Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
Kohorsz ‘18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat

Személyes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Kedves válaszadó Anyukák, Apukák! Kedves Érintettek!
A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézete nevében gratulálunk
gyermekük születéséhez, és köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal, valamint időt
szakítottak arra, hogy válaszaikkal segítsék a Kohorsz ‘18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat
(Kohorsz ’18) elnevezésű tudományos kutatásunkat. Részvételüket nagyra értékeljük, hiszen
az Önök segítsége elengedhetetlen ahhoz, hogy jobban megismerhessük a magyarországi
gyermekek felnövekedését, valamint az azt befolyásoló társadalmi és intézményi tényezőket.
A Kohorsz ’18 kutatás során kezeljük személyes adataikat, amire tekintettel 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
2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban:
GDPR) 13. és 14. cikkei alapján szeretnénk az Önök részére személyes adataik kezelésével
kapcsolatban részletes tájékoztatást adni. Habár a korábbi adatfelvételek során személyes
adataik kezeléséről részletes tájékoztatást nyújtottunk, az idő közben alkalmazandóvá váló
GDPR rendelkezéseinek megfelelően szeretnénk, hogy a teljes Kohorsz ’18 kutatás
vonatkozásában személyes adataik kezeléséről részletes és pontos képet kapjanak.
Személyes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónk célja ezért, hogy bemutassuk Önöknek,
hogy a Kohorsz ’18 kutatás során miként kezeljük a rendelkezésünkre bocsátott személyes
adataikat illetve, hogy milyen jogosultságok illetik meg Önöket.
1. Az adatkezelő bemutatása
Adatkezelő

Központi Statisztikai Hivatal
Népességtudományi Kutató Intézet

Online elérhetősége:

info@kohorsz.hu

Telefonos elérhetősége:

+3613456573

Postai elérhetősége:

KSH NKI, 1525
Budapest,
Pf. 51.

Honlapja:

www.kohorsz18.hu; www.demografia.hu

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény
7.§ (9) bekezdése alapján közfeladatot ellátó költségvetési szerv, melynek közfeladata alap
és alkalmazott demográfiai kutatási tevékenység végzése. Adatkezelő alapító okiratában is
rögzítettek szerint Adatkezelő tudományos intézmény, a hazai alap-, és alkalmazott
demográfiai kutatások bázisintézménye.
Adatkezelő a GDPR 37. cikkére tekintettel köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a következők:

Adatvédelmi tisztviselő

Kapitány Balázs

Online elérhetősége:

kapitany@demografia.hu

Telefonos elérhetősége:

+36 -1-345-6573

Postai elérhetősége:

KSH NKI 1024 Budapest, Buday László utca
1-3.

2. Személyes adatkezelés szempontjából irányadó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
3. A Kohorsz ’18 bemutatása
A Kohorsz '18 kutatás az Adatkezelő által indított nagyszabású felmérés, melynek célja az,
hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről és az azt befolyásoló
tényezőkről. A Kohorsz ’18 fókuszában azok a várandós anyák – valamint magzataik - állnak,
akik várandósgondozási könyvében a szülés várható időpontjaként 2018. április 1. és 2019.
március 31. közötti időpont lett megjelölve, aminek következtében a vizsgálat elvi
alapsokaságát a 2018. április 1. és 2019. március 31.közötti egy éves időszakban
Magyarországon született újszülöttek és családjaik képezik. Annak érdekében, hogy a kutatás
reprezentativitása és a kapott eredmények általánosíthatósága biztosított legyen az induló
minta úgy került kialakításra, hogy kicsiben leképezze az ország teljes lakosságát. Ennek
érdekében az induló mintába 600 védőnői körzet került kiválasztásra, amely védőnői
körzetekben várandósgondozáson részt vevő valamennyi várandós anya felkérést kapott a
Kohorsz ’18-ban való együttműködésre, akiknek a gyermeke várhatóan a megadott
időszakban születik meg. A Kohorsz ’18 az induló mintában szereplő gyermekek fejlődésének
különböző szempontjait kívánja megragadni (fizikai, kognitív és érzelmi fejlődés, egészség,
jóllét, teljesítmény és mobilitás), végig követve azokat a fejlődés különböző stádiumain. A
Kohorsz’18 vizsgálat tárgyát képezik továbbá a felnövekedést egymással kölcsönhatásban
meghatározó tényezők, illetve ezek azonosítása és hatásmechanizmusának feltárása. A
kutatás fókuszában alapvetően három fő vizsgálati terület áll. A demográfiai jellemzők, az
egészség és fejlődés, valamint a társadalmi háttérjellemzők.
Adatkezelő honlapján (www.kohorsz18.hu) a Kohorsz ’18 kutatás állásáról, folyamatáról,
eredményeiről és a személyes adatkezelést érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja
Önöket, annak érdekében, hogy személyes adataik kezeléséről, és pontos céljáról naprakész
információkat kaphassanak.
4. Mely érintettekre vonatkozóan kezel személyes adatokat az Adatkezelő?

