A Visegrádi Szabadalmi Intézet által nyújtott szolgáltatásokkal és a honlapját felkeresők személyes
adataival kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) a négy visegrádi ország, a Cseh Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság a szabadalmi együttműködés körében
kormányközi szervezetként hozta létre. A VSZI működését 2016. július 1-jén kezdte meg.
A VSZI a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) előírásaira figyelemmel nemzetközi kutatási
szervnek és nemzetközi elővizsgálati szervnek minősül, ilyen módon nemzetközi kutatást, nemzetközi
elővizsgálatot és kiegészítő nemzetközi kutatást végez.
A VSZI nemzetközi szervezetként elkötelezett a jogszabályok és a legjobb nemzetközi gyakorlatok
követése, működésének átláthatósága mellett. Erre figyelemmel elkészítette és honlapján közzétette
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) 13-14. cikkei szerinti tájékoztatót.

I.

Általános tájékoztatás

A személyes adatok kezelője a Visegrádi Szabadalmi Intézet (székhelye: Magyarország, 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 7., honlapjának elérhetősége: http://vpi.int/index.php/hu/, telefonszáma: +36 1
613 5130, e-mail címe: secretariat@vpi.int).
A VSZI elkötelezett a személyes adatok megfelelő védelme mellett, így a technológia állásának
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a megfelelő adatbiztonság garantálása
érdekében.
Bármely érintett kérheti a VSZI-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
továbbá a GDPR-ban meghatározott esetekben élhet az adathordozhatóság jogával.
Amennyiben bármely érintett úgy véli, a VSZI adatkezelése miatt sérültek jogai, tájékoztatás kérése és
panaszának kivizsgálása érdekében a VSZI-hez és az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat.
Az érintettet megillető jogokról szóló részletes tájékoztatás a III. pontban érhető el.

II.

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

1. Nemzetközi kutatás
a bejelentő esetében: név, cím, állampolgárság,
az érintett személyes adatok kategóriái
lakóhely, aláírás
a feltaláló és a képviselője esetében: név, cím
nemzetközi bejelentés elbírálása, a nemzetközi
kutatás elvégzése, a nemzetközi kutatási jelentés
a személyes adatok kezelésének célja
továbbítása a Szellemi Tulajdon Világszervezete
Nemzetközi Irodája részére, szükség esetén
tájékoztatás adása vagy panaszok kezelése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
a személyes adatok kezelésének jogalapja
PCT 4. cikk 1. bekezdés (iii) és (v) pontok, 11. cikk
(1) bekezdés (i) és (iii) pont c) alpont
PCT VSZ 4. szabály (1) bekezdés a) alpont (iii)
pont, 4. szabály (4)-(8) és (15) bekezdései
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
a VSZI a személyes adatokat a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájától kapja, a
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
kutatás elvégzését követően annak eredményét
szervezet részére történő adattovábbítás és
oda küldi vissza
annak garanciái
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
részére adattovábbítás nem történik
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a nemzetközi kutatási eljárás ügyiratát a
illetve ezen időtartam meghatározásának nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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2. Nemzetközi kutatás
az érintett személyes adatok kategóriái
telefonszám, faxszám, e-mail cím
gyorsabb kommunikáció a nemzetközi kutatási
bejelentés elbírálása, a nemzetközi kutatási
a személyes adatok kezelésének célja
eljárás lefolytatása, a tájékoztatás adása vagy a
panaszok kezelése során
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
a személyes adatok kezelésének jogalapja
PCT 4. cikk 1. bekezdés (iii) és (v) pontok, 11. cikk
(1) bekezdés (i) és (iii) pont c) alpont
PCT VSZ 4. szabály (1) bekezdés a) alpont (iii)
pont, 4. szabály (4)-(8) és (15) bekezdései
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
a VSZI a személyes adatokat a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájától kapja, a
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
kutatás elvégzését követően annak eredményét
szervezet részére történő adattovábbítás és
oda küldi vissza
annak garanciái
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
részére adattovábbítás nem történik
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a nemzetközi kutatási eljárás ügyiratát a
illetve ezen időtartam meghatározásának nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez

