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H Í R L E V É L  T Á J É K O Z T A T Ó  

Kedves Látogatónk! 

A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet (a továbbiakban: KSH NKI) 

ezúton tájékoztatja Önt, hogy a KSH NKI a személyes adataikat az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 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) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően, az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

Jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy bemutassa, a KSH NKI mint adatkezelő a 

www.kohorsz18.hu honlapon hírlevelek küldésére feliratkozó látogatóinak (a továbbiakban 

együttesen: érintett) személyes adatait önállóan vagy az általa megbízott adatfeldolgozók 

közreműködésével milyen célból, terjedelemben (időtartamban) és jogalapon kezeli, és az érintett 

személyek milyen jogosultságokkal rendelkeznek az információs önrendelkezési jogukat érintően, 

valamint milyen lehetőségekkel rendelkeznek az előbbi jogok érvényesítéséhez. 

Amennyiben az érintett, a www.kohorsz18.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) hírlevélre 

iratkozik fel, személyes adatokat ad meg, ezeket abból a célból vesszük fel és kezeljük, hogy az 

érintettek elsőkészből értesüljenek az Adatkezelő kutatásainak előrehaladásáról, eredményeiről, 

valamint legfrissebb publikációiról. 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő direktmarketing tartalmú hírleveleket nem küld az érintett 

feliratkozók részére. 

 

I. Az adatkezelő bemutatása  

Adatkezelő Központi Statisztikai Hivatal 

Népességtudományi Kutató Intézet 

Online elérhetősége: info@kohorsz18.hu; nki@demografia.hu 

Telefonos elérhetősége: +36-1-345-6573 

Postai elérhetősége: KSH NKI, 1525  

Budapest,  

Pf. 51. 

Honlapja: www.kohorsz18.hu; www.demografia.hu 

http://www.kohorsz18.hu/
http://www.kohorsz18.hu/
mailto:info@kohorsz18.hu
http://www.kohorsz18.hu/
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Adatkezelő a GDPR 37. cikkére tekintettel köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a következők: 

Adatvédelmi tisztviselő Veroszta Zsuzsanna 

Online elérhetősége: veroszta@demografia.hu 

Telefonos elérhetősége: +36 -1-345-6573 

Postai elérhetősége: KSH NKI, 1525 Budapest, Pf. 51. 

II. Az adatkezelés célja és jogalapja  

3. Hírlevelek küldése  

Amennyiben az érintett, az Adatkezelő honlapján hírlevélre iratkozik fel, személyes adatokat ad meg, 

ezeket abból a célból vesszük fel és kezeljük, hogy az érintettek elsőkészből értesüljenek az 

Adatkezelő kutatásainak előrehaladásáról, eredményeiről, valamint legfrissebb publikációiról. 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő direktmarketing tartalmú hírleveleket nem küld az érintett 

feliratkozók részére. 

a. A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő csupán a hírlevél küldéséhez elengedhetetlen sütiket tárolja. 

A hírlevélre feliratkozás során tárolt adatok: 

- hírlevélre feliratkozás ténye;  

- a feliratkozás dátuma és időpontja;  

- az érintett e-mail címe; 

- az érintett neve; 

- az érintett IP-címe; 

b.  Az adatkezelés célja  

Az érintettek elsőkészből értesüljenek az Adatkezelő kutatásainak előrehaladásáról, eredményeiről, 

valamint legfrissebb publikációiról. 

c. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az 

érintettek hozzájárulása. 

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei, hogy az érintett nem értesülhet az 

Adatkezelő hírleveleiben található információkról. 
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d.  Az adatkezelés időtartama  

Az Adatkezelő a feliratkozott érintett, hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásáig) kezeli az 

érintett adatait. 

e. Garanciák  

Adatkezelő csak önkéntes hozzájárulás esetén küld hírlevelet, amely tevékenységét a hozzájárulás 

visszavonását követően nyomban megszünteti, a felhasználó hozzájárulását harmadik személyek 

hirdetéseinek közvetítésére vagy egyéb a fent rögzítetteken felüli célra nem használja fel, az adatokat 

nem továbbítja. 

f .  Hírlevélről történő leiratkozás  

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél láblécében található „leiratkozom” gomb megnyomásával, 

valamint az info@kohorsz18.hu elektronikus levelezési címen történő megkeresés alapján lehetséges. 

Leiratkozást követően az érintett részére az Adatkezelő a továbbiakban nem kézbesít hírlevelet.  

Leiratkozást követően a felhasználó a honlapon a „Hírlevélre feliratkozás” gombra kattintva bármikor 

ismét feliratkozhat hírlevelek küldésére. 

IV. Jogorvoslat joga 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az info@kohorsz18.hu e-mail címen, vagy az 

Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában vagy Adatkezelő székhelyén 

személyesen jelentheti be. 

Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye 

szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a 

lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti. 

Az egyes törvényszékek illetékességi területéről, a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszékről az érintett az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso. 

Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 30 683-5969, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu) 

panasszal fordulhat. 

mailto:info@kohorsz18.hu
mailto:info@kohorsz18.hu
https://birosag.hu/birosag-kereso
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V.  Adatkezelési tájékoztató táblázat  

2. Hírlevelek küldése 

Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt adatok kategóriái Adatkezelés 

időtartama 

Az érintettek 

elsőkészből 

értesüljenek az 

Adatkezelő 

kutatásainak 

előrehaladásáról, 

eredményeiről, 

valamint 

legfrissebb 

publikációiról. 

Az érintett 

hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont.); 

A hírlevélre feliratkozás 

során tárolt adatok: 

-hírlevélre feliratkozás 

ténye; 

- a feliratkozás dátuma és 

időpontja;  

- az érintett e-mail címe; 

- az érintett neve; 

- az érintett IP-címe; 

Az Adatkezelő a 

feliratkozott érintett, 

hozzájárulásának 

visszavonásáig 

(leiratkozásáig) 

kezeli az érintett 

adatait. 

 