A Kohorsz’18 során személyes adatok kezelése a következő érintetti kategóriák
vonatkozásában valósul meg:
●

●
●
●

Anyák: Az Anyák személyes adatai először várandósságuk ideje alatt, majd a
Kohorsz’18 kutatás során több alkalommal önkitöltős kérdőív kitöltése, valamint,
személyes interjú keretében történő megkeresés útján kerülnek Adatkezelő
kezelésébe.
Gyermekek: A Gyermekekre vonatkozó személyes adatok a szülők által adott
személyes interjúk nyomán kerülnek az Adatkezelő kezelésébe.
Apák: Az Apákat Adatkezelő a kutatás későbbi szakaszában keresi meg személyes
interjú során, így személyes adataik ennek keretében kerülnek Adatkezelő kezelésébe.
Gyermekek Testvérei: A Kohorsz ’18 során az Anyák és Apák által kitöltött kérdőívek,
valamint a személyes interjúkon adott válaszok eredményeként a Gyermekek
Testvéreire vonatkozó személyes adatok is Adatkezelő kezelésébe kerülhetnek, amely
esetben a Gyermekek testvérei is érintetté válnak.

5. Milyen forrásokból kerülnek személyes adatok az Adatkezelőhöz?
A Kohorsz ’18 során Adatkezelő elsősorban az Érintettek személyes megkeresése útján felvett
személyes adataikat, valamint az Érintettek kényelme érdekében – hozzájárulásuk mellett – a
várandósgondozási kiskönyvből, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
által üzemeltetett Születésértesítő Rendszerből átvett személyes adataikat kezeli.
Az Apák megkeresése a Harmadik Adatfelvételi Hullám során megkeresett Anyák által
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek útján történik.
A Kohorsz ’18 során Adatkezelő több hullámban valósit meg adatfelvételt, illetve adatátvételt,
annak érdekében, hogy gyermekeik fejlődését nyomon tudja követni.
a) Első Adatfelvételi Hullám
Az Első Adatfelvételi Hullám során az Anyák várandósságuk 28-31. hete alatt kerülnek
megkeresésre a védőnői hálózat segítségével. Az adatfelvétel során az Anya által az
önkitöltős várandós kérdőívben megadott személyes adatok, valamint az Anya védőnője által
a várandós kérdőívben megadott személyes adatok, illetve a várandósgondozási kiskönyvből
átvett személyes adatokat kezeli az Adatkezelő.
Az Első Adatfelvételi Hullám időszaka:2018. január – 2019. március.
b) Második Adatfelvételi Hullám

