
  2021. szeptember 20. 
 
 
 
 

1 

 

Adatkezelési tájékoztató 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának  

az árva művekkel kapcsolatos adatkezeléseire vonatkozóan 

(nem kedvezményezett intézmények általi felhasználás esetén) 
 

 

 

Preambulum 

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) és a 138/2014. (IV. 30.) Korm. 

rendelet állapítja meg az olyan művek és szomszédos jogi teljesítmények felhasználásának szabályait, amelyek 

jogosultja – a felkutatására tett gondos kutatás ellenére – ismeretlen; vagy a kiléte ismert ugyan, de tartózkodási 

helye ismeretlen (a továbbiakban: árva művek). Az árva műveket – a kedvezményezett intézmények kivételével 

– bármely felhasználó igazgatási szolgáltatási díj, továbbá a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj 

ellenében használhatja fel, azonban jogszabályban meghatározott kedvezményezett intézmények azokat 

szabadon és díjtalanul felhasználhatják. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az árva műveknek a nem kedvezményezett intézmények általi felhasználása 

esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) által végzett adatkezelésekre 

vonatkozik. 

 

 

I. A személyes adatok adatkezelője 

Az adatkezelő 

▪ megnevezése: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 

▪ székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 

▪ postacíme:  1438 Budapest, pf. 415. 

▪ telefonszáma:  06-1/312-4400 

▪ e-mail címe: sztnh@hipo.gov.hu  

 

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei 

Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője 

▪ neve: dr. Hegedüs Krisztina 

▪ e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu  

▪ telefonszáma:  06-1/474-5941  

▪ postacíme: 1438 Budapest, pf. 415. 

 

III. A személyes adatok forrása 

A VI. pontban írt személyes adatokat a kérelmező vagy a képviselője, illetve a más érintett (pl. a szerző) adja 

meg az SZTNH számára. 

 

IV. Automatizált döntéshozatal 

Az SZTNH automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz. 

 

V. A személyes adatok szolgáltatásának kötelező jellege, elmaradásának következményei 

Az adatszolgáltatás nem kötelező, de annak elmaradása esetén az érintett nem tud élni az árva művek 

felhasználásával kapcsolatos jogszabályi lehetőséggel. 

 

  

mailto:sztnh@hipo.gov.hu
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VI. Az érintett személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

 

1. A felhasználási engedély megadására irányuló kérelem 

A személyes adatok kategóriái - a felhasználási engedély megadására irányuló kérelem tartalmazza  

- a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő nevét, lakcímét 

vagy székhelyét; 

- a mű vagy a teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat, így 

különösen 

o  a mű vagy a teljesítmény címét, a szerző nevét, 

o a mű vagy a teljesítmény első nyilvánosságra 

hozatalának évét, 

o ha ez lehetséges, a szerző születésének és halálának 

évét, 

o a jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult 

nevét és lakcímét vagy tartózkodási helyét; 

- a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő elektronikus 

levelezési címét vagy telefonszámát; 

- nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a 

kérelmező vagy képviselője aláírását; 

- elektronikus (az e-ügyintézési törvény szerinti) kapcsolattartás 

esetén a természetes személy kérelmező, illetve képviselő 

születési helyét és idejét, valamint anyja nevét; 

- a kérelmező által a jogosult kilétének vagy tartózkodási 

helyének felkutatása érdekében végzett jogosultkutatás 

eredményeként csatolt bizonyítékokban, valamint az ismert 

jogosultakkal kötött felhasználási szerződésekben foglalt 

személyes adatokat; 

- a felhasználás módját, mértékét, tervezett időtartamát és egyéb 

olyan körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának 

megállapításához szükségesek;  

- arra vonatkozó adatot, hogy a felhasználás közvetve vagy 

közvetlenül jövedelemszerzési, vagy jövedelemfokozási célt 

szolgál-e 

- az SZTNH elektronikus (az e-ügyintézési törvény szerinti) 

kapcsolattartás esetében kezeli továbbá a benyújtó kapcsolati kódját 

Az adatkezelés célja a felhasználási engedély megadására irányuló kérelem elbírálása, a nem 

jogerős döntés eljuttatása a Fővárosi Főügyészség részére  

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja], különös tekintettel 

- az Szjt. 41/B. §, 41/C. § (4) bekezdés, 

- a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

rendelkezéseire 

Az adatkezelés időtartama a felhasználási kérelemre vonatkozó döntés jogerőre emelkedése 

