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Az adatkezelésre irányadó jogszabályok:  
- Az Európai Parlament és 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), a továbbiakban GDPR 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 

- 5/20011. (II.3) Korm.rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról 
- 268/2010. (XII.3) Korm.rendelet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről 

 
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a KIFÜ által nyújtott szuperszámítógép (high performance 
computing= HPC) kapacitás biztosítása szolgáltatással kapcsolatosan a KIFÜ által végzett személyes 
adatkezelések vonatkozásában az érintettek részére a GDPR 12. cikk (1) bekezdés szerinti tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tegyen. 
A tájékoztatóban csak a szolgáltatás személyes adatkezeléssel járó területei kerülnek ismertetésre, a 
szolgáltatás, illetve a HPC portál ismertetését ezen a linken éri el. 
 
A tevékenység ismertetése:  
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség IKT szolgáltatások nyújtása körében 
szuperszámítógép kapacitás rendelkezésre bocsájtása szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé 
főként felsőoktatási intézmények, múzeumok, szakkönyvtárak, kutató intézetek számára.  
A KIFÜ által üzemeltetett szuperszámítógépekhez tartozó projektek és felhasználók adatainak az 
adminisztrációját, valamint a kapcsolattartást, szolgáltatással kapcsolatos hibák bejelentését a HPC 
portálon keresztül lehet elvégezni.  
 
A HPC portált ide kattintva éri el.  
 
Ezzel kapcsolatosan az alábbi tevékenységek során valósul meg személyes adatkezelés:  

1. A felhasználók (témafelelősök és projekt felhasználók) adminisztrációja, projekt és 
témaszámigénylése  

2. Kapcsolattartás, hírek, információk nyújtása a felhasználók részére 
3. Kérdőívek 

http://www.kifu.gov.hu/
https://wiki.niif.hu/HPC-Portal#A_port.C3.A1l_c.C3.A9lja
https://portal.hpc.niif.hu/


 

4. Hibajelentés 
A HPC portálhoz a KIFÜ által elfogadott HPC projektek projektvezetői, és felhasználói férhetnek hozzá. 
A bejelentkezéshez eduID tagsággal kell rendelkezni. EduID tagság híján a felhasználók részére 
egyedileg virtuális befogadóintézményen (VHO) keresztül tudunk hozzáférést biztosítani. 
 
Felhasználó a Szolgáltatás használatával további személyes adatokat is megadhat a profiljában. A profil 
oldalán beállított adatokat a többi bejelentkezett felhasználó is láthatja. A profil adatokat Adatkezelő 
kérésre törli a rendszerből. 
 
A portálon keresztül a Hírek menüpont alatt jelennek meg a szupergépekkel és hozzájuk fűződő 
eseményekkel kapcsolatos cikkek, írások, karbantartási események, valamint a szolgáltatás javítása 
érdekében kitöltendő kérdőívek elérhetőségéről és paramétereiről is itt tájékoztatunk. 
 
Hibajegy nyitása gombra kattintva egy hibajegy beküldő oldalra navigál a portál. A hibabejelentő 
űrlapon kiválasztható, hogy melyik projekttel kapcsolatban fordult elő a hiba, valamint a másik 
legördülő menüből választható pár tipikus hiba, melynek segítségével az űrlap pár kérdésen keresztül 
pontosítja a hiba jellegét, hogy a lehető leggyorsabban tudjon technikai személyzetünk megoldást 
találni a problémára. Nagyon fontos, hogy megadja az űrlap alján elérhetőségét, hogy amennyiben a 
hiba feltárása során kérdések merülnének fel, ezeket önnel egyeztetni tudjuk.  
 
Az adatkezelés jogalapja:  
A felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk e) adatkezelő közérdekű 
feladatellátásával összefüggésben felmerülő adatkezelés.  
KIFÜ a szolgáltatást az 5/20011. (II.3) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 
Korm.rendeletben meghatározott kedvezményezetti körnek, a 268/2010. (XII.3) a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló Korm.rendeletben meghatározottaknak megfelelően. 

