ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben
foglaltak szerint a regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos koordinációs,
adminisztratív és nyilvántartási feladatokkal összefüggésben megvalósuló személyes adatok kezelésével járó adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan, a következőkről tájékoztatom:
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége:
a) az adatkezelő megnevezése: Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53., honlap: www.bhd.honvedseg.hu,
email cím: mh.bhd@hm.gov.hu ), tényleges adatkezelés helye: 5. számú KORK Buják (cím,
elérhetőségi adatok: 3047 Buják, Pf. 6., hrsz.: 0464/17., tel.: 06-32-620-698, MH szám: 02-471111, Fax: 06-32-620-697, HM fax: 02-47-1140)
b) az adatkezelő képviselője: Mudra József ezredes, dandárparancsnok.
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, 06-1-474-1111/38075
3. Az adatkezelés célja:
a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele,
b) az igénylő igényjogosultságának megállapítása, ellenőrzése,
c) az igénylő családtagja családtagi, illetve nem igényjogosult hozzátartozói minőségének
megállapítása, ellenőrzése,
d) igények visszaigazolása, beutaló kiállítása,
e) speciális elhelyezési és étkezési igények kielégítése,
f) igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének,
illetve visszafizetésének elbírálása,
g) visszamondott férőhelyek feltöltése a pótigények alapján, a megüresedett férőhelyek
függvényében,
h) a rekreációs szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása,
i) határozott időtartamú szerződés megkötése lakókocsi, lakóautó Honvéd Kemping területén történő tárolásához,
j) kapcsolattartás.
4. A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul és a szolgáltatás igénybevételének
előfeltétele. A személyes adatok kezelésének elmaradása esetén nincs lehetőség a
szolgáltatás igénybevételére.

5. Az adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre, időtartama, adatok forrása:
Adatkezelés
Célja

Jogalapja

Kezelt adatok

a) a rekreációs szolgáltatásokat
igénybe venni szándékozó
igénylők
nyilvántartásba vétele

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a
honvédségi adatkezelésről, az egyes
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.)
13/M alcím, 24/P. §
(3) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás.

igényjogosult
a) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
anyja neve)
b) adóazonosító jele
c) állománycsoportja/rendfokozata
d) szolgálati/munkahelye
e) szolgálati-, munkahelye
f) lakcíme
g) személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje
h) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazolvány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
i) családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai)
igényjogosult családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának, továbbá az igényjogosulti körbe nem tartozó személynek
j) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
anyja neve)
k) adóazonosító jele
l) állománycsoportja/rendfokozata

Időtartama

Adatok forrása

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás
igénybevételét követő 3 hónap
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szolgálati-, munkahelye
lakcíme
igényjogosulthoz fűződő rokonsági foka
személyazonosításra alkalmas igazolványazonosítója, érvényességi ideje
q) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazolvány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
m)
n)
o)
p)

b) az igénylő igényjogosultságának
megállapítása, ellenőrzése

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a
Haktv. 13/M alcím,
24/P. § (3) bekezdés
b) pontjában adott
felhatalmazás.

igényjogosult
a) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
anyja neve)
szolgálatteljesítésre vonatkozó adatok
b) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazolvány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
c) betöltött beosztás
d) műveleti területről történő hazatérés időpontja
e) műveleti területen teljesített szolgálat időtartama

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás igénybevételét
követő 3 hónap
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c) az igénylő családtagja családtagi,
illetve nem igényjogosult hozzátartozói minőségének
megállapítása, ellenőrzése,

Infotv. 5. § (1) bekez- igényjogosult
dés a) pontja és a a) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
Haktv. 13/M alcím,
anyja neve)
24/P. § (3) bekezdés b) családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivoc) pontjában adott
nat, élettársi nyilatkozat adatai)
felhatalmazás.
családtag, nem igényjogosult hozzátartozó minőség megállapításához, ellenőrzéséhez szükséges adatok;
c) családtagok, nem igényjogosult hozzátartozók adatai (különösen a személyi azonosító adataik, a születési anyakönyvi kivonat, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
létesítéséről szóló okirat, örökbefogadásról szóló okirat
adatai);
d) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolására szolgáló
adatok (különösen iskolalátogatási igazolás, tanulói, hallgatói jogviszony igazolás, diákigazolvány adatai);
d) igények vissza- Infotv. 5. § (1) bekez- a) igénylő neve
igazolása, beutaló dés a) pontja és a b) igénylő címe
kiállítása
Haktv. 13/M alcím, c) igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozó24/P. § (3) bekezdés
jának neve
d) pontjában adott
felhatalmazás.

e) speciális elhelye- Infotv. 5. § (1) bekez- egészségi állapotra vonatkozó adatok
zési és étkezési igé- dés a) pontja és a a) fertőző betegség;
nyek kielégítése
Haktv. 13/M alcím,
24/P. § (3) bekezdés

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás igénybevételét
követő 3 hónap