A Második Adatfelvételi Hullám során az Anyák gyermekük megszületését követően a
gyermek fél éves korában kerülnek megkeresésre ismételten a védőnői hálózat segítségével.
Az adatfelvétel során az Anya által a féléves önkitöltős füzetben megadott Anyára és
Gyermekre vonatkozó személyes adatok, valamint az Anya védőnője által a féléves

kérdőívben megadott, Anyára, Gyermekre, és Apára vonatkozó Személyes Adatokat kezeli az
Adatkezelő.
A Második Adatfelvételi Hullám időszaka: 2018. június – 2019. december
Az Első és a Második Adatfelvételi Hullám során az adatfelvételt végző védőnők
adatfeldolgozóként járnak el.
c) Adatátvétel Adminisztratív Adatrendszerből
Az Anyákra és a Gyermekekre vonatkozó személyes adatok az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat által üzemeltetett Születésértesítő Rendszerből történő adatátadás útján
kerülnek Adatkezelő kezelésébe. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
üzemeltetett Születésértesítő Rendszerből átvett személyes adatokat az Adatkezelő a
Gyermek egyedi Kohorsz ’18 során generált egyedi azonosítója, valamint az Anya
Társadalombiztosítási Azonosító Jele felhasználásával kapcsolja össze az Első és Második
Adatfelvételi Hullám során Adatkezelő kezelésébe kerülő lévő Személyes Adatokkal. Az
Adminisztratív Adatrendszerből történő adatátvétel célja, az Önök kényelmének biztosítása.
Ezen megoldással az Érintettek szükségtelen zavarása nélkül tud Adatkezelő hozzájutni a
Kohorsz ’18 kutatáshoz elengedhetetlen személyes adatokhoz.
Az adatátadás időszaka: 2018-2019
A személyes adatok Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által üzemeltetett
Születésértesítő Rendszerből történő átvétele és a Gyermekek egyedi azonosítója, valamint
az Anyák Társadalombiztosítási Azonosító Jele útján az Adatkezelő kezelésében lévő
személyes adatokkal való összekapcsolása tekintetében az Anyák kifejezett hozzájárulása
képezi az adatkezelés jogalapját.
d) Harmadik Adatfelvételi Hullám
A Harmadik Adatfelvételi Hullám során az Anyák a gyermek egy éves korában kerülnek
személyesen megkeresésre adatfelvételt végző kérdezőbiztosok segítségével. Az adatfelvétel
során az Anya által az Anyára és Gyermekére vonatkozó személyes adatokat kezeli az
Adatkezelő.
A Harmadik Adatfelvételi Hullám során az Apák a gyermek másfél éves korában kerülnek
személyesen megkeresésre adatfelvételt végző kérdezőbiztosok segítségével. Az adatfelvétel
során az Apa által az Apára és Gyermekére vonatkozó személyes adatokat kezeli az
Adatkezelő.
A Harmadik Adatfelvételi Hullám időszaka: 2019 április – 2020. április
A Harmadik Adatfelvételi Hullám során az adatfelvételt végző jogi személy adatfeldolgozóként
jár el az Adatkezelővel kötött szerződés alapján.

e) Negyedik Adatfelvételi Hullám
A Negyedik Adatfelvételi Hullám során az Anyák a gyermek közösségbe kerülésekor kerülnek
személyesen megkeresésre adatfelvételt végző kérdezőbiztosok segítségével. Az adatfelvétel
során az Anya által az Anyára és Gyermekére vonatkozó személyes adatokat kezeli az
Adatkezelő.
A Negyedik Adatfelvételi Hullám időszaka: 2020 – 2021.
A Negyedik Adatfelvételi Hullám során az adatfelvételt végző jogi személy adatfeldolgozóként
jár el az Adatkezelővel kötött szerződés alapján.
f)

