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A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. sz. rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) való megfelelés céljából 

átláthatóvá tegye, hogy a központosított beszerzési folyamatok során a KELER CSOPORT-on belül ki 

minősül adatkezelőnek, az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat milyen 

célból, milyen jogalapok alapján, hogyan gyűjti, használja fel, azokba kik tekinthetnek bele és 

kiknek kerülnek továbbításra, az Adatkezelő azokat meddig őrzi meg, valamint hogy milyen jogok 

illetik meg az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. 

A KELER és a KELER KSZF - Tao törvény (1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az 

osztalékadóról) és a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény a számvitelről) alapján -kapcsolt 

vállalkozásnak (az EMIR, a Tpt., a Hpt. és a Bszt. rendelkezései alapján csoportnak - továbbiakban 

KELER csoport) minősül. 

A KELER KSZF anyavállalata, a KELER és a KELER KSZF között létrejött kiszervezési megállapodásnak 

megfelelően a KELER végzi a KELER KSZF érdekében és megbízásából a beszerzési tevékenységeket. 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt egyes fogalmak magyarázatát a jelen Adatkezelési 

Tájékoztató 2. sz. számú függeléke tartalmazza. 

 

A KELER beszerzései tekintetében adatkezelő a KELER Központi Értéktár Zrt. 

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Email: keler@keler.hu 

Weboldal: www.keler.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Kis Éva; 

KELER Központi Értéktár Zrt.; 

   1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; 

 adatvedelemitisztviselo@keler.hu 

A KELER KSZF beszerzései tekintetében adatkezelő a KELER KSZF Zrt. 

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Email: kelerccp@kelerkszf.hu 

Weboldal: www.kelerkszf.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Kis Éva; 

mailto:keler@keler.hu
mailto:adatvedelemitisztviselo@keler.hu
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 KELER KSZF Zrt.; 

    1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; 

 adatvedelemitisztviselo@keler.hu 

A KELER KSZF beszerzései tekintetében azonban a tényleges adatkezelési tevékenységet a KELER 

KSZF érdekében – adatfeldolgozóként - a KELER végzi, azaz ebben az esetben a KELER 

adatfeldolgozó. 

A KELER és a KELER KSZF közös beszerzései tekintetében a társaságok közös adatkezelők. 

 

 

A KELER és a KELER KSZF annak érdekében, hogy saját belső szervezetrendszereiket, folyamataikat, 

valamint az egyes szolgáltatásaikat a lehető legjobb minőségben tudják nyújtani, különböző 

beszállítók szolgáltatásait veszik igénybe, akik a KELER, illetve a KELER KSZF részére meghatározott 

szolgáltatásokat nyújtanak. Ezen szolgáltatások igénybe vétele, valamint az azt megelőző és követő 

folyamatok több esetben is magukban hordozzák személyes adatok kezelését is. Erre tekintettel 

bocsájtotta ki a KELER - illetve a KELER KSZF-et (is) érintő beszerzések tekintetében - a KELER KSZF 

mint adatkezelő (illetve a közös beszerzéseknél közös adatkezelők) a jelen Tájékoztatót, melyben a 

GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatják az egyes fent ismertetett adatkezelések 

érintettjeit. 

Az adatkezelés célja különösen: Beszerzési eljárások lebonyolítása. A beszerzési eljárás során a 

potenciális ajánlattevők részére az ajánlattételi felhívás megküldése, majd a beszerzési eljárás 

során a nyertes ajánlattevő(k) kiválasztása. A kiválasztott beszállítóval a szerződés megkötése, a 

szerződés teljesítése. Naprakész adatbázis fenntartása a KELER, illetve a KELER KSZF egyes 

beszállítóiról és szállítóiról.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a KELER, vagy /és a 

KELER KSZF jogos érdeke. 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZTEK KIVONATA  

Adatkezelők a beszerzési eljárások során az érintett természetes személyek személyes adatait saját 

jogos gazdasági érdekeiken alapulva kezelik. Annak érdekében pedig, hogy ezen fenti adatkezelések 

érintettjeit adataik kezeléséről a lehető legteljesebb mértékben tájékoztassák, az általuk 

elvégzett, GDPR szerinti érdekmérlegelési teszt kivonatát az alábbiak szerint bocsájtják az 

érintettek rendelkezésére:  

Az Adatkezelők alaposan megvizsgálták, hogy a fentebb részletezett adatkezelések végzése iránti 

jogos gazdasági érdekük meghaladja-e az érintettek érdekeit, alapvető jogaik és szabadságaik pedig 

mailto:adatvedelemitisztviselo@keler.hu
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nem élveznek-e elsőbbséget, figyelembe véve az Adatkezelővel való kapcsolatuk alapján fennálló 

ésszerű elvárásaikat.  

