Iktatószám:………………………………………..

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL/EGYÉNI VÁLLALKOZÓVAL KÖTÖTT
SZERZŐDÉSHEZ
(1)

Tájékoztatjuk, hogy az Magyar Nemzeti Levéltárral magánszemélyként/egyéni vállalkozóként kötött
szerződése (a továbbiakban: „Jogviszony”) alapján személyes adatait a Magyar Nemzeti Levéltár a
jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
(i)

Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Magyar Nemzeti Levéltár (Székhelye:
1014. Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., Tel: +36 1 225 2883; e-mail:
adatvedelem@mnl.gov.hu – „Adatkezelő”)

(ii)

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, akit
a vonatkozó jogszabályok alapján adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet.
Az adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth Antal (cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 16.
IV. 2., e-mail: adatvedelem@mnl.gov.hu, tel: +36 20 9119098).

(iii)

Az adatkezelés célja: A mellékletben részletesen felsorolt személyes adatokat az
Adatkezelő a Jogviszony létesítéséhez szükséges szerződés megkötése, utóbb annak
teljesítése céljából kezeli; továbbá azért, hogy eleget tudjon tenni a reá vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeknek (adó- és társadalombiztosítási, statisztikai és egyéb
bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek).

(iv)

Az adatkezelés jogalapja:
- A Jogviszonyt megalapozó szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése és jogok
gyakorlása,
- jogszabályok által előírt kötelezettségek (adók és járulékok bevallása, megfizetése;
statisztika) teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés.

(v)

Az Adatkezelő a külön tájékoztatásban meghatározott épületeiben, köztük
munkavégzési helyként szolgáló egyes telephelyein térfigyelő kamerákat és beléptető
rendszert üzemeltet. A személyes adatok ezekkel összefüggő kezelése az Adatkezelő
vagyonvédelemhez, közvetve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott, a levéltári anyag
megőrzésére és védelmére vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése érdekében
történik.

(vi)

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Személyes adatait az Adatkezelő
az alábbi címzettek részére továbbíthatja, illetve enged hozzáférést adatok átvétele
érdekében, kizárólag az adott címzettre vonatkozó, jogszabályban meghatározott
feladat ellátása céljából:
a) feladatkörének keretei között az Adatkezelő felett törvényességi ellenőrzést végző
vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
b) Magyar Államkincstár a Szerződés alapján teljesítendő ellenérték megfizetéséhez
kapcsolódó feladatok ellátása érdekében,
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c) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv,
d) hatóság (pl. rendőrség, bíróság) a vonatkozó eljárási szabályok szerint,
e) pályázati támogatói kör pályázati támogatások elszámolása körében.
(vii) Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.
(2)

Kiegészítő tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete
(„Rendelet”) 13. cikk (2) bekezdése alapján
(i)

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a Szerződés szerinti
ellenérték teljesítéséhez szükséges adatait azok keletkezésétől számított 50 (ötven)
évig tárolja. A kifizetéshez nem szükséges, azonban az Adatkezelő számviteli
nyilvántartásának szabályszerűségét alátámasztó iratokat és adatokat a tárgyévet
követő mérleg, beszámoló benyújtását követő 8. (nyolcadik) év végéig, az ellenérték
fizetéséhez nem kapcsolódó adatokat a Jogviszony fennállása alatt, illetve a
Jogviszony megszűntét követő naptári év végéig tárolja.
Amennyiben a Jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez
nyilatkozat beszerzése szükséges, úgy a nyilatkozat beszerzése során az Adatkezelő
minden esetben felhívja az Ön figyelmét a nyilatkozatban megadott személyes
adatokhoz kapcsolódó adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára és idejére.

(ii)

Tájékoztatás az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő
által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a Rendelet 17.
cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint
megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

(iii)

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Amennyiben személyes adatai kezelésének
jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy a hozzájárulást bármely időpontban jogosult
visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

(iv)

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai
kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400

(v)

A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a
Jogviszony létesítése során Ön által rendelkezésre bocsátott forrásokból származnak.
Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat a
Jogviszonnyal összefüggésben.
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(vi) Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az
Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is
– alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne Önre, avagy a Jogviszonnyal
összefüggésben Önre nézve joghatással járna.
(3)

A Jogviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatai
I.
magánszemély szerződő felek esetében:
- neve (születési neve)
- születési helye, ideje
- anyja neve
- TAJ száma, adóazonosító jele
- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
- állampolgárság
- bankszámla adatok
egyéni vállalkozók esetében
- megnevezés
- székhely
- adószám
- számlázási adatok
- nyilvántartási szám
- kapcsolattartási adatok (email, telefonszám, értesítési cím)
II.
- Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, különösen a díjfizetés bérszámfejtéséhez
szüksége adatok
- amennyiben a Szerződés szerinti feladat ellátáshoz képesítés igazolása szükséges, úgy a
képesítés igazolása
III.
További, jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez szüksége személyes adatok:
- munkabalesetek nyilvántartása,
- biztonsági rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások (kamerás őrzési védelmi rendszer,
beléptetőrendszerek, behatolásjelző rendszerek)
Alulírott
név: …………………………………………………………………………,
születési helye és ideje: …………………………………………………………
anyja neve: ………………………………………………………………………………,

kijelentem, hogy a fenti tájékoztatás tartalmát megismertem, a személyes adataim
kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.
Budapest, ……………év …………………………………..hó ……..-n.
……………………………………………………..
Adatszolgáltató/Érintett
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