Ötödik Adatfelvételi Hullám

Az Ötödik Adatfelvételi Hullám során az Anyák a gyermek hároméves korában kerülnek
személyesen megkeresésre adatfelvételt végző kérdezőbiztosok segítségével. Az adatfelvétel
során az Anya által az Anyára és Gyermekre vonatkozó személyes adatokat kezeli az
Adatkezelő.
Az Ötödik Adatfelvételi Hullám időszaka: 2021 – 2022
Az Ötödik Adatfelvételi Hullám során az adatfelvételt végző jogi személy adatfeldolgozóként
jár el az Adatkezelővel kötött szerződés alapján.
6. Milyen személyes adatokat, és milyen jogalap alapján kezel az Adatkezelő?
Adatkezelő a Kohorsz ’18 során az érintettekre vonatkozó, az Adatfelvételi Hullámok során
közvetlenül az érintettektől nyert, valamint az Adminisztratív Adatrendszerekből az érintettek
hozzájárulása alapján átvett személyes adatokat kezel.
A GDPR alapján személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható érintettre
vonatkozó bármely információ. A Kohorsz ’18 során Adatkezelő személyes adatot
kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel.
Adatkezelő a személyes adatok kategóriáján belül a GDPR értelmében személyes adatok
különleges kategóriáit is kezeli, amennyiben az érintett a vonatkozó kérdésekre a kérdőív,
vagy interjú keretében választ adott. A személyes adatok különleges kategóriájába tartozó
adatként kezel Adatkezelő egyes faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat,
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatokat, az egészségügyi adatokat és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat. A Kohorsz ’18 során Adatkezelő a
személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatokat kizárólag az
Érintettek kifejezett hozzájárulása alapján kezel.
Tájékoztatjuk a Kohorzs’ 18 kutatásban részt vevő Gyermekek Apukáit, arról hogy a Harmadik
Adatfelvételi Hullám során, apakérdőív felvétele keretében Adatkezelő be kívánja vonni az

Apákat is a kutatásba. Az apakérdőívekből nyert információk nagymértékben hozzájárulnak a
Korhorsz ’18 kutatás sikeréhez, eredményességéhez. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő az
Apákkal a Kohorsz ’18 kutatás korábbi szakaszaiban nem lépett kapcsolatba, Adatkezelő
kizárólag az Anyáktól tudja beszerezni az Apák kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeit a
Harmadik Adatfelvételi Hullám alkalmával. Tájékoztatjuk az Apákat arról, hogy Adatkezelő az
Anyákat kizárólag az Apákkal történő kapcsolatfelvétel megvalósítása érdekében
legszükségesebb személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím) megadására kéri. Ezen
személyes adataikat Adatkezelő kizárólag az apakérdőívek kitöltése érdekében történő
kapcsolatfelvétel céljából kezeli az Apával való kapcsolatfelvételig. Tájékoztatjuk arról, hogy
Adatkezelő az Apával való első kapcsolatfelvétele alkalmával – telefonos megkeresés
esetében szóban, e-mailes megkeresés esetében írásban – az Apáknak nyilatkoznia
szükséges személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulásukkal kapcsolatban, valamint
élhetnek a jelen tájékoztató 12. pontjában bemutatott jogaikkal. Tájékoztatjuk arról,
amennyiben az Apa személyes adatai kezelését nem ellenzi, valamint amennyiben a
személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás nélkül további személyes adatokat bocsát
Adatkezelő rendelkezésére - a kutatás sikeres lefolytatása érdekében – Adatkezelő ezt ráutaló
magatartással a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásként értékeli.
7. Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Adatkezelő személyes adataikat a Kohorsz ’18 kutatás céljainak megvalósítása érdekében,
tudományos kutatási és statisztikai célból bizalmasan kezeli, tudományos adatbázis
létrehozása, valamint tudományos és statisztikai kutatások végzése céljából a tudományos
kutatások vonatkozásában elismert szigorú etikai előírásoknak megfelelően. Felhívjuk a
figyelmüket arra, hogy a Kohorsz ’18 kutatásról, a kutatás céljainak részletes
meghatározásáról, a kutatás folyamatáról, állásáról és újdonságairól, valamint a személyes
adataikkal végzett tudományos és statisztikai műveletekről, és egyéb tudnivalókról
honlapunkon naprakész és részletes információkat olvashat.
Tájékoztatjuk arról, hogy az Anyák Társadalombiztosítási Azonosító Jelét az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által üzemeltetett Születésértesítő Rendszerben
lévő személyes adataikkal való összekapcsolás által, a Kohorsz ’18 kutatás során való
felhasználás céljából kezeljük.
Tájékoztatjuk arról, mivel a Kohorsz ’18 kutatás megvalósítása során, a Gyermekek
felnövekedésének nyomon követhetősége okán elengedhetetlen, hogy ugyanazon érintetteket
időről időre felkeresse az Adatkezelő, ezért a Kohorsz ’18 kutatás megvalósítása, az érintettek
egyes Adatfelvételi Hullámok során törtnő felkeresése, és kapcsolattartás céljából kezeljük
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló, valamint telefonos elérhetőségüket. Tájékoztatjuk,
hogy – kifejezett hozzájárulásuk esetén - elektronikus kapcsolattartásra szolgáló
elérhetőségüket, a Kohorsz ’18 kutatás során felmerülő kérdések feltététele céljából is
kezeljük.
Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor
jogosult visszavonni, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben élni kíván
hozzájárulás visszavonáshoz fűződő jogával, erre vonatkozó kifejezett, írásbeli, hozzájárulás
visszavonására irányuló kérelmet a fentebb jelzett elérhetőségekre tudja megküldeni.

