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Adatkezelési tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által szervezett 

fényképes nyílt rendezvények keretében végzett személyesadat-kezelésről 

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Adatkezelő) egyes 

nyílt rendezvényei során az előadókról és a látogatókról képfelvételt készíthet, továbbá 

esetenként egyéb személyes adatokat is kezelhet. A felvételek megjelenhetnek az Adatkezelő 

online közzétett felületein (honlapján és közösségi oldalán).  

Jelen Tájékoztató hatálya az Adatkezelő által szervezett azon nyílt rendezvényekre terjed 

ki, amelyeken videokamerás felvétel nem készül (tehát amelyeken egyidejű kép- és hangrögzítés 

nem történik, kizárólag csak fényképfelvételek készülhetnek a résztvevőkről). Ilyen lehet például 

a havi rendszerességgel meghirdetett Séta a titkok házában című rendezvény, a 

középiskolásoknak szóló Rendhagyó Történelemóra néven szervezett előadássorozat, a 

Dokufilmklub nevű filmvetítéssel egybekötött rendezvényünk, e körbe tartoznak továbbá a nyílt 

levéltári napok (Kulturális Örökség Napja, Kutatók Éjszakája, stb.) programjai, illetve az 

alkalomszerűen megrendezett tudományos konferenciák, könyvbemutatók és más egyéb, 

szélesebb nyilvánosság által is látogatható programok.    

• Adatkezelő neve és elérhetőségei: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

(Budapest, 1067 Eötvös u. 7. postacím: 1410 Bp. Pf. 119., tel.: +36-1-478-60-20, email: 

info@abtl.hu) 

• Az Adatkezelő ezekhez a programokhoz nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

• Adattovábbítás harmadik személyek számára nem történik.  

• Adatvédelmi tisztviselő: Ehrenberger Róbert (email: adatvedelem@abtl.hu) 

• A kezelt adatok köre: az előadó(k) neve, beosztásuk (munkakörük) és munkahelyük 

megnevezése, előadásuk címe, a róluk készült egyéni fényképfelvétel(ek). Ezen kívül 

rendezvényeinken a résztvevőkről tömegfelvétel készül(het), továbbá – ha a 

rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés is szükséges 

–, kezeljük még a jelentkezők nevét (középiskolás csoportok esetében a kísérő vagy 

kapcsolattartó pedagógus nevét), email-címét (telefonszámát) és annak az 

infokommunikációs eszköznek az IP-címét, ahonnan a regisztráció történt.  

• Az érintettek köre: az előadók és a résztvevő természetes személyek 
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• Az adatkezelés célja: közérdekű tudományos ismeretterjesztés és a levéltárban 

végzett szakmai tevékenységek bemutatása, népszerűsítése (minderre a levéltári 

törvény kifejezetten felhatalmazást ad).  

• Az Adatkezelés jogalapja főszabály szerint és különösen is a nem előadó résztvevőkre 

vonatkozóan: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. Cikk /1/ bek. f pont). Az 

Adatkezelő előzetesen elkészített érdekmérlegelési tesztben mutatta ki, hogy az 

érintettek alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét 

teszik szükségessé, az adatkezelés során nem szenvednek aránytalan sérelmet, 

figyelembe véve az adatkezelés célját és a kezelt adatok körét. Az érdekmérlegelési 

tesztet jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza, ami teljes egészében nyilvános. 

Az Adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy az érintettek észrevételt tegyenek 

az érdekmérlegelési tesztben foglaltakra, amit az Adatkezelő ezen észrevételek 

alapján szükség szerint felülvizsgál kihatással az adatkezelés körülményeire is. 

• Az előadókra vonatkozó adatkezelés jogalapja szerződéses felkérés esetén (beleértve 

ebbe az Adatkezelővel fennálló munkaviszonyon alapuló szerződést is): szerződés 

teljesítése (GDPR 6. Cikk /1/ bek. b pont).  

• Az adatkezelés jogalapja pénzügyi és számviteli elszámolás alapját képező személyes 

adatok esetén: jogi kötelezettség (GDPR 6. Cikk /1/ bek. c pont).   

• Adatok őrzési ideje: a regisztráció során megadott adatokat a rendezvényt követő 

harmadik munkanap elteltével töröljük, kivéve, ha azokra jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez a továbbiakban is szükség 

van. A fényképfelvételek közzétételre kerülhetnek az Adatkezelő honlapján vagy 

online közösségi oldalán. A rendezvényekről ügyirat készül a hivatali ügyintézésben 

szokásos módon az Adatkezelő iratkezelési szabályzatának mellékleteként kiadott 

irattári tervben meghatározott megőrzési időkkel (nyilvántartás és statisztika 

céljából). Ez a megőrzési idő levéltárlátogatások és nyílt napi rendezvények esetén 

általában 5 év. A szerződéssel felkért és honoráriumban részesített előadók adatait a 

pénzügyi és számviteli elszámolással kapcsolatos jogszabályokban előírt módon és 

ideig őrizzük (8 vagy 10 év).    

• Adatok megismerésére jogosultak köre: a regisztráció vagy az előzetes bejelentkezés 

során megadott adatokat a rendezvény szervezői és az informatikus munkatársak 

ismerhetik meg. 
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• Adatbiztonság: az Adatkezelő saját telephelyén lévő biztonságos szerverein tárolja az 

adatokat fizikailag is védett helyiségben olyan körülmények között, hogy azokhoz 

csak és kizárólag az erre jogosult munkatársak férhetnek hozzá. 

• Érintettek jogai:  

Az érintett a rendezvényen előzetesen kérheti, hogy róla ne készüljön felvétel (erről az 

Adatkezelő technikai úton gondoskodik).  

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól (hozzáférés joga). 

Az érintett a rá vonatkozó adatokat helyesbítheti vagy módosíthatja, amennyiben azokat 

az Adatkezelő hiányosan vagy tévesen rögzítette. Ehhez kapcsolódóan az előadó jogosult 

továbbá arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányosan kezelt személyes adatokat (pl. 

névelírás, beosztás, munkakör, munkahely téves vagy hiányos megnevezése esetén). 

Az érintett gyakorolhatja a törléshez való jogát is, kivéve, ha az Adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség alapján, ill. jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme 

érdekében az Adatkezelő továbbra is jogosult kezelni az adatokat. 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok 

pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé 

teszi, hogy az adatkezelő mindezt ellenőrizze.  

Az érintett akkor is élhet az adatkezelés korlátozásához való jogával, ha az adatkezelés 

jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette azonban kéri azok 

felhasználásának korlátozását. 

Az érintett tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen: ebben az 

esetben elsőként az adatkezelés korlátozására kerül sor. A korlátozás időtartama arra az 

időszakra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az érintett fenti jogait az Adatkezelőhöz vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez intézett 

kifejezett nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – 

de legkésőbb 1 hónapon belül – köteles az érintettet érdemben tájékoztatni az ennek 

nyomán tett intézkedéseiről.  

Jogorvoslati lehetőségek: az Adatkezelő bármely esetleges jogsértése esetén az érintett 

választása szerint külön-külön vagy akár egyszerre   
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a) panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-

11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400, fax: 

+36-1-391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

b) közvetlenül bírósághoz is fordulhat, amely esetben a per – az érintett 

választása szerint – akár az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó 

székhelye (tevékenységi helye) szerint illetékes törvényszék, akár az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindítható, amennyiben ez utóbbi 

Magyarországon található. 

 

Utolsó módosítás időpontja: 2021. július 5. (Adatkezelő Pf. címének megváltozása miatt).  
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