3

3. Nemzetközi kutatás
bejelentő neve, bejelentő vagy képviselője
aláírása
és az alábbi adatcsoport egyike:
az érintett személyes adatok kategóriái
- bankszámlaszám, bankszámla tulajdonosának
neve, számlavezető bank neve vagy
- kézbesítési név és cím
a nemzetközi kutatási illeték részleges
a személyes adatok kezelésének célja
visszatérítése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
a személyes adatok kezelésének jogalapja
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
PCT VSZ 16. szabály (3) bekezdés, 41. szabály (1)
bekezdés
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
könyvelő
kategóriái (ha vannak ilyenek)
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
szervezet részére történő adattovábbítás és ilyen adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a nemzetközi kutatási eljárás ügyiratát a
illetve ezen időtartam meghatározásának nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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4. Nemzetközi elővizsgálat
a bejelentő esetében: név, cím, állampolgárság,
az érintett személyes adatok kategóriái
lakóhely, aláírás
a feltaláló és a képviselője esetében: név, cím
a nemzetközi elővizsgálati kérelem elbírálása, a
nemzetközi elővizsgálati eljárás lefolytatása, a
nemzetközi elővizsgálati jelentés továbbítása a
a személyes adatok kezelésének célja
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
Nemzetközi Irodája részére, szükség esetén
tájékoztatás adása vagy panaszok kezelése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
PCT 31. cikk, 4. cikk 1. bekezdés (iii) és (v) pontok,
a személyes adatok kezelésének jogalapja
11. cikk (1) bekezdés (i) és (iii) pont c) alpont
PCT VSZ 53. szabály, 4. szabály (1) bekezdés a)
alpont (iii) pont, 4. szabály (4)-(8) és (15)
bekezdései
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
a VSZI a személyes adatokat a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájától kapja, a
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
kutatás elvégzését követően annak eredményét
szervezet részére történő adattovábbítás és
oda küldi vissza
annak garanciái
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
részére adattovábbítás nem történik
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a nemzetközi elővizsgálat ügyiratát a
illetve ezen időtartam meghatározásának nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez

