Adatkezelési tájékoztató
a Országos idegenrendészeti Főigazgatóság által üzemeltetett „Enter Hungary”
alkalmazással kapcsolatos adatkezelésről

I.
Jelen tájékoztató a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)
engedélyügyi
ügyintézését
elősegítő
„Enter
Hungary”
internetes
felület
(www.enterhungary.hu) alkalmazásával kapcsolatos adatkezelési tevékenyég áttekintésére és a
Főigazgatóság Ügyfeleinek tájékoztatására szolgál.
Az „Enter Hungary” felület által biztosított elektronikus ügyintézés igénybe vétele nem
kötelező, az az Ügyfél szabad választásán alapul.
Az „Enter Hungary” a Főigazgatóság által kialakított idegenrendészeti ügyindítási
elektronikus felület, amely regisztrációt követően meghatározott idegenrendészeti
eljárásokban lehetővé teszi az eljárás megindítását megelőzően az ügyindításhoz szükséges
adatok megadását annak érdekében, hogy az idegenrendészeti ügyintézés megindítása
egyszerűbb, az eljárás lefolytatása pedig gyorsabb legyen.
Az „Enter Hungary” felület által biztosított elektronikus ügyintézés igénybevételére
regisztrációt követően kerül sor. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:
név, születési idő, e-mail cím, telefonszám.
A fentieken túl a Főigazgatóság a regisztráció során keletkezett következő adatok tárolja (IP
cím, regisztráció időpontja.)
A regisztrációt követően az ügyintézéshez szükséges, ügyspecifikus adatok megadása
szükséges, ekkor van lehetőség a mellékletek feltöltésére is. Az „Enter Hungary” felület által
biztosított elektronikus ügyintézés során kizárólag azon adatok megadása szükséges, illetve
lehetséges, melyek kezelésére a Főigazgatóság jogszabály alapján jogosul és amelyek
megadása a személyes ügyintézés során szükséges.
A regisztrációt követően megadott adatok módosíthatók, helyesbíthetők.
Az alkalmazással és a tartózkodási engedéllyel összefüggésben a Főigazgatóság jogszabályban
rögzített tartalommal és ideig ügyviteli és nyilvántartási jellegű adatkezelést végez. Az
ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés szorosan az ügy elintézéséhez kapcsolódik, alapvető célja
az eljárás lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az idegenrendészeti
engedélyügyi eljárások lefolytatásához szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú
adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli
segédletekben szerepelnek, kezelésük az ügyirat selejtezéséig tart. Az „Enter Hungary”
felületen megadott adatok kezelésére minden esetben a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, vagyis a hagyományos, papír alapú ügyintézéssel azonos
feltételekkel kerül sor.

II.
Részletes tájékoztató a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság „Enter Hungary”
internetes felületével összefüggő adatkezelésről
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Az adatkezelő képviselője: Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, főigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Pálfy Gabriella r. alezredes
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
E-mail: adatvedelem@oif.gov.hu
Telefon: +36 1 463 9100
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
2.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
2.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
2.3. A Főigazgatóság ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezelésének részletszabályait
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) VI. fejezete,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) X. fejezete,
c) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatójának 1/2021. számú
intézkedése az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Egységes Iratkezelési
Szabályzatának kiadásáról
3. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
3.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A felhasználónév és az e-mail cím a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő
azonosítását szolgálja, ahhoz elengedhetetlenül szükséges, ezen felül a Főigazgatóság és a
regisztráló közötti kapcsolattartás célját is szolgálja.
A jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos, egyedi belépést szolgálja.
3.2.Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok
tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt érintetti hozzájárulás.
Az alkalmazás a regisztráció előtt kéri az érintett hozzájárulását adatainak kezeléséhez.
3.3.Az adatkezelés időtartama