Ennek alapján pedig az Adatkezelők arra a megállapításra jutottak, hogy – mivel a fenti 

adatkezelések nem korlátozzák aránytalanul az érintettek jogait és szabadságait – így jogos 

gazdasági érdekük az adatkezelésekhez megfelelő jogalapot teremthet. 

A kezelt adatokra, az egyes adatkezelési célok kapcsán az adatok kezelésének jogalapjaira 

vonatkozó információkat részletesen a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. függeléke tartalmazza. 

 

Az adatokat megismerhetik: kizárólag a KELER és a KELER KSZF-en belül ismerhetik meg az adatokat 

az erre felhatalmazott munkavállalók (jellemzően az adatkezelő adott ajánlati felhívásban 

közreműködő vagy abban érintett munkavállalója, a vezérigazgató(k), a KELER gazdasági igazgatója, 

a KELER Szervezési és Beszerzési Osztályának munkavállalói, továbbá a Bíráló Bizottsági tagok, a 

Beszerzési Bizottság tagjai, továbbá a KELER Jogi osztályának dolgozói). 

A KELER KSZF beszerzéseket a korábban említettek szerint a KELER adatfeldolgozó minőségében 

kiszervezés útján látja el.  

A KELER az Érintettek személyes adatait adatfeldolgozó/további adatfeldolgozó számára nem adja 

át. 

 

A megőrzési időket a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. függeléke tartalmazza. 

 

Az adatok harmadik személy címzett részére nem kerülnek továbbításra, az Adatkezelők ugyanakkor 

nem tagadhatják meg valamely hatósági, illetőleg felügyeleti, vagy tulajdonosi ellenőrzés, külső / 

belső vizsgálat során a beszerzési eljárások során keletkező dokumentumok átadását. Ennek 

keretein belül pedig előfordul, hogy személyes adatokat továbbít jogszabályi kötelezettségén 

alapulva a KELER, illetve a KELER KSZF egyes harmadik személyeknek. Az Érintett személyes adatait 

az Adatkezelők csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben továbbítják harmadik 

személynek. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett személyt az alábbi jogok illetik meg: 

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;  

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését;  
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c) kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását; 

d) élhet adathordozhatósághoz való jogával;  

e) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;  

f) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulást; 

g)  jogainak megsértése esetén az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, az adatvédelmi 

felügyeleti hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat. 

 

Az Érintett visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, tájékoztatást kérhet: 

a) az adatkezelés céljáról;  

b) az Érintett személyes adatok kategóriáiról;  

c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba 

továbbítják-e;  

d) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól; 

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen;  

f) az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információról;  

h) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve az esetleges 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 kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
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Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat, ha: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az Érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy nincs más jogalap; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű oka az adatkezelésre, vagy az Érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

adatkezelés ellen tiltakozik; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló 

személy hozzájárulásának hiányában – került sor. 

Nem lehet az adatokat törölni, ha az adatkezelés:  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából 

szükséges; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges; 

c) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges 

és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az 

adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 

Amennyiben az Érintett olyan személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, amelyek az 

adott adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek az Adatkezelő a célszerűség elvével össze nem 

egyeztethető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással 

ellátva visszaküldi az Érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem 

lehetséges (pl. fénymásolat, elektronikai rendszerben tárolt adatok, stb.) a kérdéses adatokat törli 

vagy megsemmisíti. Az adatok visszaküldését, törlését vagy megsemmisítését, valamint az 

adatkezelési célhoz viszonyított szükségszerűtlenség indokát az adott eljárásban rögzíteni kell.  

 

Az Érintett az adatkezelés korlátozására jogosult az alábbi esetekben: 
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a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

a) az Érintett hozzájárulásával; 

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; 

c) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt az Érintett 

előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

Az Érintett által az Adatkezelőnek adott hozzájárulás, szerződéses teljesítése alapján vagy 

automatizált módon történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy  

a) a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; és 

b) egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés 

hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik; 

vagy 
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c) az adatokat az Adatkezelő közvetlenül másik adatkezelő részére továbbítsa, amennyiben ez 

technikailag megvalósítható.  

