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Adatvédelmi
tájékoztató
Hatályos: 2018-tól

1. Az adatkezelő adatai:
Név: Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Székhely: 1088 Budapest, Vas utca 10.
Postacím: 1380 Budapest 62., P.: 1149
Képviseli: dr. Rabóczki Bence főigazgató
E-mail: info@neb.hu
Telefon: 06-1-800-1463
Weboldal: https://www.neb.hu/hu

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:
Mi a célja ezen dokumentumnak?
Biztosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala mint adatkezelő által kezelt adatok
vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, Célja
továbbá, hogy tájékoztatásként szolgáljon a Hivatal által üzemeltetett perek56.hu nevű, az 1956-os
forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusának feltárására fejlesztett adatbázis (a
továbbiakban: perek56.hu oldal) keretében megvalósuló adatkezelésekről.
Mi a hatálya ezen dokumentumnak?
Jelen tájékoztató hatálya kiterjed mindazon adatkezelésre, melyeket adatkezelő a perek56.hu oldalon
üzemeltetett adatbázis használatával összefüggésben valósít meg. A dokumentum ennél fogva az
adatbázis használóit, mint az adatkezelésekkel érintett természetes személyeket tájékoztatja a
megvalósuló adatkezelésekről, melyeket Adatkezelő ténylegesen, az adatvédelmi alapelvek és
adatkezelési szempontok figyelembevételével és tiszteletben tartásával folytat.

3. Az adatkezelés alapelvei:
Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett
folytatja:
● Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
● A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A
személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat
adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
● Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely
az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve
a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
● Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az
érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az
adatkezelés során – szükség esetén - biztosítani kell naprakészségüket is.
● Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
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érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés
célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
● Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és
végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében
az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori
fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához
szükségesek.
● Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való
megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Adatkezelő kiemelt célja a perek56.hu oldal oly módon történő üzemeltetése, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.),
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) megfogalmazott
adatvédelmi követelmények maradéktalanul teljesüljenek.
Amennyiben úgy tapasztalja, hogy a perek56.hu oldal üzemeltetése során nem a fenti elveknek
megfelelően történik az adatkezelés bármely mozzanata, kérjük, szíveskedjen jelezni felénk a
info@neb.hu e-mail címen.

4. Adatkezelések
Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és a GDPR
rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:
1. Az oldal használata
2. Az oldal tartalmában (adatbázisban) szereplő adatok
3. Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Az oldal használata
A perek56.hu oldal felhasználói oldalról történő használata nem igényli személyes adatok
megadását, mivel a perek56.hu oldal:
- Regisztráció nélkül használható;
- Használatához nincs szükség a rendszerbe történő bejelentkezésre;
- Tartalma személyes adatok megadása nélkül böngészhető;
- Semmilyen funkciója nem követeli meg az érintett felhasználóktól személyes adatok
megadását.
A perek56.hu oldal cookie-kat, azaz sütiket nem használ.
Tájékoztatásul néhány szó a cookie-król, azaz a sütikről:
A cookiek (sütik) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik általánosságban
a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint
pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat az adatkezelés
szempontjából ésszerű harmadik fél részére. A felhasználók hozzájárulásán alapuló
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sütik nem települhetnek addig, amíg a weboldal üzemeltetője nem szerezte meg
azokhoz a hozzájárulást. Bővebben: www.nopara.org