A Főigazgatóság a regisztráció során megadott adatokat a felhasználói fiók törléséig
kezeli, azzal, hogy a már lezárásra került ügyek folyamán keletkezett adatokat a lezárást
követő 60. napon törli. A törlésről, valamint az adatok mentésére vonatkozóan a
felhasználó az által megjelölt e-mail címen a törlést megelőző 5. napon tájékoztatást kap.
4. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok (IP cím, bejelentkezési időpont)
4.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat az adatkezelés célja
Az alkalmazásba bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató azonosító
számot (IP cím) oszt ki, amelyet a Főigazgatóság az informatikai rendszer biztonságának
biztosítása céljából kezel.
A Főigazgatóság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából a rendszerbe
bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontját is kezeli.
4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Főigazgatóság rendszerben kezelt adatainak és a rendszer
működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos
érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az esetleges rosszindulatú, illetve
visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági
intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső
auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a
rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek
arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.
5. Az eljárás lefolytatásához szükséges (a regisztrációt követően megadott) adatok
5.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A Főigazgatóság az ügyintézéshez szükséges ügyspecifikus adatokat kezeli, melyek köre
az Szmtv. és a Harmtv. vonatkozó rendelkezéseihez igazodik.
5.2. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az Szmtv. VI. és a Harmtv. X. Fejezete tekintettel
arra, hogy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
5.3.Az adatkezelés időtartama
Az 5.1. pontban meghatározott adatokat a Főigazgatóság ügyspecifikusan az Szmtv. VI.
és a Harmtv. X. Fejezetében foglalt ideig kezeli.
6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
A Főigazgatóságnál a személyes adatok biztonságát garantáló fizikai, személyi és
adminisztratív adatbiztonsági, valamint adatvédelmi szabályok szabályzatokban kerülnek
rögzítésre. A személyes adatokhoz a Főigazgatóság erre feljogosított hatósági ügyintézői
és ügykezelői férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

A Főigazgatóság az általa kezelt adatokat kizárólag csak az azok átvételére (kezelésére)
nevesített jogalappal rendelkező szervek részére, a célhoz kötöttség elvének figyelembe
vételével továbbítja.
A 3-4. pontban jelzett célból kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére a Főigazgatóság nem továbbítja. Az 5. pontban jelzett
adatokat a Főigazgatóság kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
esetekben és célból továbbítja.
A Főigazgatóság által kezelt adatok védelmi rendszere úgy lett kialakítva, hogy a kor
elvárásainak megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelme. Az esetlegesen bekövetkezett incidensek kezelésére a Főigazgatóság
incidenskezelési protokollt dolgozott ki.
Az „Enter Hungary” felület igénybevételével összefüggésben történő adatkezelés során a
Főigazgatóság külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog és az érintett hozzáférési joga
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
(adatvedelem@oif.gov.hu), írásban tájékoztatást kérhet a Főigazgatóság arról, hogy
milyen személyes adatait, továbbá hogy milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból, mennyi ideig kezeli a Főigazgatóság, és kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek
továbbította a személyes adatait.
A Főigazgatóság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a Főigazgatóság módosítsa valamely pontatlan személyes adatát. A Főigazgatóság a
megalapozott kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet értesíti.
7.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a
Főigazgatóságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Főigazgatóság
abban az esetben utasítja el, ha a Főigazgatóságot a személyes adatok további tárolására a
személyes adatok kezelését előíró, a Főigazgatóságra, mint adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a
Főigazgatóságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása végett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, Főigazgatóság a kérelmet legfeljebb egy hónapon
belül teljesíti, és erről értesíti az érintettet. A törlési kötelezettség nem érinti a törlés
kérése előtt jogszerűen kezelt adatokat.
7.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a személyes adatait a Főigazgatóság 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 tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy
adatait a Főigazgatóság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett
felügyeleti hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a
Főigazgatóság ne törölje. Ebben az esetben az illetékes hatóság vagy a bíróság
megkereséséig a Főigazgatóság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott
beadványt), ezt követően törli az adatokat.
8.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének módja
8.1.

A felügyeleti hatósághoz való fordulás

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése kapcsán jogorvoslattal kíván élni,
akkor a GDPR 55. cikk (1)-(3) bekezdésére a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.
A NAIH elérhetősége:
A szervezet levélcíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
A szervezet telefonszáma: +36 1 391-1400
A szervezet email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
8.2.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert
kezdeményezhet a Főigazgatósággal szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék
előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

