Akkreditálási tevékenység
Adatvédelmi tájékoztató

Akkreditálási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
Adatvédelmi tájékoztató

1. A Tájékoztató célja
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) jelen Adatvédelmi
tájékoztatójában tájékoztatja az Érintetteket a NAH adatkezelési
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a
jogorvoslati lehetőségekről, 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 rendelet (General Data Protection Regulation, a továbbiakban:
GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően.
A NAH az akkreditálási eljárás során a személyes adatok kezelése
tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az
alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

2. Az Adatkezelő, Képviselője és Adatvédelmi tisztviselője
Adatkezelő: Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH)
− Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 82.
− Levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82.
− Telefonszám: +36 (1) 550-1017
− E-mail cím: titkarsag@nah.gov.hu
− Honlap: https://www.nah.gov.hu
Adatkezelő Képviselője: Devecz Miklós
− Beosztása: Elnök
− Levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82.
− Telefonszám: +36 (1) 550-1017
− E-mail cím: miklos.devecz@nah.gov.hu

1.oldal

2019.10.31

Akkreditálási tevékenység
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tisztviselő: Joó János
− Levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82.
− E-mail cím: titkarsag@nah.gov.hu

3. Az akkreditálási tevékenységre vonatkozó adatkezelés
A NAH az akkreditálási tevékenységre vonatkozó jogszabályok alapján az
akkreditálási eljárás lefolytatása érdekében adatkezelési tevékenységet
végez.
A vonatkozó jogszabályok:
a) 2015. évi CXXIV. tv. a nemzeti akkreditálásról (a továbbiakban:
Akkreditálási tv.), valamint
b) 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet a Nemzeti Akkreditáló
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról (a továbbiakban: 424/2015.
(XII. 23.) Korm. rendelet).
Az akkreditálási eljárás elektronikus úton történik, mely megfelel az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
előírásainak.

3.1. A személyes adatok kategóriái
Az akkreditálási tevékenység során kezelt személyes adatok az alábbiak:
a)
b)
c)
d)

azonosító adatok: így különösen név, személyi igazolvány száma
elérhetőségi adatok: lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím
foglalkoztatási adatok (céges kérelmező esetén)
jártassági adatok

3.2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Kérelmező által kezdeményezett akkreditálási eljárás
lefolytatása, a követelmények teljesülése, a megfelelőség megállapítása
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esetén az akkreditált státusz megadása és a kapcsolódó hatósági
bizonyítvány kiállítása.

3.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját a nemzeti akkreditálásról szóló törvény, valamint
a 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet képezik.
Amennyiben a Kérelmező megtagadja az akkreditálási eljárás során a NAH
által bekért személyes adatok átadását, az az eljárás ellehetetlenülését
(teljesíthetetlenségét) eredményezi, amely a kérelem elutasítását vagy az
eljárás felfüggesztését vonja maga után.

3.4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályok alapján a következő:
a) amennyiben az akkreditálási eljárás eredménye az akkreditált státusz
megadása, akkor a NAH a személyes adatokat a státusz fennállása
alatt, valamint a státusz hatályának lejártát követő tíz évig őrzi meg;
b) amennyiben a NAH az akkreditálásra vonatkozó kérelmet elutasítja,
akkor a bekért adatokat – beleértve a személyes adatokat is –
késedelem nélkül törli.

