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I. Bevezetés
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy
működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek
(Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, az iránymutatásoknak1 és a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak2
megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve
járjon el.
Az SZTNH ezúton tájékoztatja az ügyfeleit és a tevékenységével kapcsolatba kerülő személyeket (a
továbbiakban együttesen: érintett) az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról és időtartamáról, továbbá a GDPR 13. cikkében meghatározott további információkról.
Az SZTNH által esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozókról és az általuk ellátott feladatokról az
adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) 2. számú melléklete ad tájékoztatást.
Amennyiben a Tájékoztató képviselőt említ, azon minden esetben érteni kell az ügygondnokot és a Ptk.
2:38. §-a szerinti támogatót is.
Az SZTNH tevékenységére vonatkozó jogszabályok és azoknak a Tájékoztatóban használt
rövidítéseinek jegyzéke a Tájékoztató 1. számú mellékletében található.

II. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
A személyes adatok kezelője az SZTNH (székhelye: 1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7., levélcíme:
1438 Budapest, pf. 415., központi telefonszáma: +36-1/312-4400, központi e-mail címe:
sztnh@hipo.gov.hu).
Az SZTNH adatvédelmi
adatvedelem@hipo.gov.hu.

tisztviselőjének

neve:

Dr.

Hegedüs

Krisztina,

e-mail

címe:

III. Az adatkezelések formái
Az SZTNH ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezeléseket végez.
Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelések az ügy (bejelentés, kérelem stb.) nyilvántartásához és
feldolgozásához kapcsolódnak, céljuk az adott ügyhöz kapcsolódó hatósági eljárás lefolytatásához, az
érintettek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok rendelkezésre állásának
biztosítása.
A nyilvántartási célú adatkezelés során az SZTNH a tevékenységére vonatkozó jogszabályok3 alapján
különösen az azokban meghatározott, a szellemitulajdon-jogokkal, valamint a kutatás-fejlesztési

1

a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak elérhetősége:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
2
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának elérhetősége: http://www.naih.hu/
3
Szt. 54. § (1)-(2) bek, 84/H. § (9) bek, 114/H. § (1) bek, Hmtv. 28. § (1) bek, Fmtv. 34. § (2) bek, Toptv. 22. § (1)
és (4) bek, Vt. 47. § (1)-(2) bek, 76/E. § (1) és (6) bek, 76/P. § (8) bek, 112. § (1)-(2) bek, 113. § (7) bek, Szjt. 94/B.
§ (2) bek, az árva műről szóló rendelet 8. § (1) bek, az önkéntes műnyilvántartásról szóló rendelet 7. §, a KFI tv.

6

tevékenység minősítésével kapcsolatos tényekkel és körülményekkel összefüggő adatfajtákból
adatállományt hoz létre, amely biztosítja a kezelt adatok (közöttük a személyes adatok) különböző
jellemzők alapján történő kereshetőségét, az adatállomány lekérdezhetőségét.
Az SZTNH a személyes adatokkal kapcsolatban profilozást nem végez, automatizált döntéshozatali
eljárást nem alkalmaz.
Az SZTNH eljárásaihoz, működéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatásának elmaradása az
egyes esetekben meghatározott adatkezelési célok meghiúsulását okozza vagy okozhatja.

IV. Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységével összefüggő
adatkezelések
1. Szabadalom
Nemzeti oltalom
Az SZTNH a szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos nemzeti eljárása során kezeli4. a feltaláló nevét és
címét, a bejelentő nevét és címét, ha a bejelentő a feltaláló jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratban
szereplő adatokat, a feltaláló vagy a szabadalom igényjogosultja személyét, illetőleg több feltaláló vagy
igényjogosult esetén az igényjogosultságuk arányát, ha az nem egyenlő, illetve a részesedési arányukat
megállapító bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban foglalt adatokat, képviselet esetén a
képviselő nevét és címét, a bejelentő és képviselő aláírását, továbbá az észrevételt tevő nevét és a
kapcsolattartást biztosító adatait
Az SZTNH közli5 az Európai Bizottsággal a kifejezetten atomenergiával kapcsolatos nemzeti szabadalmi
bejelentés, továbbá az olyan közzé nem tett nemzeti szabadalmi bejelentés bejelentőjének és
feltalálójának nevét és címét, ami nem tartozik kifejezetten az atomenergia területéhez, de közvetlenül
összefügg az atomenergia alkalmazásának közösségbeli fejlődésével és annak szempontjából alapvető
jelentőséggel bír.
Az SZTNH kezeli6 a szabadalmi eljárásokban bekövetkezett tényekhez és körülményekhez, így
különösen a találmányhoz kapcsolódó és a szabadalmi oltalomból eredő jogok átszállásához,
átruházásához, megterheléséhez – pl. jelzálogjog, végrehajtási jog, foglalás, zár alá vétel, hasznosítási
és kényszerengedélyek, elidegenítési és terhelési tilalom –, valamint a szabadalmakkal összefüggő
egyéb személyi és vagyoni viszonyokhoz – pl. vételi jog, bizalmi vagyonkezelés, perindítás – kötődő
személyes adatokat.

39. § (1) bekezdésére és 42. § (1) bekezdésére figyelemmel alkalmazandó jogszabályok, az igazságügyi
szakértőkről szóló törvény 43. §, Ákr. 97. §
4
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 54. § (2) bek, 56. §, 58. § (1) bek, 7. § (2) és (4) bek, 8. § (2) bek,
51. §, 71. §, Szt. alaki rendelet 1. § (1) bek f) pont, 3. § (1) bek c)-e) és k) pont, állatfajták esetében Szt. 117. § (4)
bekezdése alkalmazásával Szt. 58. § (3)-(4) bek, 58. § (1) bek. b) pont, a szabadalmi bejelentés részletes alaki
szabályairól szóló 20/1995. (XII. 26.) IM rendelet 1. § (1) bek. e)-f) és j) pont, 2. § (1) bek a), d), e) és k) pont
5
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, az Európai Atomenergia-Közösséget létrehozó Római Szerződés 16.
cikk (1)-(2) bek.
6
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 54. § (1)-(2) bek, 55. §, 25. §, 43/A. § (1) bek.

7

Az SZTNH mentesség vagy halasztás iránti kérelem benyújtása esetén kezeli7 a kérelmező és vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkáltatói jövedelemigazolását, utolsó havi
nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát, illetve az egyéb jövedelmet igazoló dokumentumot.
Az SZTNH hatósági tájékoztatást közöl az általa elektronikus formában kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli és közzéteszi8 a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a
feltaláló nevét, a szabadalom jogosultjának nevét, lakcímét, továbbá a képviselő nevét és székhelyét.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot, valamint a Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőt bárki megtekintheti, azokhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus
hozzáférést biztosít9.
A szabadalmi bejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között
megismerhetők10.
Az SZTNH által nemzeti szabadalmi bejelentéssel vagy szabadalommal kapcsolatban nyújtott
tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli11 a szabadalmi díjak befizetéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli12 az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a 13.
pont találhatók meg.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli13 továbbá mindazokat az
adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a
hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az ügy elbírálásához, az oltalom megadásához és fenntartásához, a hatósági
tájékoztatás közléséhez, az iratbetekintési jog gyakorlásához, a hatósági nyilvántartáshoz
(lajstromvezetés) és a lajstromkivonat kiadásához, a szabadalommal kapcsolatos jogok átszállásához,
átruházásához, megterheléséhez és korlátozásához, az egyéb tények és körülmények bejegyzéséhez
és a díj megfizetéséhez, illetve a díjfizetés alóli menteség vagy halasztás engedélyezéséhez, az
elektronikus ügyintézési út igénybe vételének lehetőségéhez, a nyilvánosság biztosításához és a