8. Milyen műveleteket végzünk személyes adataikkal?
A Kohorsz ’18 során az egyes Adatfelvételi Hullámok során gyűjtött, valamint az Adminisztratív
Adatrendszerekből átvett személyes adatokat elkülönített kutatási adatbázisokba rendezi
Adatkezelő, amely kutatási adatbázisok egyedi érintett azonosítására alkalmas személyes
adatot nem tartalmaznak.
Az egyes érintettek azonosítása kizárólag a Gyermekek vonatkozásában megképzett egyedi
kutatási azonosító útján lehetséges, amely az Anya hozzájáruló nyilatkozatán található. A
kutatási adatbázisban az egyes Érintettek kizárólag a kutatási azonosító megjelenítésével
szerepelnek, ezért az Érintettek a kutatási adatbázisból nem azonosíthatóak. Az érintettek
azonosítása kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatokon szereplő információk alapján
azonosíthatóak. A kutatási adatbázisban a személyes adatok az Érintettek azonosítására nem
alkalmas módon jelennek meg.
A Kohorsz ’18 során, az Adatkezelő alkalmazásában álló kutatók tudományos és statisztikai
kutatási műveleteket kizárólag a – azonosítható személyes adatot nem tartalmazó – kutatási
adatbázison végeznek. Az Adatkezelő alkalmazásában álló kutatók kutatási eredményeikről
publikációkat készítenek, amely publikációk személyes adatot nem tartalmaznak. A
tudományos kutatási és statisztikai tevékenység, semmilyen esetben nem irányul egyedileg
azonosítható személyes adattal kapcsolatos műveletre vagy ilyen, azonosítható személyes
adat közzétételére, publikálására.
9. Meddig kezeljük személyes adataikat?
Mivel a Kohorsz ’18 kutatás, a longitudinális demográfiai kutatások gyakorlata szerint, azonos
érintetteket követ végig egy meghatározott perióduson keresztül, ezen periódus időszakában
az érintettek azonosíthatóságának megtartása a kutatás megvalósításának feltétele, amire
tekintettel személyes adataikat azonosítható módon a Kohorsz ’18 teljes megvalósítása alatt
kezeli Adatkezelő.
Tájékoztatjuk arról, hogy a tudományos kutatási és statisztikai adatkezelés jellegére tekintettel,
a Kohorsz ’18 során folytatott személyes adatkezelés időtartamát előzetesen, pontosan
meghatározni nem tudjuk. Tekintettel erre, Adatkezelő mindaddig azonosítható módon kezeli
személyes adataikat, ameddig az a Kohorsz ’18 kutatás megvalósítása érdekében szükséges,
eddig azonban szigorú adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a vonatkozó jogszabályok, és
demográfiai kutatásokra vonatkozó etikai elvárásoknak megfelelően.
Tájékoztatjuk, hogy a Kohorsz ’18 kutatás során rendszeresen felülvizsgáljuk azt, hogy a
kutatás megvalósítása szempontjából az érintettek azonosíthatóságának fenntartása
szükséges-e, és amint a Kohorsz ’18 kutatás állása ezt lehetővé teszi, haladéktalanul
elvégezzük személyes adataik anonimizálását, amit követően az érintettek azonosíthatósága
megszűnik. A Kohorsz’ 18 kutatás folyamatáról, tervezett szakaszairól és időtartamáról
honlapunkon tájékozódhat.
10. Mely személyek és szervezetek vesznek részt személyes adataik kezelésében?