5

5. Nemzetközi elővizsgálat
az érintett személyes adatok kategóriái
telefonszám, faxszám, e-mail cím
gyorsabb
kommunikáció
a
nemzetközi
elővizsgálati kérelem elbírálása, a nemzetközi
a személyes adatok kezelésének célja
elővizsgálati eljárás lefolytatása, a tájékoztatás
adása vagy a panaszok kezelése során
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
PCT 31. cikk, 4. cikk 1. bekezdés (iii) és (v) pontok,
a személyes adatok kezelésének jogalapja
11. cikk (1) bekezdés (i) és (iii) pont c) alpont
PCT VSZ 53. szabály, 4. szabály (1) bekezdés a)
alpont (iii) pont, 4. szabály (4)-(8) és (15)
bekezdései
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
a VSZI a személyes adatokat a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájától kapja, a
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
kutatás elvégzését követően annak eredményét
szervezet részére történő adattovábbítás és
oda küldi vissza
annak garanciái
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
részére adattovábbítás nem történik
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a nemzetközi elővizsgálat ügyiratát a
illetve ezen időtartam meghatározásának nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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6. Kiegészítő nemzetközi kutatás
a bejelentő esetében: név, cím, állampolgárság,
az érintett személyes adatok kategóriái
lakóhely, aláírás
a feltaláló és a képviselője esetében: név, cím
a kiegészítő nemzetközi kutatási kérelem
elbírálása, a kiegészítő nemzetközi kutatás
elvégzése, a kiegészítő nemzetközi kutatási
a személyes adatok kezelésének célja
jelentés továbbítása a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodája részére,
szükség esetén tájékoztatás adása vagy
panaszok kezelése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
a személyes adatok kezelésének jogalapja
PCT VSZ 45bis szabály, 4. szabály (1) bekezdés a)
alpont (iii) pont, 4. szabály (4)-(8) és (15)
bekezdései
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
a VSZI a személyes adatokat a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájától kapja, a
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
kutatás elvégzését követően annak eredményét
szervezet részére történő adattovábbítás és
oda küldi vissza
annak garanciái
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
részére adattovábbítás nem történik
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a kiegészítő nemzetközi kutatás ügyiratát
illetve ezen időtartam meghatározásának a nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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7. Kiegészítő nemzetközi kutatás
az érintett személyes adatok kategóriái
telefonszám, faxszám, e-mail cím
gyorsabb kommunikáció a kiegészítő nemzetközi
kutatási kérelem elbírálása, a kiegészítő
a személyes adatok kezelésének célja
nemzetközi kutatás elvégzése, a tájékoztatás
adása vagy a panaszok kezelése során
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges]
a személyes adatok kezelésének jogalapja
PCT VSZ 45bis szabály, 4. szabály (1) bekezdés a)
alpont (iii) pont, 4. szabály (4)-(8) és (15)
bekezdései
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
a VSZI a személyes adatokat a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodájától kapja, a
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
kutatás elvégzését követően annak eredményét
szervezet részére történő adattovábbítás és
oda küldi vissza
annak garanciái
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
részére adattovábbítás nem történik
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a kiegészítő nemzetközi kutatás ügyiratát
illetve ezen időtartam meghatározásának a nemzetközi bejelentés évétől számított 10. év
szempontjai
utolsó napjáig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a Szellemi Tulajdon Világszervezete részére a
a személyes adatok forrása
bejelentő vagy a képviselője adja meg az érintett
személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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8. Panaszkezelés
a panaszos által megadott személyes adatok,
az érintett személyes adatok kategóriái
elsősorban az alábbiak: név, cím, telefonszám,
faxszám, e-mail cím
az eljárások során felmerülő esetleges hibák
a személyes adatok kezelésének célja
javítása és a minőség javítása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [az
a személyes adatok kezelésének jogalapja
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges]
a VSZI a személyes adatokat tartalmazó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
ügyiratokat a bejelentésben megjelölt tagállami
kategóriái (ha vannak ilyenek)
hatóság részére továbbítja
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
szervezet részére történő adattovábbítás és
részére adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a VSZI a nemzetközi bejelentésekhez köthető
a személyes adatok tárolásának időtartama, panaszok esetében az ügyiratokat a nemzetközi
illetve ezen időtartam meghatározásának bejelentés évétől számított 10. év utolsó napjáig,
szempontjai
egyéb esetben a panasz érkezési évének utolsó
napjától számított 5 évig őrzi meg
a minőség biztosítása, a hibák kijavítása, az
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
esetleges
érdeksérelmek
orvoslásának
érdek megnevezése
lehetősége
a Szellemi Tulajdon Világszervezete, a VSZI vagy
a tagállami szellemitulajdon-védelmi hatóság
a személyes adatok forrása
részére a panaszos vagy a képviselője adja meg
az érintett személyes adatokat
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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9. Szerződésekhez köthető adatok
a magánszemély szerződő felek esetén: név,
székhely, adószám, bankszámlaszám, aláírás
az érintett személyes adatok kategóriái
a nem magánszemély szerződő felek esetén: a
képviselő neve és aláírása
a
VSZI
szerződéses
kötelezettségeinek
a személyes adatok kezelésének célja
teljesítéséhez szükséges személyes adatok
biztosítása
a magánszeméllyel kötött szerződés esetében:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja [az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyikben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
a személyes adatok kezelésének jogalapja
érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges]
a nem magánszeméllyel kötött szerződés
esetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges]
szükség esetén, kizárólag a munkájuk
elvégzéséhez szükséges mértékben a banki és
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek könyvelési feladatokat ellátók, továbbá az
kategóriái (ha vannak ilyenek)
adatfeldolgozói feladatot ellátó MadeIT.hu
Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
érintett munkatársai
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
szervezet részére történő adattovábbítás és
részére adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a személyes adatokat a szerződés
illetve ezen időtartam meghatározásának megszűnése évének utolsó napjától számított 5
szempontjai
évig őrzi meg
