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1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az 

Érintett fogalma 

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. 

A jelen tájékoztató kapcsán:  

Adatkezelő: 
Idomsoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (jelen 

tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 133.  

Postacím: H-1394 Budapest, Pf.: 390. 

Honlapjának címe: https://idomsoft.hu/ 

E-mail cím: kapcsolat@idomsoft.hu 

Telefonszám: +36-1-7957-800 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sabjanics István 

Elérhetősége:   adatvedelem@idomsoft.hu                    

A jelen Tájékoztató szempontjából személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes 

személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, 

azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.  

2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató alapjául szolgáló 

jogszabályok 

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen 

Tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik: 

https://idomsoft.hu/
mailto:kapcsolat@idomsoft.hu
mailto:adatvedelem@idomsoft.hu
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 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 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. 

április 27.) (a továbbiakban: GDPR).  

 a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: eIDAS) 

 a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a 

közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott 

biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról szóló 

bizottság (EU) 2015/1506 végrehajtási határozata (2015. szeptember 8.)  

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény  

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 

L. törvény  

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi 

CCXXII. törvény  

 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

 egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet  

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus 

aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet  

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 

L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs 

eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra 

vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet  

 a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről 

szóló 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet  

A jelen Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vételre került a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. 

3. Az Adatkezelő adatkezeléseinek jogalapjai  

- Az Adatkezelő  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 36. § (4) bekezdése és 100/C. § (3) 

bekezdésére tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli az elektronikus ügyintézés 
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részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 134/O. § (2) 

bekezdésében és 134/P. §-ban meghatározott, jelen tájékoztató 9. pontjában adatokat. 

- Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az Érintett 

hozzájárulása alapján kezeli a jelen tájékoztató 9. pontjában szereplő adatokat.  

4. Adatkezelő adatkezeléseinek a célja 

A Szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás zavartalan működtetésének biztosítása, valamint a 

szerepkör-tanúsítási szolgáltatás nyújtása, figyelemmel az alábbi jogszabályokra: 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. 

törvény  

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény  

 egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 

(IV. 21.) Korm. rendelet  

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus 

aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet  

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs 

eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra 

vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet  

 a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről 

szóló 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet. 

5. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok 

biztonságáról.  

A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat 

bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság 

követelményének 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 

ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A 

kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az Adatkezelő által igénybe 
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vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezelő harmadik, 

az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és 

Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági 

szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes 

adatokhoz. 

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket 

tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és 

vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések 

megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően 

ellenőrizze.  

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott 

kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők. 

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, 

többek között, adott esetben:  

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét 

(üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan 

hozzáférés megelőzése) 

- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az 

adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés) 

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást 

(az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos 

tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése) 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférésből erednek. 

6. Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel.  

Az érintettek személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (Adatfeldolgozó) az alábbi 

személyek járnak el: 
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Adatfeldolgozó neve, székhelye Adatfeldolgozó által végzett tevékenység 

NISZ Zrt. (1081 Budapest, Csokonai u. 3.) Rendszerezés, tárolás, továbbítás, összekapcsolás 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, 

illetve az adatkezelés során), 

 hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére 

bocsátását), 

 személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, 

 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását 

(zárolását), 

 joga van az adathordozhatósághoz, 

 tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

Az Érintett személy, írásban nyújthatja be érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő 

az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (GDPR 13-14. cikkei alapján) 

Az Érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy 

 milyen személyes adatait, 

 milyen jogalapon, 

 milyen adatkezelési cél miatt, 

 milyen forrásból, 

 mennyi ideig kezeli,  

 alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

 az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről. 

7.2. A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikke, alapján) 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 

7.1.1. pont szerint írásban kérheti. 
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Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más 

jogszabályi akadályba - az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

7.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (GDPR 16. cikke, alapján) 

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát 

(például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy 

az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).  

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által 

kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését. 

7.4. A törléshez való jog (GDPR 17. cikke alapján) 

Az Érintett személy írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését. 

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán 

alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás 

céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.  

Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen 

személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg 

automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni. 

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnését 

követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig. 

7.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (GDPR 18. cikke 

alapján) 

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés 

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 

biztosításával).  

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. 

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát 

az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági 

eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.  

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a 

személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke alapján) 

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
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megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: 

 az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy  

 a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

7.7. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke alapján) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve 

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy 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 kezelése közvetlen 

üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a 

közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból 

nem kezelhetők. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az Érintett, az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 

műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése 

szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az 

Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható. 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti, ugyanakkor mentesül a felelősség alól, 

ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  Az Adatkezelő nem téríti meg 

a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott. 

8.2. Hatósági eljárás kezdeményezése 

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest Falk Miksa 

utca 9-11., honlap:  http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; 

http://naih.hu/
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fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében 

vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a 

személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye fennáll, így különösen,  

 ha véleménye szerint az Adatkezelő a 7. pontban meghatározott érintetti jogainak 

érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét 

elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint 

 ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az 

általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése). 

9. Az adatkezelés részletes leírása 

A szerepkör-tanúsítási szolgáltatás keretében minden olyan adat, amely az adott természetes 

személyre (szerepkörös aláírást kezdeményezni kívánó alanyra) vonatkozik személyes adatnak 

minősül. 

A szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás és az egyes szerepkörnyilvántartások közötti 

kapcsolatban a kölcsönösen megismert adatokkörök titkosítására törekedni kell, ami a szerepkör-

tanúsító platform szolgáltatás tekintetében azt jelenti, hogy képesnek kell lennie ezen funkció 

megvalósítására. A titkosításnak köszönhetően minimálisra csökkenthető az adatokkal való 

visszaélés lehetősége. 

Alapvető működési elve a szerepkör-tanúsítási szolgáltatásnak, hogy a szerep-tanúsítást kérő 

ügyfél (szerepkörös dokumentumhitelesítést kérő alany) saját aláíró kliensén kívül személyes 

adatot a szerepkör-tanúsítási folyamatban résztvevő más szereplő, rendszer nem tárol. 

A személyes adatok kezelésének célja a szerepkör-tanúsítási szolgáltatás felhasználó általi 

igénybevétele. 

A kezelt személyes adatoknak a felhasználásuk céljával arányosan pontosnak és relevánsnak kell 

lenniük. Az adatoknak pontosnak kell lenniük a teljes szerepkör-tanúsítási folyamat során. 

Ezt a követelmény a szerepkör-tanúsító szolgáltatás azzal érvényesíti, hogy a szerepkörös 

dokumentumhitelesítéshez azonosítani szükséges a szerepkörben aláírni kívánó személyt. Ezen 

információk [az aláíró kérésére rendelkezésre bocsátott és kiállított természetes személyazonosító 

adatokat hitelesen igazoló identitás-tanúsítvány, majd abból visszafejtett természetes 

személyazonosító adatok (ún. 4T adatok)] biztosítják az adott személy pontos azonosítását a 

szerepkör-nyilvántartásban, amelyik nyilvántartás kizárólag egyértelmű megfeleltetés esetén 

állítja ki a szerepkör-igazolást. 

A szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás szolgáltatója a szerepkör-tanúsítvány kiállítása idejéig 

jogosult kezelni az alany azonosításához és a szolgáltató kiválasztásához szükséges személyes 

adatokat. A tanúsítvány kiállítását követően azt haladéktalanul továbbítani kell az aláíró alkalmazás 

mailto:?subject=
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felé és nem tárolhatja, nem kezelheti tovább a szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás 

szolgáltatója. 

Adatkezelés 

célja 
Kezelt adatok köre Megőrzési idő 

Adatkezelés 

jogalapja 

Szerepkör-

tanúsító 

platform 

szolgáltatás 

zavartalan 

működtetéséne

k biztosítása, 

valamint a 

szerepkör-

tanúsítási 

szolgáltatás 

nyújtása. 

 Családi és utónév, 

 Születési név, 

 Anyja neve, 

 Születési hely, 

 Születési idő, 

 Aláíró 

tanúsítványának hash 

lenyomata, 

 Aláíró 

tanúsítványának 

digest adata, 

 Identitás-tanúsítvány 

érvényességi ideje, 

 Szerepkör 

megnevezése 

 Szerepkör egyedi 

azonosítója 

 Igazolás 

érvényességének 

ideje 

 Szerepkört 

nyilvántartó szervezet 

neve 

 Szerepkört 

nyilvántartó 

nyilvántartás 

azonosítója, 

 Szervezeti egység 

neve, 

 Szervezet 

megnevezése, 

 Az aláíró szervezeten 

belüli egyedi 

azonosítója, 

A szerepkör-

tanúsítvány 

kiálltásához 

szükséges ideig. 

Az elektronikus 

ügyintézés és a 

bizalmi 

szolgáltatások 

általános 

szabályairól 

szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 

36. § (4) 

bekezdése és 

100/C. § (3) 

bekezdésére 

tekintettel a 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) 

pontja (jogi 

kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges)  
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Adatkezelés 

célja 
Kezelt adatok köre Megőrzési idő 

Adatkezelés 

jogalapja 

 Szerepkör-tanúsítvány 

érvényességi ideje. 

Identitás-

tanúsítvány 

kiállítása 

érdekében. 

 Családi és utónév, 

 Születési név, 

 Anyja neve, 

 Születési hely, 

 Születési idő, 

 Aláíró 

tanúsítványának hash 

lenyomata, 

 Aláíró 

tanúsítványának 

digest adata. 

A szerepkör-

tanúsítvány 

kiálltásához 

szükséges ideig. 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) 

pontja, az 

Érintett 

hozzájárulása 

10. Automatikus döntéshozatal 

Adatkezelő automatikus döntéshozatali eljárást alkalmaz. Azon adatok, melyeket az érintett az 

azonosításához rendelkezésre bocsát, elektronikus úton feldolgozásra kerülnek. 

Az érintett által megadott adatok és a szerepkör nyilvántartásban tárolt adatok összevetése alapján 

a személy egyezőségének, és a hozzá rendelt szerepkörnek megállapítása, ez alapján a szerepkör 

tanúsítvány kiállítása automatizáltan, gépi interfész útján történik, emberi elemzői kiértékelés 

nélkül. 

11. Profilalkotás 

Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez. 

12. Nemzetközi adattovábbítás 

Adatkezelő az adatok vonatkozásában nemzetközi adattovábbítást nem végez.  