A Kohorsz ‘18 során személyes adatokhoz az Adatkezelő Kohorsz ‘18 kutatásban,
tudományos kutatási tevékenységet végző kutatói, és adatrögzítésre kijelölt alkalmazottai
férhetnek hozzá.
Az érintettek egyedi azonosítását lehetővé tevő hozzájáruló nyilatkozatokhoz kizárólag az
adatkezelő kutatói férhetnek hozzá, ezért az érintettek egyedi azonosítását kizárólag a kutatók
tudják elvégezni, az elkülönítetten kezelt hozzájáruló nyilatkozatokon szereplő személyes
adatok és a kutatási adatbázisban tárolt személyes adatok kutatási azonosító útján történő
összekapcsolásával.
A Kohorsz ’18 során továbbá az Adatkezelő részére, megállapodás alapján adatfeldolgozási
tevékenységet végzők férhetnek hozzá személyes adataikhoz. A személyes adatok egyéb
címzettek részére továbbításra nem kerülnek.
11. Milyen intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adataik
biztonságban legyenek?
Az érintettekre vonatkozó személyes adatok biztonsága, - különösen az Érintettek
azonosítását lehetővé tevő személyes adatokat tartalmazó hozzájáruló nyilatkozatok védelme érdekében Adatkezelő minden szükséges adatbiztonsági intézkedést megtesz. Az
Adatkezelő által alkalmazott adat, és információbiztonsági intézkedések garantálják az
érintettek személyes adatainak megfelelő védelmét, többek között a jogosulatlan hozzáférés
és jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az Adatfeldolgozó többek között a következő
adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazza:
• Személyes adatok álnevesítése.
• A személyes adatok, és a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét
szolgáló biztonsági intézkedések.
• A személyes adatokat tároló informatikai rendszereket védő biztonsági
intézkedések.
• A Kohorsz 18’ kutatás adatkezeléseit etikai bizottság felügyeli.
Az Adatkezelő adatfeldolgozóival adatfeldolgozási megállapodást köt.
Sem az Adatkezelő, sem adatfeldolgozói nem továbbítanak személyes adatokat harmadik
országba, vagy nemzetközi szervezet felé. Sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozói nem
alkalmaznak profilalkotást, vagy automatizált döntéshozatalt.
12. Milyen jogosultságok illetik meg Önöket személyes adataik kezelésével
kapcsolatban, és miként gyakorolhatják azokat?
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Érintetteket, a GDPR alapján a következő
jogosultságok illetik meg:
a) Tájékoztatáshoz való jog
b) Hozzáféréshez való jog
c) Helyesbítéshez való jog
d) Törléshez való jog
e) Adatkezelés korlátozásához való jog
f) Adathordozhatósághoz való jog