7

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 115/P. §
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 56. §
9
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 54. § (5) bek, 56. §
10
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53. § (1)-(2) és (4)-(8) bek, Ákr. 33-34. §, Európai AtomenergiaKözösséget létrehozó Római Szerződés 16. cikk (4) bek, 17-23. és 25-26. cikkek
11
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53/C. §, Díjrendelet 3. §, 15. §, Számviteli tv., számviteli Korm.
rendelet
12
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53/D. §, elektronikus útról szóló Korm. rendelet
13
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) és c) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, Ákr. 27. §
8

8

tájékoztatáshoz, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyes adatok
biztosítása.
Az atomenergiával kapcsolatos, illeve az annak alkalmazása közösségbeli fejlődésével közvetlenül
összefüggő és annak szempontjából alapvető jelentőséggel bíró nemzeti szabadalmi bejelentések
esetében az Európai Bizottság általi adatok kezelésének célja továbbá a dokumentációs feladatok
ellátása, illetve licenciák adása.
Az SZTNH a személyes adatokat a közzététel előtt megszűnt szabadalmi bejelentések tekintetében a
bejelentés napjától számított legalább tíz évig, minden egyéb esetben legalább a szabadalmi oltalom
fennállásának ideje alatt – a végleges szabadalmi oltalom ideje legfeljebb a bejelentés napjától
számított húsz év –; a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Európai oltalom
Az SZTNH mint átvevő hivatal az európai szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során a
bejelentő azonosítására alkalmas és a bejelentővel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat (a
bejelentő nevét, címét, állampolgárságát, telefax- és telefonszámát), valamint képviselő megbízása
esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő és képviselője aláírását, a feltaláló megnevezését
kezeli14.
Az SZTNH az európai szabadalmi bejelentések nemzeti bejelentéssé alakítása és az európai
szabadalmak hatályosításával kapcsolatos eljárása során a bejelentő, illetve a szabadalmas nevét,
címét és aláírását; képviselet esetén a képviselő nevét, címét és aláírását, továbbá a feltaláló nevét,
valamint a rájuk vonatkozó egyéb adatokat kezeli15.
Az SZTNH a hozzá benyújtott európai szabadalmi bejelentéseket továbbítja16 az Európai Szabadalmi
Hivatal számára (székhelye: Branch at The Hague, Receiving Section, P.B. 5818, NL-2280 HV RIJSWIJK,
Hollandia).
Az európai szabadalmi bejelentés SZTNH számára rendelkezésre álló iratai a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek keretei között ismerhetők meg17.
Az SZTNH által európai szabadalmi bejelentéssel vagy szabadalommal kapcsolatban nyújtott
tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

14

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 84/C. § (3) bek. b) pont, ESZE 81. és 133. cikke, az Európai
Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről
szóló 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 19. szabály (1) bek, 40. szabály (1) bek. b) pont, 41. szabály (2) bek. c), d),
h) és j) pont
15
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 84/F. §, 84/H. §, Szt. alaki rendelet 10. § (2) bek. a), h), i) és k)
pontok, 11. § (2) bek. a)-e) pont
16
GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pont, (2)-(3) bek, ESZE 77. cikk
17
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53. § (1)-(2) és 4)-(8) bek, Ákr. 33-34. §, ESZE 128. cikk (1) és (4)
bek.
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Az SZTNH kezeli18 az európai szabadalmakkal kapcsolatos díjak befizetéséhez kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az SZTNH az európai szabadalmi bejelentés közzétételét követően is megtekinthetővé teszi annak
közzétett tartalmát, és hozzáférést biztosít19 az európai szabadalmi nyilvántartásnak az európai
szabadalmi bejelentésre vonatkozó bejegyzéseihez.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH az európai szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat
az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a
hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése20. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentés továbbítása és a kérelem elbírálása, tájékoztatás és hatósági
tájékoztatás biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges adatok
biztosítása.
Az elismert bejelentési nappal rendelkező európai szabadalmi bejelentés SZTNH-hoz benyújtása során
az SZTNH a nemzeti bejelentés során kezelt személyes adatokkal megegyező adatköröket a nemzeti
bejelentés során kezelt személyes adatokkal azonos módon, célból és ideig kezeli21.
Az SZTNH a személyes adatokat legalább az európai szabadalmi oltalom fennállásának ideje alatt – a
végleges szabadalmi oltalom ideje legfeljebb a bejelentés napjától számított húsz év –, a díjfizetéshez
kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű
iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Nemzetközi oltalom
Az SZTNH, mint átvevő és megjelölt vagy kiválasztott hivatal a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel
kapcsolatos eljárása során a bejelentő, képviselője és a feltaláló nevét és címét, illetve aláírásukat, a
jogutódlást igazoló okiratban szereplő adatokat, valamint a rájuk vonatkozó egyéb adatokat kezeli22.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot és az SZTNH által kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőt bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést
biztosít23.
Az SZTNH átvevő hivatalként a nemzetközi szabadalmi bejelentéseket a Szellemi Tulajdon
Világszervezete Nemzetközi Irodája (székhelye: 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20,
18

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53/C. §, 57. § (4) bek, 84/E. § (4) bek, 84/H. § (3) és (5) bek, 84/K.
(3) bek, Díjrendelet 4. §, 15. §, Számviteli tv., számviteli Korm. rendelet
19
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 84/D. §
20
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) és c) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk
21
az adatok szabadalmi lajstromban feltüntetésének és a hatósági tájékoztatásnak a jogalapja: GDPR 6. cikk (1)
bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 54. § (1) bek és (5) bek, 84/K. § (1) bek, 56/A. §, 84/E. §, (1) bek., 84/G. § (1) bek.
22
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 84/R. § (2)-(3) bek, 84/S. § (1)-(2) bek, Szt. alaki rendelet 14. § (1)
bek. b), e) és k) pont, PCT 4. cikk (1) bek. (iii) és (v) pont, 11. cikk (1) bek. (i) és (iii) pont c) alpont, PCT VSZ 4.
szabály (1) bek. a) alpont (iii) és (v) pont, 4. szabály (4)-(8) és (15) bek.
23
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 54. § (5) bek, 56/A. §
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Switzerland), illetve a kiválasztott nemzetközi kutató hatóság (Európai Szabadalmi Hivatal, székhelye:
Branch at The Hague, Receiving Section, P.B. 5818, NL-2280 HV RIJSWIJK, Hollandia vagy Visegrádi
Szabadalmi Intézet (a továbbiakban: VSZI), székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.), mint
adatkezelők részére továbbítja24.
Az SZTNH látja el a VSZI részére a nemzetközi kutatóhatósági és elővizsgálati szervi feladatait
Magyarországon az SZTNH és a VSZI között létrejött Szolgáltatásnyújtási Szerződés alapján25. Erre
figyelemmel az SZTNH továbbítja26 a nemzetközi kutatási vagy elővizsgálati jelentést a Szellemi
Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodája (székhelye: 34, chemin des Colombettes, CH-1211
Geneva 20, Switzerland), mint adatkezelő részére.
A nemzetközi szabadalmi bejelentés SZTNH számára rendelkezésre álló iratai a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek keretei között ismerhetők meg27.
Az SZTNH által nemzetközi szabadalmi bejelentéssel vagy szabadalommal kapcsolatban nyújtott
tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli28 a nemzetközi szabadalmakkal kapcsolatos díjak befizetéséhez kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá az lehet a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése29. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá
mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése30. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentés továbbítása, tájékoztatás és hatósági tájékoztatás biztosítása,
továbbá az esetleges ellenőrzési eljárások lefolytathatóságának biztosítása31.
Az SZTNH a személyes adatokat átvevő hivatali, kiválasztott és megjelölt hivatali, illetve a nemzetközi
kutatóhatósági és elővizsgálati szervi feladatkörében eljárva a személyes adatot tartalmazó irat
kézhezvételének időpontjától számított legalább tíz évig; a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