évének utolsó napjától számított alábbi időtartam: a felhasználási 

engedély – építészeti művek esetében esetlegesen meghosszabbított – 

időtartama és további 5 év (összesen nem építészeti művek esetében 10 

év, építészeti művek esetében 10-15 év)  
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2. Díjfizetési kötelezettségek (igazgatási szolgáltatási díj, felhasználási díj) 

A személyes adatok kategóriái a díjfizetéssel kapcsolatban az SZTNH az alábbi adatokat kezeli: 

- a kérelmező nevét; 

- a díj összegét; 

- a befizetési időpontját; 

- az ügyszámot vagy engedélyszámot; 

- a díj rendeltetését (jogcímét); 

- a befizetés módjától függően a befizető bankszámlaszámát 

vagy lakcímét/székhelyét 

Az adatkezelés célja díjfizetési kötelezettség teljesítése, könyvelése és pénzügyi 

nyilvántartása, illetve a jogosult vagy az igénylési idő lejártát követően 

jogszabályban meghatározott más szervezet részére utalás, a 

felhasználási engedély visszavonása esetén a felhasználási engedély 

jogosultja részére visszautalás teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja], különös tekintettel 

- az Szjt. 41/B. § (1)-(7) bekezdés, 

- a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. és 6. §, 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

rendelkezéseire 

Az adatkezelés időtartama - az igazgatási szolgáltatási díj esetében a számviteli 

jogszabályoknak megfelelően számított 8 év 

- a felhasználási díj esetében 8 év, amelynek kezdő időpontja a 

díj jogosult, az illetékes közös jogkezelő szervezet(ek) vagy a 

Nemzeti Kulturális Alap részére utalása évének utolsó napja 

 

3. A felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem 

A személyes adatok kategóriái a felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem tartalmazza 

- a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő nevét, lakcímét 

vagy székhelyét; 

- a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett, 

valamint az SZTNH által a visszavonásról szóló határozatban 

meghatározott felhasználási díj közötti különbözet 

visszautalásához szükséges adatokat; 

- nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a 

kérelmező vagy képviselője aláírását; 

- elektronikus kapcsolattartás esetén a természetes személy 

kérelmező, illetve képviselő születési helyét és idejét, valamint 

anyja nevét 

Az adatkezelés célja a felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem elbírálása 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja], különös tekintettel 

- az Szjt. 41/B. §, 

- a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  

rendelkezéseire 

Az adatkezelés időtartama a felhasználási engedély visszavonására irányuló döntés jogerőre 

emelkedése évének utolsó napjától számított 5 év  
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4. Kapcsolattartás  

A személyes adatok kategóriái a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő elektronikus levelezési 

címe (e-mail cím) vagy telefonszáma 

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja], különös tekintettel 

- az Szjt. 41/B. § (1b) bekezdés d) pont, 

- a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés  

rendelkezéseire 

Az adatkezelés időtartama a VI.1. pontban („a felhasználási engedély megadására irányuló 

kérelem”) meghatározott ideig 

 

5. Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyek nyilvántartása 

A személyes adatok kategóriái a nyilvántartás tartalmazza 

- az árva művel kapcsolatos ügyszámot; 

- a felhasználó és – képviselet esetén – a képviselő nevét, 

lakcímét vagy székhelyét; 

- a mű vagy teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat; 

- a jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult nevét –  ha 

ez lehetséges –; 

- a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban engedélyezett 

felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat; 

- a felhasználási díj mértékét és letétbe helyezésének napját; 

- a felhasználási engedély visszavonásának tényét és hatályát; 

- a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban folyamatban lévő 

eljárások tényét és tárgyát; 

- az előzőekben felsorolt adatok változását, a módosítás 

időpontjára utalással 

Az adatkezelés célja nyilvántartás vezetése és nyilvánossá tétele 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja], különös tekintettel az Szjt. 41/E. § 

rendelkezéseire 

Az adatkezelés időtartama a nyilvántartás maradandó értékű köziratnak minősül A köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

XLVI. törvény rendelkezései szerint 

 

6. Az SZTNH döntései elleni fellebbezés esetén megvalósuló nemperes eljárás 

A személyes adatok kategóriái - a nemperes eljárás megindítása irányi kérelem tartalmazza 

- a kérelmezőnek a VI.1. pontban meghatározott azonosító 

adatait; 

- amennyiben van ellenérdekű fél, az ő azonosító adatait; 

- a kérelmező képviselőjének a VI.1. pontban meghatározott 

azonosító adatait és biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét, 

valamint az eljárási jogosultságát megalapozó tényeket; 