g) Tiltakozáshoz való jog
h) Jogorvoslathoz való jog
Az érintettek, jogaik gyakorlása iránt kérelmet nyújthatnak be az Adatkezelőhöz, a fentebb
jelzett elérhetőségeken. Az Adatkezelőnek a kérelmet abban az esetben áll módjában
teljesíteni, amennyiben az érintett a kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján
beazonosítható. Gyermekkorú érintett esetében az érintett jogainak gyakorlására a felügyeleti
jogot gyakorló szülő(k) jogosult.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy a kérelmen elektronikus
elérhetőségét megjelölte a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az érintetti kérelmeket Adatkezelő ingyenesen teljesíti. Amennyiben azonban, az érintett
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, észszerű összegű díjat számíthat
fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
a) Tájékoztatáshoz való jog
A Kohorsz ’18 során megvalósuló személyes adatkezelés érintettjeinek nagy számára,
valamint a Kohorsz ‘18 kutatás sajátosságaiból adódóan, az adatkezelések eltérő időpontjai
következtében a technikai megvalósíthatóság kihívásaira tekintettel, a tájékoztatását az
Adatkezelő első sorban a honlapján közzétett tájékoztató útján, és az elérést biztosító link
rendelkezésre bocsátásával teljesíti.
b) Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől – a fentebb jelzett elérhetőségeken - tájékoztatást
kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
Az érintett jogosult továbbá, kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Adatkezelőtől igényelni, a kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
c) Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy erre vonatkozó kérelme esetén az Adatkezelő helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
d) Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje,
az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték.
• Ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.
• Ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• Ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban jogosult
az érintett törlési jogának gyakorlására irányuló kérelem megtagadására, amennyiben a
személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné a Kohorsz ’18 kutatás céljainak megvalósulását.
e) Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelés korlátozása, olyan átmeneti intézkedés, amely esetében az érintetti igény
elbírálásáig, vagy egy intézkedés megtételéig a személyes adat tárolásán kívüli más
adatkezelés azon nem végezhető.
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
amennyiben:
•

•
•

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát.
Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, azt a tárolás kivételével csak akkor
lehet kezelni, ha:

•
•
•
•

Az érintett hozzájárult.
Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
Más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.
Az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kifolyólag szükséges.

Az Adatkezelő köteles a korlátozás feloldásáról a feloldást megelőzően tájékoztatni az
érintettet, akinek kérése alapján az adatkezelést korlátozásra került.
f) Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
Tájékoztatjuk, hogy az Érintett adathordozhatósághoz való joga gyakorlása körében, az ilyen
kérelem beérkezése esetén minden esetben vizsgálja az Adatkezelő, hogy a kérelem
teljesítése lehetséges-e, arra tekintettel, hogy a Kohorsz ‘18 kutatás vonatkozásában nincs
más olyan, adatkezelő, aki részére az adatok továbbítása értelmezhető volna.
g) Tiltakozáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy a Kohorsz ’18 személyes adatkezelése során az adatkezelések
jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett a hozzájárulás visszavonásával élhet,
tiltakozáshoz való joggal nem rendelkezik.
Amennyiben a GDPR 89. cikke alapján az uniós, vagy tagállami jog a jövőben az érintett
hozzájárulásán kívüli, egyéb jogalapok alapján lehetőséget biztosít a tudományos kutatási
vagy statisztikai célból végzett személyes adatok kezelésére, és ennek következtében a
Kohorsz ‘18 az érintett hozzájárulásán kívül, más jogalap alapján kezel személyes adatot, az
érintett jogosulttá válik 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.
h) Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett jogellenes személyes adatkezelést tapasztal, jogosult az Adatkezelő
Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat, a fentebb megjelölt elérhetőségeken.
Az érintett továbbá, jogosult bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő ellen megindított per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét
az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek
Az érintett jogosult arra, hogy panasszal éljen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetősége:
https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,-kapcsolat.html