24

GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pont, (2)-(3) bek, 44-45. cikk, 96. cikk, PCT 12. cikk (1) bek.
GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pont, (2)-(3) bek, PCT 13., 15-16., 31-32. cikk, PCT VSZ 25. szabály
26
GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pont, (2)-(3) bek, PCT 18. cikk (2) bek, 36. cikk
27
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53. § (1)-(2) és 4)-(8) bek, Ákr. 33-34. §, PCT 30. cikk
28
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53/C. §, 84/R. § (5) bek, 84/S. § (3)-(4) bek, 84/U. § (2) bek,
Díjrendelet 5. §, 15. §, Számviteli tv., számviteli Korm. rendelet
29
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk
30
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), és c) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk
31
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, PCT 12. cikk, 4. cikk (3) bek.
25
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Egyéb eljárások
A közegészségügyi problémák kezelésére adott kényszerengedély megadása, kényszerengedélyes
könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintés, a kényszerengedély felülvizsgálata (módosítása
vagy visszavonása), a kényszerengedély bejegyzése a lajstromba
A közegészségügyi problémák kezelésére adott kényszerengedélyekkel kapcsolatos eljárása során az
SZTNH kezeli32 a kérelmező és képviselője nevét, címét, a kényszerengedélyes által üzemeltetett
honlap címét.
Az SZTNH a kényszerengedély megadásáról és visszavonásáról a kényszerengedélyes neve, címe, az
érintett termék vagy termékek, a szállítandó mennyiség, azon ország vagy országok, ahova exportálni
kívánják a terméket vagy termékeket, az engedély időtartama és a honlap címe megjelölésével értesíti
az Európai Bizottságot, a vámhatóságot és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet, illetve ezeket az
adatokat közzéteszi33 a honlapján.
Az SZTNH kezeli34 a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek a kényszerengedéllyel érintett
gyógyszeripari hazai termék forgalmazását megtiltó határozatában foglalt, valamint az annak alapján
a vámhatóság által foganatosított lefoglalással és megsemmisítéssel kapcsolatos személyes adatokat,
illetve a határozatról és a foganatosított intézkedésekről értesíti35 az Európai Bizottságot.
Az SZTNH tájékoztatja36 a vámhatóságot és a gyógyszerészeti államigazgatási szervet az Európai Unió
más tagállamaiban megadott kényszerengedélyeknek a Kereskedelmi Világszervezet honlapján közölt
adatairól, illetve azok változásairól.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot és az SZTNH hivatalos lapját, a Szabadalmi
Közlöny és Védjegyértesítőt bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus
hozzáférést biztosít37.
Az SZTNH által kényszerengedélyekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az
Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli38 a kényszerengedély megadása iránti kérelemért, a kényszerengedélyes könyveibe és
nyilvántartásaiba történő betekintésért, a kényszerengedély felülvizsgálatáért fizetendő díjak
befizetéséhez köthető személyes adatokat is.
Az SZTNH kezeli39 továbbá mindazon adatokat is, amelyeket az érintett a részére megad.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá a

32

GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, Szt. 31-33/A. §, 54. § (1) bek, (2) bek
l) pont, 55. § (1)-(2) bek, 83/B. § (3) bek. c) pont, 816/2006/EK rendelet 10. cikk (6) bek.
33
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 83/D. § (1)-(2), 83/F. § (7) bek.
34
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 83/H. § (1)-(4) bek.
35
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 83/H. § (5) bek.
36
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 83/D. § (3) bek
37
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 54. § (5) bek, 56/A. §, 83/C. §
38
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, 816/2006/EK rendelet 6. cikk, Szt. 22. §, 83/B. § (2) bek, 83/E. § (2)
bek, 83/F. § (2) bek, 83/G. § (3) bek, Díjrendelet 14. § (1) bek, 15. §, Számviteli tv., számviteli Korm. rendelet
39
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), pont, 7. cikk
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hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kényszerengedélyekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásához szükséges eljárás
lefolytatása, és annak eredményeképpen döntés a kényszerengedély megadásáról, a
kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintésről, a kényszerengedély
felülvizsgálatáról és a kényszerengedély lajstromba történő bejegyzéséről, illetve az erre irányuló
kérelmek elutasításáról, a tájékoztatás, valamint az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának
biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat legalább a kényszerengedély alapjául szolgáló oltalom fennállásának
ideje alatt – a végleges szabadalmi oltalom ideje legfeljebb a bejelentés napjától számított húsz év –,
a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a
maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.
Megsemmisítési eljárás

Az SZTNH a megsemmisítési eljárás során a kérelmezőnek és képviselőjének, illetve a szakértőnek vagy
a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak a megsemmisítési eljárás lefolytatásához, illetve annak
gyorsított lefolytatása iránti kérelem elbírálása érdekében részére megadott személyes adatait
kezeli40.
Az SZTNH kezeli41 a megsemmisítési kérelemért fizetendő díj befizetéséhez kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az SZTNH kezeli42 továbbá mindazon adatokat is, amelyeket az érintett a részére megad.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak
eredményeképpen döntés a szabadalom megsemmisítéséről vagy korlátozásáról, az eljárás
gyorsítottan történő lefolytatásáról, illetve e kérelmek elutasításáról vagy egyezség jóváhagyásáról,
továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a megsemmisítési kérelemben megjelölt szabadalom adatainak
kezelési idejével.
Nemleges megállapítási eljárás

Az SZTNH a nemleges megállapítási eljárás során a kérelmezőnek és képviselőjének, illetve a
szakértőnek vagy a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás lefolytatása érdekében
részére megadott személyes adatait kezeli43.

40

GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, Ákr. 27. §., 66-67. §., 73. §
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, Szt. 53/C. §, 80 § (4) bek, 81/A. § (2) bek, Díjrendelet 14-15. §,
Számviteli tv., számviteli Korm. rendelet
42
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), pont, 7. cikk
43
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, Ákr. 27. §., 66-67. §., 73. §
41
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Az SZTNH kezeli44 a nemleges megállapítási kérelemért fizetendő díjhoz kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az SZTNH kezeli45 továbbá mindazon adatokat is, amelyeket az érintett a részére megad.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak
eredményeképpen a kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító, illetve egyezséget jóváhagyó döntés
meghozatala, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a nemleges eljárásban megjelölt szabadalom adatainak kezelési
idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.
Szabadalmi leírás értelmezése

Az SZTNH a szabadalmi leírás értelmezés során az eljáró bíróság vagy más hatóság által megadott
személyes adatokat, továbbá mindazokat az adatokat kezeli46, amelyeket a kérelemben vagy a
megkeresésben a részére megadnak, vagy a tudomására jutnak.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat47 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a szakvélemény megadása érdekében személyes adatok biztosítása, a kirendelés
vagy a megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a
jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
44
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hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli48.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja49 a kirendelő
vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az SZTNH a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint, annak a
szabadalomnak az adatai kezelési idejével azonos időtartamig kezeli, amelyhez kapcsolódó leírást az
SZTNH értelmezte.
Oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése

Az SZTNH az oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése során az ezen eljárások
lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatokat – beleértve a díjfizetéshez köthető
személyes adatok is – kezeli.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése50 is.
Az adatkezelés célja az oltalom megszűnésével és újra érvénybe helyezésével kapcsolatos eljárások
lefolytatása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik az újra érvénybe helyezett szabadalom adatainak kezelési
idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

2. Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
A tanúsítvány megadására és a tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló eljárás, a
tanúsítvány megszűnése és újra érvénybe helyezése, a tanúsítvány érvénytelenségének
megállapítása, a tanúsítvánnyal kapcsolatban indított nemleges megállapítási eljárás, a tanúsítvány
értelmezése