Az oldal tartalmában (adatbázisban) szereplő adatok
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2018. június 16-án, Nagy Imre miniszterelnök és a vele egy ügyben
halálra ítélt mártírtársai kivégzésének 60. évfordulóján, speciálisan erre a célra kialakított honlapon az
1956-os forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusának feltárására fejlesztett
adatbázist tett közzé.
A perek56.hu oldal üzemeltetőjének (Adatkezelő) célja ezen adatbázissal, hogy emléket állítson az
áldozatoknak, megnevezze a végrehajtókat (bírók, ülnökök, ügyészek, nyomozók), és utóbbiaknak
bemutassa az egyes eljárásokban játszott szerepét.
Milyen jogalap mentén kezeli Adatkezelő ezeket az adatokat?
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény szerint a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint a diktatúra
hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. A jogszabály kifejezetten felhatalmazza a
Bizottságot arra, hogy általános hatáskörrel:
I.
ellássa a kommunista diktatúrák hatalmi működése szerepének feltárását,
II. ellássa a hatalmat birtokló személyek és szervezetek szerepének feltárását, valamint
III.
tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint további dokumentumokban
közzétegye.
A felsorolás III. pontjában foglaltak jogosítják fel a Bizottságot, hogy a szóban forgó adatbázisban
szereplő adatokat közzétegye, mivel végső soron az abban szereplő személyes adatok – melyek a
hatalmat birtokló személyek szerepével összefüggésben kerültek feltárásra – a Bizottság
tevékenysége eredményeit képezik.
Az adatbázisban szereplő személyes adatok kezelése tehát:
▪ közérdekű, mert a történelmi tájékoztatást szolgálja,
▪ az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, mivel a Bizottság a NEB tv. 20. § (1) bek. e) pontja a következő
tevékenységet is a Bizottság feladataként deklarálja, az 1944. december 21. és 1990. május 2.
közötti időszak átfogó elemzésével és a kommunista diktatúra működésének feltárásával
összefüggésben: „feltárt tényadatokból és eredményekből a nyilvánosság számára elérhető
online adatbázis, tudásközpont és digitális archívum létrehozatala.”
Mit érdemes tudni erről az adatbázisról?
- Az adatbázis a Nemzeti Emlékezet Bizottságának jogszabályban rögzített tevékenységével
szorosan összefüggésben kerül kialakításra.
- Az adatbázis elsősorban kutatási célokat szolgál, illetve funkciója az alapvető, valamint
részletekbe menő történelmi tényekről való információközlés.
- Az adatbázisban szereplő természetes személyek számos esetben már nem élnek,
ugyanakkor az adatbázis tartalmaz bizonyos „járulékos személyes adatokat, melyek
adatvédelemmel való összefüggéséről a perek56.hu oldal üzemeltetője az adatkezelések
során nem feledkezik meg.
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Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések
Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék
az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat.
Bármely módon érvényesített – érintettet megillető - joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen
az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett
beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától
függően:
1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén:
- Az érintett neve,
- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl.
e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az
adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.)
- A kérelem tárgyát képező kezelt adat,
- A valós adat,
- Az érintett aláírása.
2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén:
- Név
- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok,
- Törölni kívánt adatok,
- Az érintett aláírása.
3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén:
- Név,
- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl.
e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az
adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.),
- Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri.
- Az érintett aláírása.
A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor
tárolja el papír alapon, ha a kérelem maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket
elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények
miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik
be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú
levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon
vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt
személyes adatoknak.
Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori
rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.
Adatkezelő a vonatkozó iratokat irattári tervének megfelelően, 10 évig tárolja (3.6 számú sor,
„Állampolgári megkeresések, közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok” tétel).
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6.

Az adatkezelés szabályai:

Az érintettet megillető jogok köre:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott
feltételek szerint:
1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő
a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai
kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő törölje (törléshez való jog),
6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).
Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy
1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 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 az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
automatizált módon történik.
2. tiltakozzon az adatkezelés ellen:
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.
3. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett kérelmei:
Az érintettnek a fenti, az érintett jogairól szóló bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:
▪ tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:
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 személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon.
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▪ személyes adatainak helyesbítését:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
▪ személyes adatainak törlését vagy zárolását:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek
teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje.
▪ személyes adatainak kezelésének korlátozását:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
o 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;
o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
o 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.

7.

Jogorvoslat:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen
tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető
számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 10 évig megőrzi.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott
személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével törli.
Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Hatóság neve:
Hatóság rövidített neve:
Székhely:
Honlap:
Email:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NAIH
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu
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8.

Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv.
rendelkezései, valamint az irányadók.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat sem a megadás után, sem azt követően nem
ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett
e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag
ő vesz igénybe szolgáltatást.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt
hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.
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