A kezelt adatok köre:  

Föderációs azonosítás során megkapott személyes adatok: 
 eduPersonPrincipalName: egyedi azonosító a föderációban 
 mail: a Szolgáltatásban használt e-mail cím 
 sn: a Felhasználó vezetékneve 
 givenName: a Felhasználó keresztneve 

Projektigénylés, témaszámigénylés kapcsán kezelt személyes adatok: név; e-mailcím; intézmény, 
tanszék, osztály, telefonszám. 
Felhasználó által a portálon megadott profiladatok: titulus, név, munkakör, szervezet, részleg, cím, 

telefonszám, e-mail.  

Hibabejelentéssel kapcsolatos adatkezelés: telefonszám, e-mail 

Naplóbejegyzések A Szolgáltatás használata során keletkezett naplóbejegyzéseket (pl. IP címek, 

webszerver naplók) KIFÜ 30 napig megőrzi. 

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatást igénye vevő intézmények egyéni felhasználói számára igénylés 

elbírálása, hozzáférés és kapacitás biztosítása, kapcsolattartás, kérdőívek által a szolgáltatás 

minőségének javítása. 

Az adatkezelés kizárólag a nyújtott Szolgáltatás működtetése érdekében történik. Az Adatkezelő csak 

az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok 

megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e 

http://www.eduid.hu/vho-virtual-home-organization/


 

személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes 

adatokat nem használja. 

 

Az érintettek kategóriái: Az 5/2011. hatálya alá tartozó intézmények kutatási tevékenységet végző 
munkatársai 

Az adatkezelés ideje: A szolgáltatás nyújtásának idejére, majd azt követően egy évig. A 
naplóbejegyzéseket KIFÜ 30 napig őrzi meg. 

Az adatok forrása: Érintett  

Az adatkezelés módja: elektronikus és papír alapon 

Adattovábbítás történik-e: nem 

Az adatkezelés végző szervezeti egység megnevezése: KIFÜ IKT Fejlesztési Főosztály, HPC CC 
Koordinációs Iroda 
 

1 FOGALMAK 

„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 céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából; 
 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 
 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 



 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
 
 
 

2 AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

 
A KIFÜ az érintettek személyes adataikat 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, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) alapelveivel és előírásaival összhangban kezeli. 

A KIFÜ úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy az érintettek 
magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére 
tekintettel megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen 
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen 
elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

A KIFÜ adatkezelést végző munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt minden esetben tájékoztatja 
az érintettet az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint a GDPR 13. cikkében foglalt tartalommal 
adatkezelési tájékoztatót készít és tesz elérhetővé. A tájékoztatót és annak esetleges módosításait az 
adatkezelést végző munkatárs készíti el, és jóváhagyásra megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére. 
Az adatkezelési tájékoztató elérhetővé tétele előtt az adatkezelés nem kezdhető meg. 

A KIFÜ személyes adatokat kizárólag a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalappal kezel. 

A KIFÜ adatkezelést végző munkatársai és a KIFÜ megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak 
valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai a megismert személyes adatokat üzleti titokként 
kezelik. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek 
Titoktartási nyilatkozatot tesznek. 

A KIFÜ-ben kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha arra az érintett felhatalmazást 

ad, illetve ha azt törvény rendeli el - tilos. A KIFÜ foglalkoztatottjaival, szállítóival, illetve ügyfeleivel 

kapcsolatos - személyes adatokon is alapuló - összesített statisztikai adatok közölhetők, amennyiben 

azokból nem ismerhető fel az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az adat közlője köteles 

meggyőződni arról, hogy a közölt adatok alapján nem lehetséges természetes személyek azonosítása. 

A KIFÜ kezelésében lévő személyes adat nyilvánosságra hozatalát törvény - az adatok körének 

meghatározásával - közérdekből elrendelheti. Az adatok egyéb esetben történő nyilvánosságra 

hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

Az adatkezelési cél megszűnését követően az adatok törlésére az adatot ténylegesen kezelő 

foglalkoztatott gondoskodni köteles. A törlést az adatgazda, valamint az adatvédelmi tisztviselő 

bármikor jogosult ellenőrizni. 