Az SZTNH a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárása során kezeli51 a bejelentő nevét és
címét, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, illetve a tanúsítvány jogosultjának nevét és címét,
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az érvénytelenség megállapítására irányuló és a nemleges megállapítási eljárásokban a szakértő és a
tanú, illetve képviselőik és a tolmácsnak az eljárás lefolytatása érdekében részére megadott személyes
adatait, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány igényjogosultja személyét, illetőleg több jogosult esetén
részesedési arányukat megállapító bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban foglalt adatokat.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a
honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít52.
A kiegészítő oltalmi tanúsítvány iratai a jogszabályok rendelkezéseinek keretei között
megismerhetők53.
Az SZTNH a kiegészítő oltalmi tanúsítvány értelmezés során kezeli54 az eljáró bíróság vagy más hatóság
által megadott személyes adatokat, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a kérelemben vagy a
megkeresésben a részére megadnak, vagy a tudomására jutnak.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat55 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése56 is.
Az adatkezelés célja a szakvélemény megadása érdekében személyes adatok biztosítása, a kirendelés
vagy a megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a
jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
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kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli57.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja58 a kirendelő
vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az SZTNH a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint, annak a kiegészítő
oltalmi tanúsítványnak az adatai kezelési idejével azonos időtartamig kezeli, amelyhez kapcsolódó
leírást az SZTNH értelmezte.
Az SZTNH által a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14.
pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli59 a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárásokért fizetendő díj
befizetéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az SZTNH a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat
az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás jogalapja
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése60. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a tanúsítvány megadása iránti bejelentés és a tanúsítványokkal kapcsolatos egyéb
kérelmek elbírálásához, a tanúsítvány megadásához, megszűnése megállapításához és újra érvénybe
helyezéséhez, a tanúsítvány érvénytelenségének megállapításához, a tanúsítvány időtartamának
meghosszabbításához és a meghosszabbítás megvonásához, az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás és
hatósági tájékoztatás közléséhez, a nyilvánosság biztosításához, az iratbetekintési jog gyakorlásához és
a díj megfizetéséhez szükséges személyes adatok, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat legalább a kiegészítő oltalmi tanúsítvány fennállásának ideje alatt, a
díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a
maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.
A tanúsítvány időtartama gyógyszerek esetén az alapszabadalom jogszabályban meghatározott oltalmi
idejének lejártakor kezdődik, és az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának napja és a
terméknek az Európai Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély keltezésének napja
57
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között eltelt időszak öt évvel csökkentett időtartamával megegyező ideig tart, azonban nem haladhatja
meg a kezdetének napjától számított öt évet. Az így meghatározott időtartamot egy ízben, hat
hónappal meg kell hosszabbítani61.
A tanúsítvány időtartama növényvédő szerek esetén az alapszabadalom jogszabályban meghatározott
oltalmi idejének lejártakor kezdődik, és az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának napja és a
terméknek az Európai Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély keltezésének napja
között eltelt időszak öt évvel csökkentett időtartamával megegyező ideig tart, azonban nem haladhatja
meg a kezdő időponttól számított öt évet. A tanúsítvány időtartamának meghatározásakor az első
ideiglenes forgalomba hozatali engedély csak akkor vehető figyelembe, ha az közvetlenül megelőzi az
ugyanarra a termékre adott végleges engedélyt.
Az SZTNH a személyes adatokat a bejelentés napjától számított legalább huszonöt évig, a díjfizetéshez
kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű
iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

3. Növényfajta-oltalom
A növényfajta-oltalom
Az SZTNH a növényfajta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli62 a nemesítő és a
bejelentő nevét és címét, ha a bejelentő a nemesítő jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratban szereplő
adatokat, a nemesítő vagy a növényfajta-oltalmi igény jogosultja személyét, illetőleg több nemesítő
vagy igényjogosult esetén részesedési arányukat megállapító bírósági ítéletben vagy hatósági
határozatban foglalt adatokat, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő(k), illetve a
bejelentő és a képviselő aláírását, az észrevételtevő nevét és a kapcsolattartást biztosító adatait.
Az SZTNH kezeli63 a növényfajta-oltalmi eljárásokban bekövetkezett tényekhez és körülményekhez, így
különösen a növényfajtához kapcsolódó és a növényfajta-oltalomból eredő jogok átszállásához,
átruházásához, megterheléséhez – pl. jelzálogjog, végrehajtási jog, foglalás, zár alá vétel, hasznosítási
és kényszerengedélyek, elidegenítési és terhelési tilalom –, valamint a növényfajtákkal összefüggő
egyéb személyi és vagyoni viszonyokhoz – pl. vételi jog, bizalmi vagyonkezelés, perindítás – kötődő
személyes adatokat.
Az SZTNH mentesség vagy halasztás iránti kérelem benyújtása esetén kezeli64 a kérelmező és vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkáltatói jövedelemigazolását, utolsó havi
nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát, illetve az egyéb jövedelmet igazoló dokumentumot.
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Az SZTNH hatósági tájékoztatást és adatközlést jelentet meg az általa elektronikus formában kiadott
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli65 (közzéteszi) a bejelentő és a
képviselő nevét és címét, a nemesítő nevét, a növényfajta-oltalom jogosultjának nevét, lakcímét és a
képviselő nevét és címét.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a
honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít66.
A bejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között ismerhetők meg67.
Az SZTNH által a növényfajta-oltalmi bejelentésekkel és a növényfajta-oltalommal kapcsolatban
nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli68 a növényfajta-oltalmi díjak befizetéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a növényfajta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat
az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a
hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése69. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentési kérelem elbírálásához, az oltalom megadásához, tájékoztatás és a
hatósági tájékoztatás közléséhez, a hatósági nyilvántartáshoz (lajstromvezetés) és a lajstromkivonat
kiadásához, a nyilvánosság biztosításához, az iratbetekintési jog gyakorlásához és a díj megfizetéséhez,
illetve díjfizetés alóli mentesség vagy halasztás engedélyezéséhez szükséges személyes adatok,
továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Amennyiben az érintett választása szerint növényfajta-oltalmi ügyekben az oltalom jogosultjának,
nemesítőjének vagy képviselőjének nevében vagy lakcímében bekövetkezett változásoknak a
növényfajta-oltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére
vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem előterjesztésére elektronikus
ügyintézés szolgáltatást vesz igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett
vagy átadott személyes adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos
rendelkezések a Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az SZTNH a személyes adatokat a közzététel előtt megszűnt növényfajta-oltalmi bejelentések esetén
a bejelentés napjától számított legalább tíz évig; a közzétett, de engedélyezés előtt megszűnt
növényfajta-oltalmi bejelentések esetén a bejelentés napjától számított huszonöt évig; az
engedélyezett növényfajta-oltalmak esetén a bejelentés napjától számítva legalább az oltalom
fennállásának ideje alatt – a végleges oltalom ideje a megadástól számítva szőlők és fák esetében
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harminc év, egyéb növényfajták esetében huszonöt év –, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

A növényfajta-oltalom megsemmisítése, megszüntetése és a fajtanév törlése
Az SZTNH a megsemmisítési vagy megszüntetési eljárás vagy ezek gyorsított lefolytatása során a
kérelmezőnek és képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak
az eljárás lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait kezeli70.
Az SZTNH kezeli71 növényfajta-oltalom megsemmisítéséért, megszüntetéséért és a fajtanév törléséért
fizetendő díjak befizetéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése72 is.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak
eredményeképpen döntés a növényfajta-oltalom megsemmisítéséről vagy megszüntetéséről és a
fajtanév törléséről, illetve a kérelem elutasításáról vagy egyezség jóváhagyásáról, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik az eljárásban érintett növényfajta-oltalom adatainak kezelési
idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

A növényfajta-oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése
Az SZTNH az oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése során a kérelmezőnek
és képviselőjének az ezen eljárások lefolytatásához szükséges személyes adatait kezeli73.
Az SZTNH kezeli74 növényfajta-oltalom újra érvénybe helyezéséért fizetendő díj befizetéséhez
kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése75 is.
Az adatkezelés célja az oltalom újra érvénybe helyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, továbbá
az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a megszűnt, illetve az újra érvénybe helyezett növényfajtaoltalom adatainak kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli
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jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