 

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

személyes adatainak az Adatkezelő által jogos érdek alapján, valamint profilalkotással 

kapcsolatosan - jelen adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő nem végez profilalkotást - kezelt 

adatkezelései ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti 

tovább, ha 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. 

Az Érintett a tiltakozás joga csak az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése esetén illeti 

meg. 

 

Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapszik, az Érintett jogosult arra, hogy az általa az 

Adatkezelőnek adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti azonban a visszavonás előtt 

a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél 

benyújtható panasz lehetőségével. 

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőnél az alábbi módokon lehet eljárni: 

a) postai küldeményben az Adatkezelő székhelyére vagy levelezési címére küldve: 1074 

Budapest, Rákóczi út 70-72. 

b) elektronikus levél formájában a következő e-mail címen: adatvedelmitisztviselo@KELER 

KSZF.hu; 

c) telefonon a következő telefonszámon: 061-483-6202; valamint 

d) személyesen, az Adatkezelő székhelyén, munkaidőben az adatvédelmi tisztviselőnél 

(előzetesen egyeztetett időpontban). 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti 

hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Bíróság 

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 

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

kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.  

Ezen túlmenően az Érintett megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben: 

a) az adatvédelmi felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben; 

b) ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal; 

c) ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás 

fejleményeiről vagy annak eredményéről; 

d) ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem 

megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. 

 

Az Adatkezelő a 7.1-7.7.7. alpontok szerinti megkeresések, valamint a 7.8 alpont szerint benyújtott 

érintetti panasz kapcsán hozott intézkedésekről haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, mely határidő a kérelem 

összetettségétől, illetve a kérelmek számától függően legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. A 

válaszadási határidő meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 1 hónapon 

belül tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelő. 

Amennyiben az Adatkezelő úgy dönt, hogy nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelmére, 

haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az 

Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést és nem végez 

profilalkotást az Érintettek adatainak kezelésével kapcsolatban. 
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A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében az Adatkezelő belső szabályozási (adat-és 

titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási 

intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.  

Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából 

szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. 

kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is. 

A személyes adatok további védelmét szolgálja, hogy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt 

alkalmaz, aki a KELER, illetve KELER KSZF legfelső vezetésének tartozik felelősséggel és feladatai 

ellátásával kapcsolatban utasításokat nem fogadhat el senkitől. 

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, ezen adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR 

követelményeinek való megfelelést és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

 

1. számú függelék: Részletes tájékoztatás a kezelt adatokról  

2. számú függelék: Fogalom meghatározások  



 

0 

1. számú függelék 

Részletes tájékoztatás a kezelt adatokról 

Adatkezel
és 

neve/fajtá
ja 

Adatkezelés 
célja 

Kezelt adatok, 
adatkörök 

Az adatkezelés 
jogalapja 

Megőrzési idő 
Az adatok 
címzettjei 

Egyéb megjegyzések 

Ajánlatkér
és  
 

A beszerzési 
eljárás során 
a potenciális 
ajánlattevők 
részére az 
ajánlattételi 
felhívás 
megküldése.  

A KELER SZEBO a 
beszerzési eljárás során 
ajánlattételre felhívott, 
lehetséges beszállítók 
kapcsolattartóinak 
nevét és e-mail címét 
kezeli.  
 

A GDPR 6. cikk 
(1) 
bekezdésének f) 
pontja szerint a 
KELER, illetve a 
KELER KSZF 
jogos érdeke1. 

Iratkezelési szabályzat szerinti 
őrzési idő (ajánlatok: 5 év), melynek 
kezdete: Polgári jogi igény 
érvényesítésével, kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatban: 
amennyiben az ajánlattételt 
szerződéskötés követi, úgy a 
szerződéses jogviszony 
megszűnésétől, egyéb esetben a 
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat 
címzetthez történő megérkezésétől 
vagy az ajánlat kifejezett 
elutasításától, illetve ajánlat 
hiányában (például: ajánlattételre 
való felhívást követően az 
ajánlattétel elmaradása) az utolsó 
kommunikációtól számított 5 év (a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)), 
tekintettel arra, hogy a polgári jogi 
követelések 5 év alatt évülnek el. 