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez
érdek megnevezése
szükséges adatok biztosítása
a személyes adatok forrása
a szerződést megkötő másik fél
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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10. Szerződéses kapcsolattartói adatok
a szerződésben szereplő kapcsolattartói adatok
az érintett személyes adatok kategóriái
(név, elérhetőségi adatok: telefonszám, e-mail
cím)
a
VSZI
szerződéses
kötelezettségeinek
a személyes adatok kezelésének célja
teljesítéséhez szükséges személyes adatok
biztosítása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [az
a személyes adatok kezelésének jogalapja
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges]
szükség esetén, kizárólag a munkájuk
elvégzéséhez szükséges mértékben a banki és
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek könyvelési feladatokat ellátók, továbbá az
kategóriái (ha vannak ilyenek)
adatfeldolgozói feladatot ellátó MadeIT.hu
Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
érintett munkatársai
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
szervezet részére történő adattovábbítás és
részére adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a személyes adatok tárolásának időtartama, a VSZI a személyes adatokat a szerződés
illetve ezen időtartam meghatározásának megszűnése évének utolsó napjától számított 5
szempontjai
évig őrzi meg
a kapcsolattartást lehetővé tevő adatok
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
biztosítása a szerződéses kötelezettségek
érdek megnevezése
teljesítése érdekében
a személyes adatok forrása
a szerződést megkötő másik fél
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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11. A VSZI honlapjához köthető adatkezelés
az internetes kapcsolat létesítésére és
fenntartására
tekintettel
a
használt
böngészőprogram
típusával,
az
internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a
az érintett személyes adatok kategóriái
domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és
a megtekintett oldalak listájával kapcsolatos,
automatikusan képződő, személyes adatnak
minősülő technikai adatok (naplózási adatok)
a személyes adatok kezelésének célja
statisztikakészítés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [az
a személyes adatok kezelésének jogalapja
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges]
a személyes adatok továbbítására nem kerül sor,
de azokhoz az adatfeldolgozói feladatot ellátó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala
kategóriái (ha vannak ilyenek)
érintett munkatársai a munkájukhoz szükséges
mértékben hozzáférnek
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
szervezet részére történő adattovábbítás és
részére adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a személyes adatok tárolásának időtartama,
a VSZI az adatokat a keletkezésüktől számított 1
illetve ezen időtartam meghatározásának
évig őrzi meg
szempontjai
a látogatottság adatai változásának elemzése, a
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos felhasználói szokások elemzése, a honlap
érdek megnevezése
felépítésének
optimalizálása,
felhasználóbaráttá tétele
a személyes adatok forrása
a honlapot felkereső érintett
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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12. A VSZI honlapjához köthető adatkezelés
az ügyfélelégedettség-mérés során esetlegesen
megadott személyes adatok, továbbá
az érintett személyes adatok kategóriái
az internetes kapcsolat létesítésére és
fenntartására tekintettel az előző táblázatban
írt naplózási adatok
az ügyfélelégedettség mérése, az ügyfélbarát
honlap és eljárások kidolgozásához szükséges
a személyes adatok kezelésének célja
elemzések elvégzése és egyéb lépések
megtétele
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett
a személyes adatok kezelésének jogalapja
hozzájárulását adta személyes adatai egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez]
a személyes adatok továbbítására nem kerül sor,
de azokhoz az adatfeldolgozói feladatot ellátó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala
kategóriái (ha vannak ilyenek)
érintett munkatársai a munkájukhoz szükséges
mértékben hozzáférnek
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
szervezet részére történő adattovábbítás és
részére adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a VSZI az adatokat a keletkezésüktől számított 1
a személyes adatok tárolásának időtartama,
évig őrzi meg, de legfeljebb az érintett
illetve ezen időtartam meghatározásának
hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben
szempontjai
erre előbb kerül sor
a
hozzájárulást
az
érintett
bármikor
a hozzájárulás visszavonhatóságára vonatkozó
visszavonhatja, de az nem érinti a visszavonást
külön tájékoztatás
megelőző adatkezelés jogszerűségét
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
az adatkezelés nem jogos érdeken alapul
érdek megnevezése
a személyes adatok forrása
az elégedettségmérő kérdőívet kitöltő érintett
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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13. A VSZI honlapjához köthető adatkezelés
az internetes kapcsolat létesítésére és
fenntartására
tekintettel
a
használt
böngészőprogram
típusával,
az
internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a
az érintett személyes adatok kategóriái
domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és
a megtekintett oldalak listájával kapcsolatos,
automatikusan képződő, személyes adatnak
minősülő technikai adatok (naplózási adatok)
a
VSZI
rendszerei
információbiztonsági
szintjének fenntartása, az esetleges támadások
a személyes adatok kezelésének célja
kivizsgálása, kivizsgáltatása és a feljelentés
megtétele
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [az
a személyes adatok kezelésének jogalapja
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges]
a személyes adatok továbbítására nem kerül sor,
de azokhoz az adatfeldolgozói feladatot ellátó
a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek
Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala
kategóriái (ha vannak ilyenek)
érintett munkatársai a szükséges mértékben
hozzáférnek
harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi
harmadik ország vagy más nemzetközi szervezet
szervezet részére történő adattovábbítás és
részére adattovábbítás nem történik
annak garanciái
a személyes adatok tárolásának időtartama,
a VSZI az adatokat a keletkezésüktől számított 2
illetve ezen időtartam meghatározásának
évig őrzi meg
szempontjai
a VSZI informatikai rendszerei és az azokban
ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos
tárolt adatok sértetlensége, bizalmassága és
érdek megnevezése
rendelkezésre állása elért szintjének fenntartása
a személyes adatok forrása
a honlapot felkereső érintett
az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a a VSZI automatizált adatkezelést (a profilalkotást
profilalkotást is
is beleértve) nem végez
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III. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek
1.