Közösségi növényfajta-oltalom
Az SZTNH a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbítása során a bejelentőnek, a nemesítőnek
és képviselőjüknek az eljárás lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait kezeli76.
A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentéseket az SZTNH a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal (CPVO,
székhelye: 3 boulevard Maréchal Foch CS 1012149101, Angers Cedex 2, France), mint adatkezelő
részére továbbítja. Az SZTNH az UPOV-egyezmény hatálya alá tartozó államok és nemzetközi
szervezetek részére a fajtanév bejelentéséről, lajstromba történő bejegyzéséről, illetve törléséről és a
törlést követően bejegyzett új fajtanévről tájékoztatást ad77.
Az SZTNH kezeli78 közösségi növényfajta-oltalmi bejelentési kérelemért fizetendő díj befizetéséhez
kapcsolódó személyes adatokat is.
Az SZTNH által a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentésekkel és a közösségi növényfajtákkal
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése79 is.
Az adatkezelés célja a döntés a továbbításról és a tájékoztatás, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentések esetén a bejelentés
napjától legalább huszonöt évig kezeli. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli
jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

A közösségi növényfajta-oltalom felélesztése
Az SZTNH a növényfajta-oltalom felélesztése során a bejelentőnek, a nemesítőnek és képviselőjüknek,
illetve a kérelmezőnek az eljárás lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait kezeli80.
Az SZTNH kezeli81 közösségi növényfajta-oltalom felélesztéséért fizetendő díj befizetéséhez
kapcsolódó személyes adatokat is.
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Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése82 is.
Az adatkezelés célja a döntés a felélesztésre irányuló kérelemről, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Adatkezelés időtartama megegyezik a felélesztett közösségi növényfajta-oltalom adatainak kezelési
idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

4. Használatiminta-oltalom
Nemzeti oltalom
Az SZTNH a használatiminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos nemzeti eljárása során kezeli83 a
bejelentő nevét és címét, a feltaláló nevét és címét, ha a bejelentő a feltaláló jogutódja, a feltaláló vagy
az oltalmi igény jogosultja személyét, illetőleg több feltaláló vagy igényjogosult esetén részesedési
arányukat megállapító bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban foglalt adatokat, a jogutódlást
igazoló okiratban szerelő adatokat, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő vagy a
képviselő aláírását.
Az SZTNH a kifejezetten atomenergiával kapcsolatos nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentés
tartalmát, illetve a bejelentő és a feltaláló nevét és címét, továbbá az olyan közzé nem tett nemzeti
használatiminta-oltalmi bejelentés tényét és tartalmát is közli84 az Európai Bizottsággal, ami nem
tartozik kifejezetten az atomenergia területéhez, de közvetlenül összefügg az atomenergia
alkalmazásának közösségbeli fejlődésével és annak szempontjából alapvető jelentőséggel bír.
Az SZTNH kezeli85 a használatiminta-oltalmi eljárásokban bekövetkezett tényekhez és körülményekhez,
így különösen a használati mintához kapcsolódó és a használatiminta-oltalomból eredő jogok
átszállásához, átruházásához, megterheléséhez – pl. jelzálogjog, végrehajtási jog, foglalás, zár alá vétel,
hasznosítási és kényszerengedélyek, elidegenítési és terhelési tilalom –, valamint a használati
mintákkal összefüggő egyéb személyi és vagyoni viszonyokhoz – pl. vételi jog, bizalmi vagyonkezelés,
perindítás – kötődő személyes adatokat.
Az SZTNH mentesség vagy halasztás iránti kérelem benyújtása esetén kezeli86 a kérelmező és vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkáltatói jövedelemigazolását, utolsó havi
nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát, illetve az egyéb jövedelmet igazoló dokumentumot.
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Az SZTNH hatósági tájékoztatást közöl az általa elektronikus formában kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli és közzéteszi87 a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a
feltaláló nevét, a használatiminta-oltalom jogosultjának nevét, lakcímét, a képviselő nevét és
székhelyét.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot és a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőt
bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít88.
A használatiminta-oltalmi bejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között
ismerhetők meg89.
Az SZTNH által a használatiminta-oltalmi bejelentésekkel és a használatiminta-oltalmakkal
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
Az SZTNH kezeli90 a használatiminta-oltalmi díjak fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a használatiminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá
mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése91. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentési kérelem elbírálásához, az oltalom megadásához, a tájékoztatás és a
hatósági tájékoztatás közléséhez, a hatósági nyilvántartáshoz (lajstromvezetés) és a lajstromkivonat
kiadásához, a nyilvánosság biztosításához, az iratbetekintési jog gyakorlásához és a díj megfizetéséhez,
illetve díjfizetés alóli mentesség vagy halasztás engedélyezéséhez szükséges személyes adatok,
továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az atomenergiával kapcsolatos vagy az annak alkalmazása közösségbeli fejlődésével közvetlenül
összefüggő és annak szempontjából alapvető jelentőséggel bíró nemzeti használatiminta-oltalmi
bejelentések esetében az Európai Bizottság általi adatok kezelésének célja a dokumentációs feladatok
ellátása, illetve licenciák adása.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
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Az SZTNH a személyes adatokat az engedélyezés előtt megszűnt használatiminta-oltalmi bejelentések
esetén a bejelentés napjától számított legalább öt évig, engedélyezett oltalmak esetén a bejelentés
napjától számítva legalább az oltalom fennállásának ideje alatt – a végleges oltalom ideje a bejelentés
napjától számított tíz év –, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Európai szabadalmi bejelentés nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentéssé
alakítása
Az SZTNH az európai szabadalmi bejelentések nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentéssé
alakításával kapcsolatos eljárása során a bejelentő, illetve a jogosult nevét, címét és aláírását;
képviselet esetén a képviselő nevét, címét és aláírását, továbbá a feltaláló nevét, valamint a rájuk
vonatkozó egyéb adatokat kezeli92.
Az elismert bejelentési nappal rendelkező európai szabadalmi bejelentés mintaoltalmi bejelentéssé
alakításával kapcsolatosan az SZTNH a nemzeti bejelentés során kezelt személyes adatokkal
megegyező adatköröket a nemzeti bejelentés során kezelt személyes adatokkal azonos módon kezeli93
azzal, hogy az adatok lajstromban való feltüntetésének és a hatósági tájékoztatásnak a jogalapja attól
különbözik.
Az SZTNH által az európai szabadalmi bejelentések nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentésekké
alakításával kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó
rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli94 az európai szabadalmi bejelentés nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentéssé
alakításával kapcsolatos díjak befizetésének teljesítéséhez, továbbá az egyes díjak megfizetése alóli
mentesség és halasztás engedélyezéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH az európai szabadalmi bejelentés nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentéssé alakításával
kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére
megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő
jogi kötelezettség teljesítése95. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást
megelőző kezelésének jogszerűségét.
Adatkezelés célja döntés az európai szabadalmi bejelentés nemzeti használatiminta-bejelentéssé
alakítására irányuló kérelemről, majd az átalakítás esetén döntés a nemzeti használatiminta-oltalom
megadásáról, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
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Az SZTNH a személyes adatokat az engedélyezés előtt megszűnt használatiminta-oltalmi bejelentések
esetén a bejelentés napjától számított legalább öt évig, engedélyezett oltalmak esetén legalább
európai szabadalmi bejelentés nemzeti használatiminta-oltalmi bejelentéssé alakítását követően
keletkezett oltalom fennállásának ideje alatt – az oltalom ideje a megadástól számítva tíz év –, a
díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a
maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Nemzetközi szabadalmi bejelentés nemzeti szakaszának megindítása mintaoltalmi
bejelentésként
Az SZTNH, mint megjelölt vagy kiválasztott hivatal a nemzetközi szabadalmi bejelentések mintaoltalmi
bejelentésként történő nemzeti szakaszába léptetésével és elbírálásával kapcsolatos eljárása során a
bejelentő, képviselője és a feltaláló nevét és címét, a jogutódlást igazoló okiratban szereplő adatokat,
valamint a rájuk vonatkozó egyéb adatokat kezeli96.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot és az SZTNH által kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőt bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést
biztosít97.
Az SZTNH által a nemzetközi szabadalmi bejelentések nemzeti szakaszának nemzeti használatimintaoltalmi bejelentésként történő megindításával kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt,
az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli98 a nemzetközi szabadalmi bejelentés használatiminta-oltalmi bejelentésként történő
nemzeti szakaszba léptetésével és az azokkal kapcsolatos egyéb díjak fizetésének teljesítéséhez,
továbbá a díjak megfizetése alóli mentesség és halasztás engedélyezéséhez kapcsolódó személyes
adatokat.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a nemzetközi szabadalmi bejelentések nemzeti szakaszba lépett használatiminta-oltalmi
bejelentésekként történő elbírálásával kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az
adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a
hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése99. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a Magyarország területére érvényes használatiminta-oltalom engedélyezésére
irányuló eljárás lefolytatása megjelölt vagy kiválasztott hivatalként, a tájékoztatás, továbbá az
esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
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Az SZTNH a nemzetközi szabadalmi bejelentéssel indult, nemzeti szakaszba lépett használatimintaoltalommal kapcsolatos személyes adatokat az engedélyezés előtt megszűnt használatiminta-oltalmi
bejelentések esetén a bejelentés napjától számított legalább öt évig, engedélyezett oltalmak esetén a
bejelentés napjától számítva legalább a használatiminta-oltalom fennállásának ideje alatt – a
bejelentés napjától számított tíz év –, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint
kezeli.

