KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
ADATKEZELÉSI TÁJÁKOZTATÓ

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), mint adatkezelő
kötelezettségek vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), továbbá 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) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETBEN (a továbbiakban: GDPR) foglalt követelményeknek.
A Minisztérium elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan
kezeli, biztosítja az információs önrendelkezéshez való jog érvényesülését, és minden olyan
biztonsági, technikai intézkedést megtesz, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.
A kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a Minisztérium az alábbiak szerint
ismerteti adatkezelési gyakorlatát. A Minisztérium fenntartja magának a jogot jelen
adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Postai cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefonszám: +36-1-458-1000
Telefax: +36-1-212-5918
Adatvédelmi tisztviselő
Név: dr. Molnár- Friedrich Szilvia
Telefonszám: +36-1-458-1597
E-mail: kozadat@mfa.gov.hu

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama
A Minisztérium tevékenységével összefüggésben megvalósított adatkezelései a feladat- és
hatáskörét, működését meghatározó ágazati jogszabályok törvényi felhatalmazásán, valamint
az érintettek hozzájárulásán alapulnak.
A törvényi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatok körét, kezelésének időtartamát az
adott ágazati jogszabály (így különösen, de nem kizárólagosan a külföldre utazásról szóló 1998.

évi XII. tv, a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. tv, a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. tv, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. tv, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. tv, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, a 2007. évi I. törvény, Vízumkódex) határozza
meg.
Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetében az érintettek e
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
A személyes adatok tárolásának módja, adatbiztonság
A Minisztérium magára nézve kötelezőnek ismeri el, és alkalmazza a GDPR II. fejezet 5.
cikkében foglalt alapelveket, ennek megfelelően tevékenységével összefüggésben az
informatikai eszközöket úgy működteti, hogy biztosítja az adatok
-

rendelkezésre állását: az adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőségét,
bizalmasságát: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet,
adattakarékosságát: csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges adatok
kezelését,
pontosságát: az adatok naprakészségét, a pontatlan személyes adatok törlését,
integritását: megfelelő technikai intézkedések alkalmazását annak érdekében, hogy az
adat jogosulatlan vagy jogellenes kezelés, elvesztés vagy megsemmisítés, károsodás
elleni védelme biztosítva legyen

Az érintettek jogai
Az érintettet az adatkezelés során, összhangban a GDPR 13-22. cikkében foglaltakkal, az abban
meghatározottak szerint és rögzített korlátozásokkal megilleti
-

a tájékoztatáshoz való jog,
hozzáféréshez való jog,
helyesbítés joga,
törléshez való jog,
adatkezelés korlátozásához való jog,
adathordozhatósághoz való jog,
tiltakozáshoz való jog,
automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is,
hozzájárulás visszavonásának joga.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, az Infotv. 15. § (4) bekezdése szerint a kérelem
beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről.
Jogorvoslati lehetőségek
Az jogainak megsértése esetén

-

a Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy
bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá
adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
ugyfelszolgalat@naih.hu)

