A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) - mint az NVSZ honlapjának
üzemeltetője -, ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése
körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.



Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő: Nemzeti Védelmi Szolgálat
székhelye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
NVSZ adatvédelmi tisztviselője:
dr. Rizmann Anikó r. ezredes
NVSZ Hivatal vezetője
E-mail címe: nvsz@nvsz.hu
Telefonos elérhetősége: +36 (1) 433-9777


Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, amely alapján személyes adat
akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez. A hozzájárulás a honlap használata vonatkozásában úgy valósul
meg, hogy a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített
feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást.


Kezelt adatok köre

Az NVSZ honlapjának látogatásával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
 látogatás kezdő időpontja,
 látogató számítógépének IP-címe,
 a böngésző és az operációs rendszer típusa (ha a látogató számítógépe megadja).
Az utolsó két adat felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál, nem kerül összekapcsolásra a
többi rögzített adattal.


Adatkezelés célja

Az adatrögzítés célja látogatottsági statisztikák készítése.


Adatkezelés időtartama

A kezelt adatok kizárólag a honlap látogatásának időtartamáig tárolódnak, ezt követően
helyreállíthatatlanul törlődnek.


Adatokhoz hozzáférők köre

A kezelt adatok köréhez az NVSZ rendszergazdái férhetnek hozzá.

Harmadik személy részére adattovábbításra abban az esetben kerül sor, ha azt törvény
kötelezővé teszi, kizárólag rendkívüli esetekben. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt
minden egyes adat tekintetében az NVSZ megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.


A felhasználók jogai

A kezelt adatok az adatkezelés időtartamára automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó
személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról a honlapon levő elektronikus
űrlapokon maguk a felhasználók döntenek.
A felhasználó tájékoztatást kérhet:
- a személyes adatai kezeléséről,
- az adatkezelés céljáról,
- adatkezelés jogalapjáról,
- adatkezelés időtartamáról,
- adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről,
- kik és milyen célból kapják/kapták meg az adatokat.


Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó a jogainak megsértése esetén
- bírósághoz (Infotv. 21. §), vagy
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Infotv. 52. §) fordulhat.