Használatiminta-oltalom megsemmisítése
Az SZTNH a megsemmisítési vagy gyorsított megsemmisítési eljárás során a kérelmezőnek és
képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás
lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait kezeli100.
Az SZTNH kezeli101 a használatiminta-oltalom megsemmisítéséért fizetendő díjhoz kapcsolódó
személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése102 is.
Az adatkezelés célja a kérelem, illetve a megsemmisítési eljárás gyorsított lefolytatása iránti kérelem
elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak eredményeképpen döntés a használatimintaoltalom megsemmisítéséről vagy korlátozásáról, illetve a megsemmisítési kérelem vagy az eljárás
gyorsított lefolytatása iránti kérelem elutasításáról vagy egyezség jóváhagyásáról, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Adatkezelés időtartama megegyezik a megsemmisítési kérelemben megjelölt használatiminta-oltalom
adatainak kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint
kezeli.

Nemleges megállapítási eljárás
Az SZTNH a nemleges megállapítási eljárás során a kérelmezőnek és képviselőjének, illetve a
szakértőnek vagy a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás lefolytatása érdekében
részére megadott személyes adatait kezeli103.
Az SZTNH kezeli104 a nemleges megállapítási kérelemért fizetendő díjhoz kapcsolódó személyes
adatokat is.

100

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Hmtv. 24. §, 36. § (1) bek, Szt. 80-81. §, Ákr. 66-67. §, 73. §
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Hmtv. 36. §, Szt. 53/C. § (1)-(2) bek, 80. § (4) bek, Díjrendelet 14-15.
§, Számviteli tv. és számviteli Korm. rendelet
102
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk
103
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Ákr. 66-67. §, 73. §
104
GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Hmtv. 36. §, Szt. 53/C. § (1)-(2) bek, 82. § (3) bek, Díjrendelet 14-15.
§, Számviteli tv. és számviteli Korm. rendelet
101

26

Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése105 is.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak
eredményeképpen a kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító, illetve egyezséget jóváhagyó döntés
meghozatala, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a nemleges eljárásban megjelölt használatiminta-oltalom
adatainak kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint
kezeli.

Használatiminta-oltalom újra érvénybe helyezése
Az SZTNH a használatiminta-oltalom újra érvénybe helyezése során az ezen eljárások lefolytatása
érdekében részére megadott személyes adatokat kezeli106.
Az SZTNH kezeli107 a használatiminta-oltalom újra érvénybe helyezéséért fizetendő díjhoz kapcsolódó
személyes adatok kezelésének is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése108 is.
Az adatkezelés célja az oltalom újra érvénybe helyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, továbbá
az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik az újra érvénybe helyezett használatiminta-oltalom adatainak
kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Használatiminta-oltalmi leírás értelmezése
Az SZTNH a használatiminta-oltalmi leírás értelmezés során kezeli109 az eljáró bíróság vagy más hatóság
által megadott személyes adatokat, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a kérelemben vagy a
megkeresésben a részére megadnak, vagy a tudomására jutnak.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat110 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
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Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése111 is.
Az adatkezelés célja a szakvélemény megadása érdekében személyes adatok biztosítása, a kirendelés
vagy a megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a
jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli112.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja113 a kirendelő
vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az adatkezelés célja a szakvélemény megadása érdekében személyes adatok biztosítása, a kirendelés
vagy a megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a
jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége.
Az SZTNH a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint, annak a
használatiminta-oltalomnak az adatai kezelési idejével azonos időtartamig kezeli, amelyhez
kapcsolódó leírást az SZTNH értelmezte.

