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Adatkezelési tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által 2021. 
szeptember 18-19-éra meghirdetett nyílt rendezvény keretében végzett személyesadat-

kezeléshez (Kulturális Örökség Napjai) 

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Történeti Levéltár) 
2021-ben is örömmel csatlakozik az immár hagyományosnak tekinthető Kulturális Örökség 
Napjai (a továbbiakban: KÖN) keretében meghirdetett országos ismeretterjesztő 
rendezvénysorozathoz. Az idei évben is nagy szeretettel várjuk látogatóinkat a meghirdetett 
programokra, ezúttal azonban – a COVID-19 pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel – fokozott 
biztonsági intézkedéseket kell tennünk mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében. 
Ennek alapján a Történeti Levéltár – a tavaly már követett gyakorlatunknak megfelelően – 2021-
ben is előzetes regisztrációhoz és ennek keretében egyes – később tételesen ismertetett – 
személyes adatok megadásához és kezeléséhez köti az általa szeptember 18. és 19. napjaira 
meghirdetett KÖN-programokon való látogatói részvétel lehetőségét.  

A fenti bevezetőben említett személyesadat-kezelésről a Történeti Levéltár az alábbi 
tájékoztatást nyújta az érintettek számára. 

Jelen tájékoztató hatálya a Történeti Levéltár székhelyén 2021. szeptember 18-án és 19-
én nyújtott szolgáltatások (programok) megrendezésével és lebonyolításával összefüggő 
adatkezelési tevékenységekre terjed ki (regisztráció, személyes elérhetőség biztosítása).  

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
(Budapest, 1067 Eötvös u. 7. postacím: 1369 Bp. Pf. 367., tel.: +36-1-478-60-20, email: 
info@abtl.hu) 

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

3. A kezelt adatok köre: név, email-cím, továbbá annak az infokommunikációs eszköznek az 
IP-címe, ahonnan a regisztráció történt.  

4. A személyes adatok különleges kategóriáinak körébe eső adatok kezelésére, továbbá 
automatizált adatkezelésre és profilalkotásra nem kerül sor.    

5. Az érintettek köre: a programokon résztvenni szándékozó természetes személyek (a 
továbbiakban így is: látogatók). 

6. Az adatkezelés célja többrétű:  

a) elsőként a látogatók és a Történeti Levéltár munkatársai egészségének fokozott 
védelme: az előzetes regisztráció ugyanis elősegíti, hogy az egy időben és egy 
helyen (zárt térben) jelenlévők összlétszáma lehetőség szerint korlátozott legyen. 
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Ezzel a járványügyi készültség idején indokolt – egyes emberek közötti – nagyobb 
fizikai távolság biztosítható, ami – más higiéniai és elővigyázatossági intézkedések 
betartásával együtt –, közösen eredményezi a járványügyi kockázatok lehetőség 
szerinti minimálisra csökkentését; 

b) továbbá – az előbbiekkel összefüggésben – a Történeti Levéltárról szóló 2003. évi 
III. törvényben meghatározott közérdekű feladatok zavartalan ellátásának 
biztosítása azzal, hogy a feladatellátásban munkaköri kötelezettségeik alapján 
résztvevő munkatársak nem betegszenek meg és emiatt a munkavégzés nem 
válik számukra tartósan lehetetlenné; 

c) végül kifejezetten a látogatók telefonszáma vonatkozásában annak lehetővé 
tétele, hogy a regisztráció látogató általi előzetes lemondása esetén – 
amennyiben a személyazonosság vonatkozásában kétség merülne fel – az érintett 
telefonon történő megkeresése útján a rendezvény szervezői 
meggyőződhessenek arról, hogy az elektronikus úton (email-ben) bejelentett 
lemondás valóban az érintett személytől származik-e. 

7. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 
(GDPR, 2016. április 27.) 6. Cikk /1/ bek. e) pontja (az adatkezelés jogszabály által az 
adatkezelőre telepített közérdekű feladatok végrehajtása érdekében szükséges). A Történeti 
Levéltár a jogalap vonatkozásában hivatkozik a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökének a koronavírus járvánnyal kapcsolatos 
adatkezelésekről szóló, 2020. március 10-én kiadott tájékoztatójában foglaltakra (különösen 
is annak 2.I. és 2.IV. pontjaira). Ez a hatósági tájékoztató elérhető és letölthető a NAIH 
honlapján keresztül (www.naih.hu).  