Hozzáférési jog

Mindenki jogosult tájékoztatást kapni a VSZI által kezelt adatairól, különösen
•
•
•

•
•
•
•

az adatkezelés céljairól;
a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel a VSZI a személyes
adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi
szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
ha az adatok nem tőle származnak, azok forrásáról.

A VSZI – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok másolatát (beleértve az azokat
tartalmazó dokumentum másolatát is) az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti
hátrányosan mások jogait és szabadságát.
2.

Helyesbítéshez való jog

Mindenki jogosult arra, hogy kérésére a VSZI helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését.
3.

Törléshez való jog

A VSZI a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben
•
•
•
•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelynek érdekében azokat a VSZI
kezelte;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és
nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
a személyes adatok kezelése jogellenes;
a VSZI-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést a VSZI-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Amennyiben a törlendő személyes adatot a VSZI korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR
rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a
további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A VSZI a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem
értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges
•

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
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•

•
•

•
4.

a személyes adatok kezelését előíró, a VSZI-re vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából, illetve közérdekből vagy a VSZI-re vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során
végzett feladat végrehajtása céljából;
a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból,
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A VSZI az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben
•
•
•
•

az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok VSZI általi ellenőrzésének
idejére;
az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenzi, és helyette
azok felhasználásának korlátozását kéri;
a VSZI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az adatkezelés a VSZI közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, a VSZI vagy
harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely
esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy a VSZI jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a VSZI – a tárolás kivételével – csak az érintett
hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely
tagállam fontos közérdekéből kezeli.
A VSZI azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítéshez való jog
A VSZI minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ezen címzettekről a VSZI kérésre tájékoztatja az érintett
személyt.
6.

Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a VSZI rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a
személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az
egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a
törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7.

Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai
kezelése ellen, amennyiben a VSZI adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak
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gyakorlásán, illetve a VSZI vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. A VSZI a tiltakozás ellenére jogosult
az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor,
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
8.

A VSZI eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

A VSZI mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérelem benyújtóját be
tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha a VSZI nem
tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további
információkat kérhet.
A VSZI a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy – illetve a kérelem összetettségére és a hozzá bárki
által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az
igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén a VSZI az okok
megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.
A VSZI a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja
meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és a VSZI azt teljesíteni tudja.
Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a VSZI a jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja
az intézkedést.
Aki úgy véli, hogy a VSZI adatkezelése következtében sérültek a jogai, tájékoztatás kérése és
panaszának kivizsgálása érdekében a VSZI-hez fordulhat az alábbi postai címen: Magyarország, 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 7. vagy e-mail címen: secretariat@vpi.int; továbbá az illetékes
felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. A panasz bármelyik felügyeleti hatóságnál benyújtható, de
azt célszerű az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban benyújtani. Magyarországon a panaszok ügyében eljárni jogosult felügyeleti
hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelyik elérhető személyesen a
Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C címen, postai úton a Magyarország, 1530
Budapest, Pf. 5. levélcímen vagy e-mailen az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen. Honlapjának
elérhetősége: http://www.naih.hu/index.html.
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