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Adatkezelési Tájékoztató 

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet által megrendezésre kerülő 
 „HAPPY-hét” című programra történő regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséhez 

 
1. Adatkezelő és képviselőjének adatai 

 
Adatkezelő neve: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)  
Székhely: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33.  
Postacím: 1372 Postafiók 450.  
Elektronikus elérhetőség: ogyei@ogyei.gov.hu  
Telefonszám: (1) 886 9300  
Faxszám: (1) 886 9460  
Honlap: ogyei.gov.hu  

1.1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

 
Az OGYÉI adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:  

Cím: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. II. emelet 34.  
E-mail cím: adatvedelem@ogyei.gov.hu 

2. Adatkezelés célja  
 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett „HAPPY-hét” című programhoz való csatlakozáshoz 
szükséges regisztráció.  

 
3. Az adatok forrása és kezelt adatok köre 

 
Adatkezelő kizárólag közvetlenül érintett által megadott személyes adatokat kezeli.  

A kezelt adatok köre: 

• Résztvevő neve 
• Munkahely, beosztás 
• Elérhetőségi adatok: e-mail cím, telefonszám 
• hírlevélre történő feliratkozás 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

Adatkezelő személyes adatokat az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása alapján, 
vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezeli.  
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5. A személyes adatok tárolásának ideje 
 

Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, vagyis a HAPPY-hét lezárásáig. 

6. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái 
 

Adatkezelő a regisztrációs felületen keresztül megadott adatok tárolása és feldolgozása érdekében 
SurveyMonkey Europe UC, VAT ID: IE 3223102GH, (cím: 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, Írország, e-mail: support@surveymonkey.com), mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi 
igénybe, és adja át a résztvevők személyes adtait. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: 
https://www.surveymonkey.co.uk/mp/legal/privacy/. 

Fentiteken túl adatkezelő a személyes adatokat harmadik személynek csak kivételes esetben adja ki, 
amennyiben jogszabályi előírások alapján köteles az általa kezelt személyes adatokat átadni az arra jogosult 
hatóságoknak (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék stb.).  
Adatkezelő a konferenciára jelentkezők személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
nem továbbítja.  

7. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 

Adatkezelő a tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán nem alkalmaz a személyes adatokon alapuló 
automatizált döntéshozatali mechanizmust és profilalkotást. 
 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeire címzett írásbeli 
kérelme alapján gyakorolhatja. Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak 
beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.  
 
Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt 
további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
  

8.1. Hozzáféréshez való jog 
 
Érintett tájékoztatást kérhet adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 
van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, érintett jogosult arra, hogy megismerje 

• milyen személyes adatait,  
• milyen jogalapon,  
• milyen adatkezelési cél miatt,  
• milyen forrásból,  
• mennyi ideig kezeli,  
• alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, 
• adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

vagy kinek továbbította a személyes adatait  
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• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről. 

 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében adatkezelő köteles 
meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, 
ennek érdekében a tájékoztatást, az adatokba történő betekintést, illetve azokról másolat kiadását is az érintett 
személyének azonosításához köti. 
 
A személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a 
rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  
 

8.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Érintett kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, amennyiben az érintett hitelt 
érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje adatkezelő 
által kezelt hiányos személyes adatainak megfelelő kiegészítését.  
 

8.3.  Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Érintett kérheti, hogy a személyes adatait adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű 
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben  

• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az 
adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  

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

• adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben).  

 
A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.  
 

8.4.  Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokat 
adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, mennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és 
az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

8.5. Törléshez való jog 
 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett jogosult adatkezelőtől adatainak törlését kérni. 
Amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (1) bekezdésében rögzített indokok valamelyike fennáll, 
adatkezelő a kérelemnek haladéktalanul eleget tesz, kivéve, ha az adatkezelés az általános adatvédelmi 
rendelet 17. cikk (3) bekezdése szerinti valamely okból szükséges. 
 



8.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog 
 
Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztató által érintett adatkezelés hozzájáruláson alapul, így érintett jogosult 
arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 
 
Amennyiben érintett megítélése szerint a személyes adatainak kezelése során az OGYÉI 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), vagy  

• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely soron kívül jár el. Érintett 
a keresetet választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes 
lakcím), illetve az OGYÉI székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be. 
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