8.  A Történeti Levéltár nem vesz igénybe GDPR szerinti adatfeldolgozót. 

9. Adattovábbítás harmadik személyek számára nem történik. 

10. Az adatok őrzési ideje: a kezelt adatok a rendezvényt követő harmadik munkanap elteltével 
törlésre kerülnek.  

11. Az adatok megismerésére jogosultak köre: a kezelt adatokat kizárólag a Történeti Levéltár 
munkatársai, továbbá azok munkahelyi vezetői ismerhetik meg a KÖN-programok 
biztonságos és eredményes lebonyolítása érdekében szükséges mértékben és ideig.  

12. Adatbiztonsági körülmények: a Történeti Levéltár a székhelyén található biztonságos 
szerverein tárolja az adatokat fizikailag is védett, tűzbiztos helyiségben olyan körülmények 
között, hogy azokhoz csak és kizárólag az erre jogosult munkatársak férhetnek hozzá. A 
hozzáférés ellenőrzötten és naplózottan történik.  
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13.  Az érintettek jogai:  

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

B. Az érintett kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését vagy módosítását, 
amennyiben azokat a Történeti Levéltár hiányosan vagy tévesen rögzítette. 

C. Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását (vagyis az adatok zárolását, 
megjelölését és más adatoktól elkülönített kezelését), ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 

 ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a 
Történeti Levéltár az adatok pontosságát ellenőrizze; 

 ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
helyette azonban kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 ha az adatokat a Történeti Levéltárnak – az adatkezelés céljának 
megvalósulásával, a jelen tájékoztató 10. pontjában foglalt törlési 
határidőkre is tekintettel – már törölnie kellene, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.    

D. Az érintettet megilleti továbbá a regisztráció (programra történő jelentkezés) 
törlésének joga is (lemondás). Erre irányuló érintetti kérelem esetén az adatokat 
haladéktalanul törölni kell. Jelen adatkezelés esetében a regisztráció törlésére 
irányuló kérelem feleltethető meg a GDPR 21. Cikk (1) bekezdésében foglalt 
tiltakozáshoz való érintetti jognak.     

Az érintett fenti jogait a Történeti Levéltárhoz vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez 
intézett kifejezett nyilatkozat útján gyakorolhatja a fentebb megadott vagy egyébként 
nyilvános elérhetőségek bármelyikén. A Történeti Levéltár indokolatlan késedelem nélkül 
– de legkésőbb 1 hónapon belül – köteles az érintettet érdemben tájékoztatni az ennek 
nyomán tett intézkedéseiről.  

14. Jogorvoslati lehetőségek:  

Tisztelettel kérjük az érintetteket, hogy bármely panaszuk esetén – lehetőség szerint –
elsőként a Történeti Levéltárral folytatott konzultáció útján kíséreljék meg panaszuk 
orvoslását.  



  4/4 

Ez a kérés természetesen nem érinti az érintett azon jogát, miszerint a Történeti Levéltár 
bármely esetleges jogsértése esetén – választása szerint – külön-külön vagy akár 
egyszerre   

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 a Fővárosi Törvényszék, akár az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindítható, amennyiben ez utóbbi Magyarországon található. 

Végezetül kellő tisztelettel, de határozottan arra kérjük az érintetteket (látogatóinkat), 
hogy meghirdetett programjainkat kizárólag egészségesen látogassák! Egyben 
fokozottan felhívjuk mindenki figyelmét a járványhelyzet idején követendő megelőzési 
szabályok (kézmosás és kézfertőtlenítés, maszk viselése, stb.) körültekintő és felelős 
betartására! Kérjük ezen szabályok elfogadását programjaink látogatása idejére is!   

Jelen adatkezelési tájékoztató a Történeti Levéltár honlapján (www.abtl.hu) való 
közzététellel lép hatályba. Esetleges módosításáról a Történeti Levéltár hasonló 
közzététel útján tájékoztatja az érintetteket. A tájékoztató hatályát veszti legkésőbb a 
kezelt adatok törlésének fentebb meghatározott napján.  
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