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás
igénybevételét követő 3 hónap
a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
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f) igénybe nem vett
szolgáltatás teljes
vagy csökkentett
összegben történő
megfizetésének, illetve visszafizetésének elbírálása

g) visszamondott
férőhelyek feltöltése a pótigények

e) pontjában adott b) igénylő vagy családtagjának betegsége, családtag halála
felhatalmazás.
(különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai);
c) állandóan szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység;
d) mozgáskorlátozottság;
e) speciális étkezési igény (különösen cukorbetegségre, ételallergiára vonatkozó adatok);
Infotv. 5. § (1) bekez- igényjogosult
dés a) pontja és a a) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
Haktv. 13/M alcím,
anyja neve)
24/P. § (3) bekezdés b) adóazonosító jele
h) pontjában adott c) állománycsoportja/rendfokozata
felhatalmazás.
d) szolgálati/munkahelye
e) szolgálati-, munkahelye
f) lakcíme
g) tel. száma, e-mail címe
h) személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje
i) családi állapota
j) igényjogosult családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának, továbbá az igényjogosulti körbe nem tartozó
személynek a neve
k) igénylő vagy családtagjának betegsége, családtag halála
(különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai)
l) térítési kedvezmények megállapításához szükséges adatok
m) térítési kód
Infotv. 5. § (1) bekez- igényjogosult
dés a) pontja és a a) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
Haktv. 13/M alcím,
anyja neve)
24/P. § (3) bekezdés b) adóazonosító jele

a szolgáltatás
igénybevételét követő 3 hónap

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás igénybevételét
követő 3 hónap

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
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alapján, a megüresedett férőhelyek
függvényében,

i) pontjában adott fel- c) állománycsoportja/rendfokozata
hatalmazás.
d) szolgálati/munkahelye
e) szolgálati-, munkahelye
f) lakcíme
g) személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje
h) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazolvány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
i) családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai)
igényjogosult családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának, továbbá az igényjogosulti körbe nem tartozó személynek
j) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
anyja neve)
k) adóazonosító jele
l) állománycsoportja/rendfokozata
m) szolgálati-, munkahelye
n) lakcíme
o) igényjogosulthoz fűződő rokonsági foka
p) személyazonosításra alkalmas igazolványazonosítója, érvényességi ideje
q) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazol-

az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás
igénybevételét követő 3 hónap
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h) a rekreációs
szolgáltatások
igénybevételének
nyilvántartása

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a
Haktv. 13/M alcím,
24/P. § (3) bekezdés
j) pontjában adott felhatalmazás.

vány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
igényjogosult
a) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
anyja neve)
b) adóazonosító jele
c) állománycsoportja/rendfokozata
d) szolgálati/munkahelye
e) szolgálati-, munkahelye
f) lakcíme
g) személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje
h) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazolvány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
i) családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai)
igényjogosult családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának, továbbá az igényjogosulti körbe nem tartozó személynek
j) személyazonosító adatai (név, születési név, születési idő,
anyja neve)
k) adóazonosító jele
l) állománycsoportja/rendfokozata
m) szolgálati-, munkahelye
n) lakcíme
o) igényjogosulthoz fűződő rokonsági foka

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év
a többi adat tekintetében a szolgáltatás
igénybevételét követő 3 hónap
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p) személyazonosításra alkalmas igazolványazonosítója, érvényességi ideje
q) honvédségi azonosító okmány száma, érvényességi ideje
(különösen a honvédségi szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői igazolvány, a közalkalmazotti igazolvány, a katonai nyugdíjas igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány adatai)
i) határozott időtartamú szerződés
megkötése lakókocsi, lakóautó Honvéd Kemping területén történő tárolásához

j) kapcsolattartás

Infotv. 5. § (1) bekez- lakókocsi, lakóautó, illetve tulajdonosának, üzemben tartójádés a) pontja és a nak azonosító adatai (különösen a személyazonosító adatai, a
Haktv. 13/M alcím, forgalmi engedély adatai);
24/P. § (3) bekezdés
k) pontjában adott
felhatalmazás.

a Haktv. 13/M al- az igényjogosult
cím, 24/P. § (4) bekezdése alapján
az igénylő személyazonosító adatai és
adóazonosító jele
tekintetében 3 év

a könyvviteli elszámolást közvetlenül
alátámasztó számviteli bizonylatok
adatai a kiállításukat követő 8 év
GDPR 6 cikk (1) bek. e-mail cím, telefonszám, kiérthetőségi cím, ha az nem egyezik a
szolgáltatás az igényjogosult
e) pontja
meg a lakcímmel
igénybevételét követő 3 hónap

6. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
a) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot
közlünk.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
7. Az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítési módjának ismertetése:
a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja,
b) Ön kérheti tőlünk az alábbiakat:
ba) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti, hogy tájékoztassuk az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az érintett személyes adatok köréről és forrásáról, azon
címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az Önt
megillető jogokról és személyes adatával összefüggésben esetlegesen felmerült adatvédelmi
incidensről.
bb) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.
c) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes
adatokat, ha
ca) az adatkezelés jogellenes
- az Infotv-ben rögzített adatvédelmi alapelvekkel ellentétes
- az adatkezelés célja megszűnt vagy a cél megvalósulásához már nem szükséges az
adatkezelés
- az adatkezelés törvényben meghatározott időtartama eltelt
- az adatkezelés jogalapja megszűnt és nincs más jogalapja az adatok kezelésének
cb) a személyes adatok törlését jogszabály, uniós aktus, adatvédelmi hatóság vagy bíróság rendelte el
cc) az adatkezelés korlátozásának időtartama letelt és az adatok törlésének van helye
d) Az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti
el az alábbi esetekben:
da) amennyiben Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
db) ha az adatok törlésének lenne helye, de megalapozottan feltételezhető, hogy a törlés sértené
az Ön jogos érdekeit, ez esetben a korlátozás az Ön jogos érdekei fennállásáig tart,
dc) ha az adatok törlésének lenne helye, de azok bizonyítékként való megőrzése szükséges
Fenti jogait a megadott elérhetőségek valamelyikén történő kapcsolatfelvétel révén gyakorolhatja.
8. Jogorvoslat:
A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez,
valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu) lehet fordulni.

