
5. számú függelék 

 

 

Adatkezelési tájékoztató a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár –  

Oral History Archívumában kutatást végzők részére 

 
 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet), és az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) alapján az alábbiakban tájékoztatja a VERITAS Történetkutató Intézet 

és Levéltár – Oral History Archívum állományában kutatást végzőket (a továbbiakban: 

Kutató) a személyes adataik kezelésével kapcsolatos körülményekről: 

 

1. AZ ADATKEZELŐ 

 

Neve: VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (a továbbiakban: Adatkezelő vagy 

VERITAS) 

székhelye: 1093 Budapest, Zsil u. 2–4. 

levelezési cím: 1093 Budapest, Zsil u. 2–4. 

email: info@veritas.gov.hu  

telefonszám: +36–1–795–6581 

honlap: https://www.veritasintezet.hu 

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szmolen Dénes,  

sandor.denes.szmolen@veritas.gov.hu 

Telefon: +36–1–795–3197 

 

2. AZ ADATKEZELÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény (a továbbiakban: Levéltári törvény) 

 a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai 

követelményekről szóló 27/2015 (V.27.) EMMI rendelet 

 az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR 

rendelet) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.) 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet 

 

Az Oral History Archívum állományának kutatótermi használatát, rendelkezésre bocsátásának 

rendjét a VERITAS hatályos Kutatási Szabályzata tartalmazza. 

 

3. AZ ADATOK FORRÁSA 

Személyes adatait a kutató közvetlenül adja meg a VERITAS részére. 

 

 

 

 

 



4. A LÁTOGATÓI JEGY KIÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

4.1.A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja 

 

személyes adat kategóriája  az adatkezelés célja 

családi és utónév 

a kutató azonosítása szolgáló adatok a 

Levéltári törvényben meghatározott 

tartalmú látogatói jegy kiállításakor 

valamint a VERITAS szolgáltatásainak 

igénybevétele során. 

születési családi és utónév 

anyja családi és utóneve 

születési helye 

születési ideje (év, hónap, nap) 

állandó lakcíme 

aláírás 

a kutató által megadott adatkezelési hely a megismert és kigyűjtött személyes adatok 

kezelésére vonatkozó kutatói nyilatkozatban 

szükséges megadni 

 

4.2.Az adatkezelés jogalapja 

 

A 4.1. pontban meghatározott adatok kezelése a Levéltári törvény 22. § (2), (3), (4) 

bekezdéseiben, valamint a 24. § (4) bekezdésében előírt jogi kötelezettség teljesítésén alapul 

[GDPR rendelet 6. cikk (1) c)]. 

 

4.3.Az adatkezelés időtartama 

 

A 4.1. pont szerinti személyes adatokat tartalmazó kutatási kérelem és kutatási napló az 

Adatkezelő hatályos Iratkezelési Szabályzata és Irattári terve alapján nem selejtezhető, 

maradandó értékű iratok. A kutatói kérőlapok az EMMI rendelet 44. § (4) bekezdése 

értelmében a kutatás befejezésétől számított 15 év után selejtezésre kerülnek. 

 

A KAPCSOLATTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 

5.1.A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja 

 

személyes adat kategóriája  az adatkezelés célja 

telefonszám a Kutató és a VERITAS közötti 

kapcsolattartás lehetőségének biztosítása (a 

kutatáshoz kapcsolódó információkról, 

esetleges változásokról való tájékoztatás 

lehetőségét biztosítja) 

e-mail cím 

 

5.2.Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja a Kutató jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása 

[GDPR rendelet 6. cikk. (1) a)]. 

5.3.Az adatkezelés időtartama 

 

A VERITAS a Kutató által megadott 5.1. pont szerinti személyes adatot a Kutató 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását a 

Kutató visszavonja, úgy a VERITAS-nak a továbbiakban nem áll módjában azon 

elérhetőségein felvenni vele a kapcsolatot. 



 

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 

 

Az adatkezelés papír alapon történik, amelynek során a személyes adatokat tartalmazó, a 

kutatási jogosultság megszerzéséhez, érvényesítéséhez szükséges űrlapokat (kutatási kérelem, 

látogatói jegy, kutatói kérőlap, kutatási napló) tároljuk. 

 

7. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK 

KÖRE 

 

A Kutatók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten 

feljogosított munkatársai férhetnek hozzá. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az 

Adatkezelő csak kivételes esetben, jogszabályi kötelezettség alapján adja át a Kutató által 

megadott személyes adatokat más állami szerveknek, így különösen pl.: 

- amennyiben a Kutatót érintő ügyben bírósági eljárás indult, és a bíróság számára szükséges 

átadni a Kutató személyes adatait tartalmazó iratokat 

- amennyiben nyomozó hatóság keresi meg az Adatkezelőt, konkrét ügyben a Kutató 

személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. 

