy az általa kezdeményezett perekhez, hatósági eljárásokhoz, valamint a Hivatal 
szerződéses partnereihez kapcsolódó adatkezelést érinti.  
 

II. Az adatkezelő 
 
neve: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 13.  
postacíme: 1538 Budapest, Pf. 535. 
telefonszáma: 06-1-224-6800 
e-mail címe: kehi@kehi.gov.hu 
honlapja: http://kehi.kormany.hu 
adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Somodi Zoltán, e-mail: 
zoltan.somodi@kehi.gov.hu, telefon: 224-6869. 
  

III. A Hivatal adatkezelésének célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok 
kategóriái  

 
A Hivatal az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. § 
(4) bekezdése alapján, figyelemmel 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 szóló 2016/679. számú 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) 
és e) pontjára, személyes adatot ellenőrzési tevékenysége céljából, az ahhoz szükséges 
mértékben, az ellenőrzés dokumentumainak megőrzéséig kezelhet. 
 
Közérdekű adat megismerése iránti igények esetében az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info 
tv.) 29. § (1b) bekezdése alapján a Hivatal a kérelmező nevét és elérhetőségi adatait 
kezeli. Megkeresések esetén az adatkezelés jogalapját a panaszokról és a közérdekű 
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, míg peres és egyéb eljárások esetében a 
vonatkozó eljárási jogszabályok biztosítják. 
 
A Hivatal adatkezelése a szerződéses partnerei vonatkozásában - tekintettel a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés b) pontjára - a szerződésben megadott adatokra korlátozódik, a 
Hivatalt az adott szerződésből fakadóan terhelő szerződéses és jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése, illetőleg esetleges jogos érdekeinek érvényesítése 
érdekében.  
 

IV. Címzettek kategóriái 
 
A Hivatal személyes adatot harmadik személy (más állami szerv, hatóság) számára 
jogszabályi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott mértékben ad át. 
 



V. Az adatkezelés időtartama 
 
A Hivatal az ellenőrzései során tudomására jutott személyes adatokat az irattározásra 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint és időtartamig 
őrzi. Az őrzési idő lejártát követően a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok 
megsemmisítésre, illetve átadásra kerülnek a Magyar Nemzeti Levéltár részére. 
 
Közérdekű adatok megismerése iránti igényekkel kapcsolatos személyes adatok 
kezelése az Info tv.-ben meghatározott ideig történik.  
 
A Hivatal a szerződésekkel kapcsolatos adatokat 8 évig megőrzi, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 169. §-a alapján. 
 

VI. Az érintettek jogai 
 
Az érintettek a Hivataltól szóban, írásban és elektronikus úton kérelmezhetik a GDPR 
III. és az Info tv. II/A. fejezetében biztosított hozzáférési-, helyesbítéshez való-, 
törléshez való-, adatkezelés korlátozásához való-, illetve tiltakozáshoz való joguk 
gyakorlását.  
 
A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló 
kérelme nyomán hozott intézkedésekről, esetlegesen – amennyiben annak 
teljesítésének feltételei nem állnak fenn - a kérelem elutasításáról. 
 

VII. Egyéb tájékoztatások 
 
A Hivatal tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a Hivatalnál a GDPR 22. cikke szerinti 
automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) nem történik. A Hivatal az 
általa kezelt személyes adatokat harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem 
továbbítja. 
 
A Hivatal a Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer Érkeztető Rendszerével kapcsolatos 
adatfeldolgozói feladatok ellátásával a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zrt.-t (cg.: 01-10-041633, székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.) bízta meg. 
 
Jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 
Budapest, Pf.: 5) panasz nyújtható be, illetve polgári per kezdeményezhető. A peres 
eljárás az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Hivatal székhelye szerinti 
törvényszék előtt indítható meg. 