 

A KIFÜ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készít, melyet honlapján nyilvánossá tesz.  
 

3 ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés  

Az érintettnek joga van arra, hogy a KIFÜ által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos 

információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart 

nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett az 

adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a KIFÜ részére és az igényelt 

adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a KIFÜ, szóbeli 

tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.  

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:  

- kezelt adatok körének meghatározása,  
- adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében, 
- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek 

továbbításra a későbbiekben, 
- adatforrás megjelölése. 

 
KIFÜ a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja 

az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást 

úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az 

Adatkezelő az érintett rendelkezésére.  

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem 

ért egyet úgy a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, illetve a Hatóság vagy az illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. 

Az érintett igényelheti a hangfelvétel kiadását, amennyiben valamely jogának érvényesítése miatt arra 

szüksége van. Az érintett azonban csak azon hangfelvétel kiadását kérheti, amelyen egyértelműen ő 

folytat beszélgetést az ügyfélszolgálati munkatárssal. A felvétel kiadására vonatkozó igényét e-

mailben, postai úton vagy telefonon jelezheti, a telefonbeszélgetés időpontjának, a felhasználás 

céljának megjelölésével. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a hangfelvételt e-mailben 

– eltérő kérelem hiányában - és a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül biztosítja. 

 

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 

Az érintett kérelmére a KIFÜ indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban 

megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által 

megjelölt tartalommal, továbbá minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, 

akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog 



 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a KIFÜ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- KIFÜ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy KIFÜ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. 

KIFÜ az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Az érintett kérésére a KIFÜ indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a KIFÜ gyűjtötte vagy 
más módon kezelte;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja;  

c) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs 
jogszerű ok az adatkezelésre,  

d) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő 
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik,  

e) a személyes adatokat a KIFÜ jogellenesen kezeli; 
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
 

Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
b)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban 

felhasználhassa a KIFÜ rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és 

különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a 

jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.) 

Az érintett a rá vonatkozó, a KIFÜ rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes 

adatokat: 



 

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 
- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag 

megvalósítható a KIFÜ rendszerében. 
KIFÜ az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem 

alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy 

valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében 

megadja a következő adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylőt a 

rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ezen adatok: név, születési név, lakcím, születési dátum, 

telefonszám, email cím, ez utóbbi két adat megadása akkor kötelező, ha azokat az igénylő lapon is 

feltüntette vagy egyéb módon KIFÜ rendelkezésére bocsátotta (pl. hírlevél feliratkozás). Az érintett e 

jog keretében a név, születési név, email cím, telefonszám, lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. 

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a KIFÜ rendszereiből való törlésével, ezért az 

érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja KIFÜ szolgáltatását. 

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor írásban tiltakozhat személyes adatainak 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a 
rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a KIFÜ. 

Az érintetti jogok érvényesítése 

Az érintett a fenti jogai érvényesítését a KIFÜ honlapjáról letöltött dokumentum-sablon 

(https://kifu.gov.hu/letoltheto-urlapok-dokumentumok), vagy azzal megegyező tartalmú kérelem 

benyújtásával kezdeményezheti. A kérelem elektronikus úton, vagy postai úton, illetve személyesen is 

benyújtható. 

 

Kérelem teljesítésének határideje 

KIFÜ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, 

de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével KIFÜ a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 

tájékoztatást a KIFÜ elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri. 

 

Jogorvoslathoz való jog  

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a KIFÜ a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos 

adatvédelmi követelményeket, akkor  

 panaszt nyújthat be a Hatósághoz  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  

honlap: www.naih.hu 

https://kifu.gov.hu/letoltheto-urlapok-dokumentumok
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a KIFÜ székhelye szerint illetékes törvényszéknél 
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket 
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A KIFÜ 
székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Budapest, 2020.04.29. 
 
Az adatkezelési tájékoztató a NAIH címének változása miatt módosult 2020.10.14-én. 
Az adatkezelési tájékoztató a NAIH címének változása miatt módosult 2020.10.30-án. 
 