3.5. A személyes adatok átadása
A NAH a kezelt személyes adatokat az alábbi szervezetek számára adja át
a vonatkozó jogszabályok alapján:
a) a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ
Zrt.) számára elektronikus adatfeldolgozás, tárolás céljából, a
vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján;
b) az Értékelő csoport, mint adatfeldolgozó számára abból a célból, hogy
megvizsgálja és kiértékelje az akkreditálást kérelmező ügyfél
felkészültségét, valamint megfelelőségét a vonatkozó akkreditálási
követelményeknek (Értékelési szakasz);
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c) az Akkreditáló Bizottság, mint adatfeldolgozó számára, hogy a
döntéshozatali szakaszban javaslattevőként közreműködhessen.
A NAH az egyes (hatósági) megkeresések teljesítése előtt minden esetben
megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4. Az adatokhoz való hozzáférés
A megadott személyes adatokhoz a NAH munkatársai férhetnek hozzá a
Kérelmezővel történő kapcsolattartás, valamint a jogszabályban
meghatározott előírások végrehajtása érdekében, az ahhoz szükséges
módon és mértékben (hozzáférés-kezelés).
5. Adatbiztonsági intézkedések
A NAH a Kérelmező által megadott személyes adatokat az informatikai
szolgáltató (adatfeldolgozó) eszközein tárolja.
A NAH megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a Kérelmezők
személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, módosítás,
illetve elvesztés vagy megsemmisülés ellen.
Ennek keretében a NAH biztosítja, hogy a munkatársak feladataik ellátása
során kizárólag a szükséges adatokhoz, az előírt módon és mértékben
férhessenek hozzá (lásd még: 4. pont).
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6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1. A tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen
hozzáférhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges
szempontjairól (lásd jelen Tájékoztatót).

6.2. Az Érintett hozzáférési joga
A Kérelmező jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes
adatainak kezelésével kapcsolatban. Folyamatban lévő adatkezelés esetén
a tájékoztatás magában foglalja:
a) az adatkezelés célját;
b) az érintett személyes adatok kategóriáit;
c) azon címzettek megnevezését, akikkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják (ideértve a harmadik országbeli
címzetteket is);
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát;
e) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
információkat;
f) az automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást is (az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár).

6.3. Az adathordozhatósághoz való jog
A Kérelmező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelőrendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a) az adatkezelés a Kérelmező hozzájárulásán, vagy szerződésen
alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
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6.4. A helyesbítéshez való jog
A Kérelmező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.5. A törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
A Kérelmező jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül,
de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a Kérelmezőre vonatkozó
személyes adatokat késedelem nélkül törölni, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték;
b) a Kérelmező tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
élvező ok az adatkezelésre;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

6.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Kérelmező jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha:
a) a Kérelmező vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Kérelmező ellenzi a személyes adatok
törlését, ugyanakkor kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de a Kérelmező igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) a Kérelmező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Kérelmező
jogos indokaival szemben.
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6.7. A tiltakozáshoz való jog
A Kérelmező jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak
jogos érdeket sértő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett természetes személy érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
jogorvoslati lehetőségek
7.1. A Felügyeleti Hatósághoz címzett panasz benyújtása
Az adatkezelő adatkezelési tevékenységével szemben panasszal élhet az
Érintett természetes személy és bejelentést tehet az 2011. évi CXII. törvény
52. § alapján, valamint a GDPR Rendelet 57. cikk (1) bekezdésének alapján
a kijelölt felügyeleti hatóságnál:
−
−
−
−
−
−

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.2. Bírósági eljárás kezdeményezése
A Kérelmező az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert
kezdeményezhet a NAH ellen. A per – a Kérelmező választása szerint – a
lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező törvényszék előtt is
megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).
8. Egyéb tájékoztatás
A NAH által rendelkezésre bocsátott Szakrendszer célja a hatósági eljárás
hatékonyságának növelése, valamint az ügyintézés idejének lerövidítése a
Kérelmezők számára (lásd még: E-ügyintézési tv.).
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A Szakrendszer tartalma a NAH szellemi tulajdonát képezi, amely a NAH
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
A NAH Belső Adatvédelmi és Adattovábbítási Szabályzata, valamint
Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata elérhető a kötelező tájékoztatások
között.
Amennyiben jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan
kérdése, észrevétele merülne fel, kérjük keresse a NAH Titkárságvezetőjét
vagy Adatvédelmi tisztviselőjét az alábbi elektronikus levélcímen:
titkarsag@nah.gov.hu.
9. Fogalommeghatározások
A Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározásai az alábbiakban
olvashatóak:
a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, különösképpen a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
b) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés uniós vagy tagállami jogon alapul,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
c) hozzájárulás: a Kérelmező akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
d) különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai
véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti
tagságra utaló adat, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi
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adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó adat;
e)

személyes adat: név, születési hely és idő, lakóhely, tartózkodási hely,
online azonosító, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adatok, illetve
minden olyan információ, amely természetes személyek azonosítására
szolgál.
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