5. Formatervezésiminta-oltalom
Nemzeti oltalom
Az SZTNH a formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos nemzeti eljárása során kezeli114
a bejelentő nevét és címét, a szerző nevét és címét, a szerző vagy az oltalmi igény jogosultja személyét,
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illetőleg több szerző vagy igényjogosult esetén részesedési arányukat megállapító bírósági ítéletben
vagy hatósági határozatban foglalt adatokat, ha a bejelentő a szerző jogutódja, a jogutódlást igazoló
okiratban szereplő adatokat, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő, illetve
mindegyik bejelentő és a képviselő aláírását.
Az SZTNH kezeli115 a formatervezési mintához kapcsolódó és a formatervezésiminta-oltalomból eredő
jogok használatba adásához, átszállásához, átruházásához, megterheléséhez – pl. jelzálogjog,
végrehajtási jog, jelzálogjog, foglalás, zár alá vétel, hasznosítási engedély, elidegenítési és terhelési
tilalom –, valamint a formatervezésiminta-oltalommal összefüggő egyéb személyi és vagyoni
viszonyokhoz – pl. vételi jog, bizalmi vagyonkezelés, perindítás – kötődő személyes adatokat is.
Az SZTNH mentesség vagy halasztás iránti kérelem benyújtása esetén kezeli116 a kérelmező és vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkáltatói jövedelemigazolását, utolsó havi
nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát, illetve az egyéb jövedelmet igazoló dokumentumot.
Az SZTNH hatósági tájékoztatást közöl az általa elektronikus formában kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli117 és közzéteszi a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a
szerző nevét, a formatervezésiminta-oltalom jogosultjának nevét, lakcímét és a képviselő nevét és
székhelyét, illetve azok változásait.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot és a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőt
bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít118.
A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően ismerhetők meg119.
Az SZTNH által formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekkel és a formatervezésiminta-oltalmakkal
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
Az SZTNH kezeli120 a formatervezésiminta-oltalmi díjak fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá
mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a
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hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése121. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az ügy elbírálásához, az oltalom megadásához és fenntartásához, a hatósági
nyilvántartáshoz (lajstromvezetés) és a lajstromkivonat kiadásához, a nyilvánosság biztosításához, az
iratbetekintési jog gyakorlásához, a mintaoltalommal kapcsolatos jogok átszállásához, átruházásához,
megterheléséhez és korlátozásához, az egyéb tények és körülmények bejegyzéséhez, a tájékoztatás és
a hatósági tájékoztatás közléséhez és a díj megfizetéséhez, illetve a díjfizetés alóli mentesség
engedélyezéséhez szükséges személyes adatok, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az SZTNH a személyes adatokat az engedélyezés előtt megszűnt formatervezésiminta-oltalmi
bejelentések esetén a bejelentés napjától számított legalább öt évig, engedélyezett
formatervezésiminta-oltalom estén a bejelentés napjától számítva legalább az oltalom fennállásának
ideje alatt – az oltalom ideje a bejelentés napjától számított öt év, amely azonban további öt-öt éves
időszakokra legfeljebb négy alkalommal, legfeljebb huszonöt éves időtartamra megújítható –, a
díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a
maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Közösségi formatervezésiminta-oltalom
Az SZTNH a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés továbbítására irányuló eljárásban
kezeli122 a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat, képviselő megbízása esetén a képviselő
azonosítására alkalmas adatait, továbbá a szerző vagy a szerzői csoport azonosítására alkalmas
adatokat. A közösségi mintaoltalmi bejelentéseket az SZTNH az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi
Hivatala (EUIPO, székhelye: Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain), mint adatkezelő részére
továbbítja.
Az SZTNH által a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatban nyújtott
tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli123 a közösségi formatervezésiminta-oltalmi díjak fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli
továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a
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hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése124. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentés továbbításához és a díj megfizetéséhez szükséges személyes adatok
biztosítása, jékoztatás, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat a bejelentés napjától számítva legalább a közösségi oltalom
fennállásának ideje alatt – az oltalom ideje a bejelentés napjától számított öt év, amely azonban
további öt-öt éves időszakokra legfeljebb négy alkalommal, legfeljebb huszonöt éves időtartamra
megújítható –, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő
végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Nemzetközi ipariminta-oltalom
Az SZTNH a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentések kapcsán kezeli125 a bejelentő nevét, címét és
aláírását, a képviselet esetén a képviselő nevét és címét, továbbá a szerző azonosítására szolgáló
személyes adatokat, továbbá az érintettnek az eljárás lefolytatásához – a bejelentés esetleges
hiányainak pótlásához, továbbításához, a nemzetközi lajtromozás hatályának elutasításához vagy az
elutasítás visszavonásához, a nemzetközi ipariminta-oltalom megsemmisítéséhez – szükséges
személyes adatait.
Az SZTNH a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentéseket és az SZTNH, mint megjelölt hivatal, a
Magyarországot megjelölő nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentések oltalmának elutasítására,
illetve elismerésére vonatkozó ideiglenes és végleges határozatát a Szellemi Tulajdon Világszervezete
Nemzetközi Irodája (székhelye: 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland), mint
adatkezelő részére továbbítja126.
A nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentések iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően ismerhetők meg127.
Az SZTNH által a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a
14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli128 a nemzetközi ipariminta-oltalmi díjak fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatokat is.
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Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá
mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése129. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentés továbbítása, a nemzetközi ipariminta-oltalom hatályának elismerése
vagy annak elutasítása, a nyilvánosság biztosítása, az iratbetekintési jog gyakorlása és a díj
megfizetéséhez szükséges adatok biztosítása, illetve az ügyhöz kapcsolódó és ahhoz szükséges egyéb
eljárási cselekmények elvégzése, valamint a tájékoztatás.
Az SZTNH a személyes adatokat a bejelentés napjától számítva legalább a nemzetközi oltalom
fennállásának ideje alatt – az oltalom ideje a bejelentés napjától számított öt év, amely azonban
további öt-öt éves időszakokra legfeljebb négy alkalommal, legfeljebb huszonöt éves időtartamra
megújítható –, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő
végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Egyéb eljárások
Megsemmisítés

Megsemmisítési vagy gyorsított megsemmisítési eljárás során az SZTNH kezeli130 a kérelmezőnek és
képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás
lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait.
Az SZTNH kezeli131 a megsemmisítési eljárás díjai fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a megsemmisítési kérelem elbírálása érdekében kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése132. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a megsemmisítési kérelem, illetve a megsemmisítési eljárás gyorsított lefolytatása
iránti kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak eredményeképpen döntés az
oltalom megsemmisítéséről, változtatással történő fenntartásáról, korlátozásáról vagy a kérelem
elutasításáról, vagy egyezség jóváhagyásáról, illetve az eljárás gyorsítottan történő lefolytatásáról vagy
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annak elutasításáról, a díj megfizetéséhez szükséges személyes adatok, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Adatkezelés időtartama megegyezik a megsemmisítési kérelemben megjelölt formatervezésimintaoltalom adatainak kezelési idejével.
Nemleges megállapítási eljárás

Nemleges vagy gyorsított nemleges megállapítási eljárás során az SZTNH kezeli a kérelmezőnek és
képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás
lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait133.
Az SZTNH kezeli134 a nemleges megállapítási eljárás díjai fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a nemleges megállapítási eljárás során kezeli továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az
érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az
SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése135. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok
visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a nemleges megállapítási kérelem, illetve a nemleges megállapítási eljárás
gyorsított lefolytatása iránti kérelem elbírálása, annak eredményeképpen a kérelemnek helyt adó vagy
azt elutasító, illetve egyezséget jóváhagyó döntés meghozatala, illetve döntés az eljárás gyorsítottan
történő lefolytatásáról vagy annak elutasításáról, továbbá a díj megfizetéséhez szükséges személyes
adatok biztosítása.
Adatkezelés időtartama megegyezik a nemleges megállapítási kérelemben megjelölt
formatervezésiminta-oltalom adatainak a kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó
adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a
Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

6. Topográfiaoltalom
A topográfiaoltalom
Az SZTNH a topográfia-oltalmi bejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli136 a bejelentő és a
szerző nevét és címét, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, ha a bejelentő a szerző jogutódja,
a jogutódlást igazoló okirat adatait, valamint a bejelentő vagy a képviselő aláírását.
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Az SZTNH kezeli137 a topográfia-oltalmi eljárásokban bekövetkezett tényekhez és körülményekhez, így
különösen a topográfiához kapcsolódó és a topográfia-oltalomból eredő jogok átszállásához,
átruházásához, megterheléséhez – pl. jelzálogjog, végrehajtási jog, foglalás, zár alá vétel, elidegenítési
és terhelési tilalom –, valamint a topgráfiákkal összefüggő egyéb személyi és vagyoni viszonyokhoz –
pl. vételi jog, bizalmi vagyonkezelés, perindítás – kötődő személyes adatokat.
Az SZTNH hatósági tájékoztatást közöl138 az általa elektronikus formában kiadott Szabadalmi Közlöny
és Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli és közzéteszi a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a
szerző nevét, a topográfia-oltalom jogosultjának nevét, lakcímét és a képviselő nevét és székhelyét.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a
honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít139.
A topográfiai bejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között
megismerhetők140.
Az SZTNH kezeli141 a topográfia-oltalmi díjak fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat
is.
Az SZTNH mentesség vagy halasztás iránti kérelem benyújtása esetén kezeli142 a kérelmező és vele egy
háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkáltatói jövedelemigazolását, utolsó havi
nyugdíjszelvényét vagy bankszámlakivonatát, illetve az egyéb jövedelmet igazoló dokumentumot.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az SZTNH által a nemzeti topográfia-oltalmi bejelentéssel vagy topográfia-oltalommal kapcsolatban
nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a topográfia-oltalommal kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése143. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
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Az adatkezelés célja az ügy és a bejelentés elbírálásához, az oltalom megadásához, a tájékoztatás és a
hatósági tájékoztatás közléséhez, a hatósági nyilvántartáshoz (lajstromvezetés) és a lajstromkivonat
kiadásához, a nyilvánosság biztosításához, az iratbetekintési jog gyakorlásához és a díj megfizetéséhez,
illetve a bejelentési díj megfizetése alóli mentesség engedélyezéséhez szükséges személyes adatok
biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat a bejelentés napjától számítva legalább a topográfia-oltalom
fennállásának ideje alatt – az oltalom ideje a bejelentés napjától, vagy ha ez korábbi, a bármely
országban történt első nyilvános hasznosítás kezdő napjától számított tíz év –, a díjfizetéshez
kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű
iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Topográfia-oltalom megsemmisítése
Az SZTNH a megsemmisítési vagy gyorsított megsemmisítési eljárás során a kérelmezőnek és
képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás
lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait kezeli144.
Az SZTNH kezeli145 a topográfia-oltalom megsemmisítéséért fizetendő díjhoz kapcsolódó személyes
adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése146 is.
Az adatkezelés célja a kérelem és az eljárás gyorsítottan történő lefolytatására irányuló kérelem
elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak eredményeképpen a kérelemnek helyt adó vagy
azt elutasító, illetve egyezséget jóváhagyó döntés meghozatala, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Adatkezelés időtartama megegyezik a megsemmisítési kérelemben megjelölt topográfia-oltalom
adatainak kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint
kezeli.