Az adatok 
harmadik személy 
címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.2 
Az adatkezelés 
során 
adatfeldolgozókat 
a KELER nem vesz 
igénybe. 

Az ajánlattételi felhívás a 
beszerzési eljárás részét 
képezi.  
Az átláthatóság biztosítása 
érdekében a beszerzési 
eljárás dokumentumai a 
polgári jogi elévülési idő 
leteltéig megőrzésre 
kerülnek.  

                                                      
1
 Az ajánlatkérő személyétől függően. 

2
 Az adatkezelő ugyanakkor nem tagadhatja meg valamely hatósági, illetőleg felügyeleti, vagy tulajdonosi ellenőrzés, vizsgálat során a beszerzési eljárások során keletkező dokumentumok 

átadását. Ennek keretein belül pedig előfordul, hogy személyes adatokat továbbít jogszabályi kötelezettségén alapulva egyes harmadik személyeknek. 
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Ajánlatok 
begyűjtése  
 

A beszerzési 
eljárás során 
a nyertes 
ajánlattevő(k
) 
kiválasztása.  
 

A KELER, illetve a 
KELER KSZF 
ajánlatkérésére / 
ajánlattételi felhívására 
beérkezett 
ajánlatokban található 
személyes adatok, így 
többek között: az egyes 
beszállítók 
kapcsolattartóinak 
neve, elérhetőségei, a 
javasolt szakértők, 
megvalósításban 
résztvevők önéletrajzai,  
aláírási címpéldány 
(aláírás képe, személyi 
igazolvány száma), 
megtett 
jognyilatkozatok, pl. 
titoktartási 
nyilatkozatok (a 
szenzitív tartalmú 
beszerzési eljárások 
során: 
- név, 
- születési hely, idő,  
- anyja neve, 
- lakcím.) 

A GDPR 6. cikk 
(1) 
bekezdésének f) 
pontja szerint a 
KELER, illetve a 
KELER KSZF 
jogos érdeke1. 

Iratkezelési szabályzat szerinti 
őrzési idő (ajánlatok: 5 év), melynek 
kezdete: Polgári jogi igény 
érvényesítésével, kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatban: 
amennyiben az ajánlattételt 
szerződéskötés követi, úgy a 
szerződéses jogviszony 
megszűnésétől, egyéb esetben a 
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat 
címzetthez történő megérkezésétől 
vagy az ajánlat kifejezett 
elutasításától, illetve ajánlat 
hiányában (például: ajánlattételre 
való felhívást követően az 
ajánlattétel elmaradása) az utolsó 
kommunikációtól számított 5 év (a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)), 
tekintettel arra, hogy a polgári jogi 
követelések 5 év alatt évülnek el. 

Az adatok 
harmadik személy 
címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.2   
Az adatkezelés 
során 
adatfeldolgozókat 
a KELER nem vesz 
igénybe. 

Tekintettel arra, hogy a 
KELER-nek / KELER KSZF-
nek az egyes beérkezett 
ajánlatok tartalmára nincs 
ráhatása, így az abban 
foglalt személyes adatok 
körét sem tudja pontosan 
meghatározni 
(mindamellett, hogy az 
ajánlati felhívásban az 
igényelt adatköröket 
pontosan megjelölte, 
mégis előfordulhat, hogy 
nem kizárólag az igényelt 
adat érkezik), így 
kivételesen előfordulhat, 
hogy az Adatkezelő 
önhibáján kívül 
átmenetileg különleges 
adatot is kezel (észlelés 
esetében lehetőség szerint 
törli azokat, vagy 
visszaküldi).  
Az adatok forrása 
harmadik személy: az 
ajánlat megtételére 
felhívott társaság.  
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Szerződés-
kötés a 
nyertes 
ajánlat- 
tevővel, 
szerződés 
teljesítése  

A kiválasztott 
beszállítóval 
a szerződés 
megkötése, a 
szerződés 
teljesítése.  