- a döntés megváltoztatásának szükségességét alátámasztó 

indokokban és bizonyítékokban foglalt személyes adatokat; 

- késve történő benyújtás esetén az igazolási kérelem személyes 

adatait 

- az SZTNH kezeli a benyújtó kapcsolati kódját  

- az SZTNH kezeli továbbá a Fővárosi Törvényszéktől kapott 

iratokban és döntésben szereplő személyes adatokat 
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6. Az SZTNH döntései elleni fellebbezés esetén megvalósuló nemperes eljárás 

Az adatkezelés célja a felülvizsgálati kérelem befogadása, megvizsgálása, a kérelemben 

foglaltaknak helyt adás esetén a határozata megváltoztatása, annak 

hiánya esetén a kérelem továbbítása a bíróság (Fővárosi Törvényszék) 

részére, illetve a bírósági döntés kezelése 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja], különös tekintettel 

- az Szjt. 41/C-D. §, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény, 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

rendelkezéseire 

Az adatkezelés időtartama a VI.1. pontban („a felhasználási engedély megadására irányuló 

kérelem”) meghatározott ideig  

 

VII. A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás 

A jelen tájékoztató VI. pontjában írt személyes adatokat az SZTNH érintett területeken dolgozó munkatársai 

(Szerzői Jogi Főosztály, az iratkezelés tekintetében a Hatósági Ügyviteli Főosztály, a díjfizetés esetében a 

Gazdálkodási Főosztály, a felülvizsgálati kérelem bíróságra továbbítása esetén a Jogi és Nemzetközi 

Főosztály) kezelik. 

 

Az Szjt. 41/C. § (4) bekezdése alapján az SZTNH döntésével szemben felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a 

Fővárosi Főügyészség (1054 Budapest, Akadémia utca 13., postai cím: 1881 Budapest, pf. 13.) is. A Fővárosi 

Főügyészség önálló adatkezelőként jár el, az általa végzett adatkezelésekre az alábbi honlapon elérhető 

adatkezelési tájékoztató vonatkozik: http://ugyeszseg.hu/. 

 

Az Szjt. 41/D. § (7) bekezdése alapján az SZTNH döntésével szemben benyújtott felülvizsgálati kérelem 

elbírálására a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27., postai cím: 1363 Budapest, pf. 16.) 

illetékes. A Fővárosi Törvényszék önálló adatkezelőként jár el, az általa végzett adatkezelésekre az alábbi 

honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató vonatkozik: https://birosag.hu/. 

 

Az SZTNH informatikai rendszereiben keletkező hiba vagy más probléma esetén a személyes adatokat 

tartalmazó rendszerekhez hozzáférhetnek a hivatali informatikai infrastruktúra egyes üzemeltetési feladatainak 

ellátását biztosító adatfeldolgozó munkatársai. 

Az adatfeldolgozó 

▪ megnevezése: Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. 

▪ székhelye: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. A épület II. emelet 

▪ honlapjának elérhetősége: https://www.npsh.hu/ 

 

A befizetéseket, számlákat nyilvántartó SAP rendszerben keletkező hiba vagy más probléma esetén a 

személyes adatokat tartalmazó rendszerhez hozzáférhetnek az SAP supportot biztosító adatfeldolgozó 

munkatársai. 

Az adatfeldolgozó 

▪ megnevezése: T-Systems Magyarország Zrt. 

▪ székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 

▪ honlapjának elérhetősége: https://www.t-systems.hu/ 

 

  

http://ugyeszseg.hu/
https://birosag.hu/
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A tárhelyszolgáltatást végző, adatfeldolgozónak minősülő társaság munkatársai szükség esetén hozzáférhetnek 

a közzétett nyilvántartásban szereplő személyes adatokhoz. 

Az adatfeldolgozó 

▪ megnevezése: Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

▪ székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

▪ honlapjának elérhetősége: https://www.invitech.hu/ 

 

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes 

adatok továbbítása e bíróság vagy a hatóság felé, abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a 

személyes adatokhoz. Egyebekben az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat nem 

továbbítja más adatkezelő részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.  

 

VIII. Adatbiztonság 

Az érintett személyes adatai megismerésére az SZTNH és az adatfeldolgozói a munka- vagy feladatkörükbe 

tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az SZTNH megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 

 

Szervezési intézkedések 

Az SZTNH az informatikai rendszereihez hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A 

hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az SZTNH informatikai 

rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az 

ezeknek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez 

és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. 

összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos 

használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel. 

 

Az SZTNH-t és az adatfeldolgozóit szigorú titoktartási szabályok kötik, és a tevékenységük során ezek szerint 

a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni. 