 

8. ADATBIZTONSÁG 

 

Adatkezelő állami költségvetési szerv szervezeti egysége, amelynek működése szabályozott, 

az irattározás, levéltári anyag használatának, rendelkezésre bocsátásának rendjére belső 

szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. A személyes adatokat tartalmazó kutatási űrlapokat 

a VERITAS zárt szekrényben őrzi, beléptető rendszerrel védett épületrészben, az iratokba 

csak a VERITAS arra jogosult munkatársai tekinthetnek be, vagy végezhetnek más 

adatkezelési műveletet. 

 

9. A KUTATÓ JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

A Kutatót személyes adatai kezelése során a GDPR rendeletben, Infotv-ben meghatározott 

jogok illetik meg. A Kutatók személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos 

jogaikat írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) vagy személyesen – 

személyazonosságuk igazolásával - gyakorolhatják az Adatkezelő 1. pontban megadott 

elérhetőségein. Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást a Kutató személyes adatairól, 

illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános 

tájékoztatás történik. Az Adatkezelő kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés 

elmaradásának, kérelme elutasításának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme 

beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a Kutatót, mely határidő szükség esetén – a 

kérelem összetettségét, a kérelmek számát figyelembe véve - további két hónappal 

meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól a 

kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást. 

 

Az Adatkezelő a Kutatók kutatással összefüggő jogai gyakorlását főszabály szerint 

díjmentesen biztosítja. Ha azonban a Kutató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre: 

 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 



b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

9.1. Átlátható tájékoztatás 

 

A VERITAS jelen dokumentumban tájékoztatja a Kutatókat az Adatkezelő kilétéről és 

elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, a Kutatók jogairól, jogorvoslati lehetőségről. 

 

9.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz 

 

A Kutató bármikor jogosult a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein tájékoztatást 

kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a GDPR rendeletben, Infotv-

ben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

9.3. Helyesbítés, kiegészítés 

 

A Kutató bármikor jogosult a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein kérni a Kutatóra 

vonatkozó személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését. Adatkezelő a 

helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről 

személyes ügyintézés során szóban, további esetekben írásban (elektronikus levélben vagy 

postai úton) küld értesítést. 

 

9.4.Hozzájárulás visszavonása 

 

A Kutató a hozzájárulását a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein bármikor 

visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a VERITAS a továbbiakban nem veszi fel 

a Kutatóval a kapcsolatot telefonon, elektronikus levélben. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

9.5. Törlés 

 

A Kutató jogosult a VERITAS-tól kérni a Kutatóra vonatkozó személyes adatok törlését a 

GDPR rendeletben meghatározott esetekben a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein. 

A VERITAS kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik a törlés iránt. A törlési 

kérelmet a VERITAS a GDPR rendelet 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek közül 

elsősorban azokban az esetben utasítja el, ha a Levéltári törvény vagy más jogszabály vagy 

jogszabályon alapuló belső szabályzat – különösen iratkezelési szabályzat – az Adatkezelőt a 

személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelés jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

9.6. Az adatkezelés korlátozása 

 

A Kutató bármikor jogosult a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein kérni a Kutatóra 

vonatkozó személyes adatok korlátozását a GDPR rendeletben meghatározott feltételek 

fennállása esetén. Például, ha a VERITAS-nak már nincs szüksége az adatokra, vagy az 

adatkezelést érintő esetleges jogellenesség áll fenn, de a Kutató ellenzi a törlést, és e helyett 

kéri a felhasználás korlátozását. A korlátozás alá eső személyes adatokat csak a Kutató 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 



vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

9.7. Tiltakozás a személyes adatkezelése ellen  

 

A Kutató bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben 

az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az a közhatalmi szervek 

által feladataik ellátása során végzett adatkezelés. A VERITAS-nál kizárólag a jogos érdekből 

és a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén élhet az érintett Kutató a tiltakozás jogával. 

9.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 

 

A VERITAS az Oral History Archívum dokumentumai kutatási célú használatának 

biztosításához, rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó adatkezelése során automatizált 

döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor. 

 

 

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a VERITAS adatkezelésével összefüggően jogsérelem érte, 

azt a VERITAS 1. pontban megadott elérhetőségein, vagy az Intézet adatvédelmi 

tisztviselőjén keresztül jelezze, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a VERITAS adatkezelésével összefüggően személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, közvetlenül fordulhat 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1125 Budapest, 

Szilagyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: www.naih.hu; email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) és 

 bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert a Kutató – 

választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Az Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. 

Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés 

megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást az Adatkezelő előzetesen közzéteszi honlapján, valamint a kutatótermében. 

 

 

 

 

      VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
 

 

 

 

 