A beszállító 
képviseletére jogosult 
személy neve és 
aláírása, aláírási 
címpéldánya, valamint 
a kapcsolattartó 
személyek, 
munkavállalók neve, 
telefonszáma, pozíciója 
valamint e-mail címe 
kerül kezelésre 
Adatkezelő által. A 
képviselt szervezet 
(cég)neve, székhelye, 
bankszámlaszáma, 
adószáma, a szerződés 
teljesítésével 
kapcsolatos egyéb 
adatok3. 
A Szerződés teljesítése 
során is felmerülhet a 
fenti személyes adatok 
kezelése.  

A GDPR 6. cikk 
(1) 
bekezdésének f) 
pontja szerint a 
KELER, illetve a 
KELER KSZF 
jogos érdeke1. 

Iratkezelési szabályzat szerinti 
őrzési idő, melynek kezdete:  
Polgári jogi igény érvényesítésével, 
kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatban a partnerrel  
fennálló szerződéses jogviszony 
megszűnésétől számított 5 év (Ptk 
6.22. § (1)), tekintettel arra, hogy a 
polgári jogi követelések 5 év alatt 
évülnek el.  
Amennyiben ezen adatok kezelése a 
Társaságra vonatkozó adózási 
kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges, úgy annak a naptári 
évnek az utolsó napjától számított 5 
évig kezelendők az adatok, 
amelyben az adóról bevallást, 
adatbejelentést, bejelentést kellett 
volna tenni, illetve bevallás, 
adatbejelentés, bejelentés 
hiányában az adót meg kellett volna 
fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).  

Az adatok 
harmadik személy 
címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.2   
Az adatkezelés 
során 
adatfeldolgozókat 
a KELER nem vesz 
igénybe. 

Az adatok forrása 
harmadik személy: a 
KELER, illetve a KELER 
KSZF szerződött partnere.  
A szerződés teljesítése 
során felmerülő személyes 
adatok körére, melyet az 
Adatkezelő kezel, nincs 
pontos ráhatása. Erre 
tekintettel az adatok köre 
nehezen definiálható.  

                                                      
3
 Nem kizárólag személyes adatok, azonban a teljes körűség miatt nyertek felsorolást. 
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Beszállítói 
nyilván- 
tartás és 
beszállítói 
kapcsolat- 
tartók  

Naprakész 
adatbázis 
fenntartása a 
KELER, 
illetve a 
KELER KSZF 
egyes 
beszállítóiról 
és 
szállítóiról.  
Beszerzési 
eljárások 
lebonyolítása
.  

KELER, illetve a KELER 
KSZF a meglévő és 
lehetséges beszállítóiról 
azok egységes 
nyilvántartása és 
minősítése érdekében 
nyilvántartást vezet. Az 
adott beszállítók 
vonatkozásában a 
következő személyes 
adatokat kezeli: a 
beszállító képviseletére 
jogosult személy neve 
és aláírása, aláírási 
címpéldánya, valamint 
a kapcsolattartó 
személyek, 
munkavállalók neve, 
telefonszáma, 
pozíciója, valamint e-
mail címe.  

A GDPR 6. cikk 
(1) 
bekezdésének f) 
pontja szerint a 
KELER, illetve a 
KELER KSZF 
jogos érdeke1. 

Iratkezelési szabályzat szerinti 
őrzési idő (ajánlatok: 5 év), melynek 
kezdete: Polgári jogi igény 
érvényesítésével, kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatban: 
amennyiben az ajánlattételt 
szerződéskötés követi, úgy a 
szerződéses jogviszony 
megszűnésétől, egyéb esetben a 
szerződéskötésre vonatkozó ajánlat 
címzetthez történő megérkezésétől 
vagy az ajánlat kifejezett 
elutasításától, illetve ajánlat 
hiányában (például: ajánlattételre 
való felhívást követően az 
ajánlattétel elmaradása) az utolsó 
kommunikációtól számított 5 év (a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)), 
tekintettel arra, hogy a polgári jogi 
követelések 5 év alatt évülnek el. 

Az adatok 
harmadik személy 
címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.2   
Az adatkezelés 
során 
adatfeldolgozókat 
a KELER nem vesz 
igénybe. 

Az adatok forrása egyrészt 
harmadik személy: a 
KELER, illetve a KELER 
KSZF meglévő vagy 
lehetséges beszállítója. 
Másrészt közhiteles, 
nyilvános nyilvántartásból 
is szerezhet be adatot a 
KELER KSZF.  
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„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható; 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes 

adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a 

munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 

érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 

elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés 

céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy 

amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 

egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 

nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 

 