 

Technikai intézkedések 

Az SZTNH az adatokat – a közzétett nyilvántartásban szereplő adatok kivételével – saját eszközökön, 

adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt, 

riasztórendszerrel ellátott szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető 

rendszerrel védetten. 

 

Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok 

belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres határvédelmi eszköz (tűzfal) helyezkedik el. Az 

adatokat az SZTNH több szerveren tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó 

megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől. 

 

Az SZTNH többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső 

hálózatait a külső támadásoktól. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az 

elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN). 

 

Az SZTNH mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci 

működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. 

 

Az SZTNH a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és 

nyomon követhetők a végzett műveletek és észlelhetők a bekövetkezett incidensek (például a jogosulatlan 

hozzáférés). 
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IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok  

a) Az érintett személynek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Amennyiben az érintett személy a SZTNH által végzett adatkezeléssel kapcsolatban kérelmet nyújt be, az 

SZTNH legkésőbb annak a beérkezését követő naptól számított egy hónapon belül tájékoztatja őt az általa 

hozott intézkedésekről vagy azok elmaradásának okairól, ez utóbbi esetben egyben tájékoztatást adva az 

érintettnek panaszbenyújtási és jogorvoslati jogáról is. Amennyiben az SZTNH-hoz érkezett kérelmek 

bonyolultsága vagy száma ezt indokolja, az SZTNH a határidőt legfeljebb további két hónappal 

meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról és annak okáról az SZTNH a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja. 

 

Az érintett jogainak védelme és az adatbiztonság követelményeinek teljesülése érdekében az SZTNH minden 

esetben meggyőződik az érintett és a joggyakorláshoz kapcsolódó személy személyazonosságának 

egyezőségéről, ehhez szükség esetén további információk nyújtását kéri. 

 

b) A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH-tól arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e a személyes 

adatainak kezelése, és amennyiben igen, jogosult megismerni különösen 

▪ az adatkezelés céljait; 

▪ a kezelt személyes adatok kategóriáit; 

▪ azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes 

adatokat közölte vagy közölni fogja (szükség esetén beleértve az adattovábbítás garanciáit is); 

▪ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát vagy ezen időtartam meghatározásának 

szempontjait; 

▪ azon jogát, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

▪ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;  

▪ ha az adatok nem tőle származnak, azok forrását. 

 

Az SZTNH erre irányuló kérésre az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és 

szabadságát. A másolatkérést első alkalommal ingyenesen teljesíti, azt követően annak teljesítéséért az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számol fel vagy a másolat kiadását megtagadja. 

 

FIGYELEM! A kérelemre megtekinthető iratokba való betekintést az SZTNH személyes megjelenéshez 

kötötten biztosítja az Szjt. 41/C. § (3) bek. alapján. 

 

c) A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, 

továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is – jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészítését. 

 

d) A törléshez való jog 

Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését, amely kérelmet az SZTNH teljesíti, amennyiben nem áll 

fenn az alábbi indokok valamelyike: a törölni kért adatok a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlásához; uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, az 

SZTNH közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtásához; a népegészségügy területét érintő közérdekből; közérdekű archiválás, tudományos vagy 

történeti kutatás vagy statisztikai célból; illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez szükségesek.  
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e) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai kezelését az SZTNH korlátozza, amennyiben 

▪ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

▪ az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok 

felhasználásának korlátozását kéri; 

▪ az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

▪ az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán alapszik, és az 

érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

 

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, 

továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. 

 

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

f) A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai 

kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e)  pontján alapszik, ha az érintett 

álláspontja szerint az SZTNH személyes adatát a jelen tájékoztatóban megjelölt célokkal összefüggésben nem 

megfelelően kezelné. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

g) A panaszhoz és jogorvoslathoz való jog 

Bárki, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, akkor 

▪ panaszt nyújthat be az SZTNH-hoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 1081 Budapest, II. János 

Pál pápa tér 7., levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 415., központi telefonszám: +36-1/312-4400, 

központi fax szám: +36-1/474-5534, központi e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu, az adatvédelmi 

tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu;  

▪ adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el. A keresetlevél 

benyújtható az SZTNH székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó 

utca 27, telefonszám: +36-1/354-6000, honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/), vagy az 

érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, amely megkereshető az alábbi 

honlapon: https://birosag.hu/torvenyszekek;  

▪ panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (székhely: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36-1/391-

1400, fax szám: +36-1/391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, holnap elérhetősége: 

https://www.naih.hu/). 
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