Nemleges megállapítás
Nemleges vagy a gyorsított nemleges megállapítási eljárás során az SZTNH kezeli a kérelmezőnek és
képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás
lefolytatása érdekében részére megadott személyes adatait147.
Az SZTNH kezeli148 továbbá a nemleges megállapítási eljárás díjai fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatokat is.
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Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a nemleges megállapítási eljárás során kezeli továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az
érintett a részére megad.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése149. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a nemleges megállapítási kérelem és az eljárás gyorsítottan történő lefolytatására
irányuló kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és a kérelemnek helyt adó vagy azt
elutasító, illetve egyezséget jóváhagyó döntés meghozatala, a díj megfizetéséhez szükséges személyes
adatok, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Adatkezelés időtartama megegyezik a nemleges megállapítási kérelemben megjelölt topográfiaoltalom adatainak a kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli
jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

Topográfia ábrázolásának értelmezése
Az SZTNH a topográfia ábrázolásának értelmezés során az eljáró bíróság vagy más hatóság által
megadott, vagy tudomására jutott személyes adatokat kezeli150.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a topográfia ábrázolásának értelmezés során kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése151. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat152 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
Az adatkezelés célja a szakvélemény megadása érdekében személyes adatok biztosítása, a kirendelés
vagy a megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a
jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
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Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli153.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja154 a kirendelő
vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az SZTNH a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint, annak a topográfiaoltalomnak az adatai kezelési idejével azonos időtartamig kezeli, amelyhez kapcsolódó ábrázolást az
SZTNH értelmezte.

7. Védjegy
Nemzeti oltalom
Az SZTNH a védjegybejelentésekkel kapcsolatos nemzeti eljárása során kezeli155 a bejelentő nevét és
címét, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő, illetve a bejelentők mindegyike vagy
a képviselő aláírását.
Észrevétel és felszólalás benyújtása esetén az SZTNH kezeli156 az észrevételt tevőnek és a felszólalónak,
képviselet esetén a képviselőnek a kapcsolattartást biztosító adatait, illetve erre irányuló kérelem
esetén kezeli157 a kutatási jelentésben feltüntetett korábbi jog jogosultjának értesítése érdekében
részére megadott adatokat.
Együttes védjegyek esetén az SZTNH a védjegybejelentésekkel kapcsolatos nemzeti eljárása során a
fenti adatok mellett kezeli158 a védjegy használatára jogosult tagok nevét, címét, illetve székhelyét.
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Az SZTNH kezeli159 a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényekhez, így különösen a védjegyhez
kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok átszállásához, átruházásához, megterheléséhez – pl.
jelzálogjog, végrehajtási jog, foglalás, zár alá vétel, elidegenítési és terhelési tilalom –, valamint a
védjegyekkel összefüggő egyéb személyi és vagyoni viszonyokhoz – pl. vételi jog, bizalmi
vagyonkezelés, perindítás – kötődő személyes adatokat.
Az SZTNH hatósági tájékoztatást közöl az általa elektronikus formában kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli és közzéteszi160 a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a
védjegy jogosultjának nevét, lakcímét, a képviselő nevét és székhelyét.
Az SZTNH által vezetett hatósági lajstromot és a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőt bárki
megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít161.
A védjegybejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között ismerhetők
meg162.
Az SZTNH által a nemzeti védjegy-bejelentéssel vagy védjegyoltalommal kapcsolatban nyújtott
tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli163 továbbá a védjegydíjak fizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat
is.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézési szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a védjegybejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése164. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a bejelentési kérelem elbírálásához, az oltalom megadásához és megújításához,
megosztásához, módosításához, a védjeggyel kapcsolatos jogok átszállásához, átruházásához,
megterheléséhez és korlátozásához, a tájékoztatás és a hatósági tájékoztatás közléséhez, a hatósági
nyilvántartáshoz (lajstromvezetés) és a lajstromkivonat kiadásához, a nyilvánosság biztosításához, az
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iratbetekintési jog gyakorlásához és a díj megfizetéséhez szükséges személyes adatok biztosítása,
továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat a lajstromozás előtt megszűnt védjegybejelentések esetén a bejelentés
napjától számított legalább öt évig, a lajstromozott és érvényben levő védjegyek esetén a bejelentés
napjától számítva legalább az oltalom fennállása alatt – a védjegyoltalom ideje a bejelentés napjától
számított tíz év, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlan alkalommal megújítható –, a
védjegyoltalom megszűnését követően az azzal kapcsolatban hozott utolsó érdemi intézkedésétől
számított legalább tizenöt évig; a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Nemzetközi oltalom
Az SZTNH a nemzetközi védjegybejelentésekkel és védjegyekkel kapcsolatos eljárása során kezeli165 a
bejelentő vagy jogosult nevét és címét (telephelyét), honosságára (állampolgárságára) vonatozó
adatokat, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő vagy a képviselő aláírását.
A nemzetközi védjegybejelentéseket, a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos
kiterjesztése iránti kérelmeket és a nemzetközi védjegyre vonatkozó változásnak a nemzetközi
lajstromba való bejegyzése iránti kérelmeket az SZTNH mint származási hivatal, illetve az SZTNH, mint
megjelölt hivatal, a nemzetközi védjegybejelentés oltalmának elutasítására, illetve elismerésére
vonatkozó ideiglenes és végleges határozatát a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodája
(székhelye: 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland), mint adatkezelő részére
továbbítja166.
Az SZTNH emellett kezeli az érintettnek az eljárás lefolytatásához – a bejelentés esetleges hiányainak
pótlásához, továbbításához, a bejelentés meghirdetéséhez, az oltalom ideiglenes vagy végleges
elutasításához, elismeréséhez, a nemzetközi lajstromba bejegyzett átruházás, illetve használati
engedély hatályának elismeréséhez vagy elutasításához, a nemzetközi lajstromozás nemzeti
védjegybejelentéssé történő átalakításához, a nemzetközi védjegy törléséhez, a nemzetközi
védjegyoltalom megszűnésének megállapításához, a nemzetközi védjegybejelentéssel vagy
nemzetközi oltalommal kapcsolatos változásnak a nemzetközi lajstromba való bejegyzése iránti
kérelem továbbításához vagy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztése iránti
kérelem továbbításához, a kérelem elutasításához, illetve a kérelem esetleges hiányainak pótlásához
– szükséges esetleges további személyes adatait.
Észrevétel és felszólalás benyújtása esetén az SZTNH kezeli167 az észrevételt tevőnek és a felszólalónak,
képviselet esetén a képviselőnek a nevét és a kapcsolattartást biztosító adatait.
Az SZTNH a Magyarországot megjelölő bejelentések tekintetében kiegészítő lajstromot vezet168,
amelybe a nemzetközi lajstromba a Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv szerint be nem
jegyezhető tényeket és körülményeket jegyzi be.
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Az SZTNH hatósági tájékoztatást közöl az általa elektronikus formában kiadott Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőben, amelyek során kezeli és közzéteszi169 a bejelentő és a képviselő nevét és címét, a
védjegy jogosultjának nevét, lakcímét és a képviselő nevét és székhelyét.
Az SZTNH által vezetett közhiteles lajstromot, valamint a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőt bárki
megtekintheti, azokhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít170.
A védjegybejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően ismerhetők meg171.
Az SZTNH által a nemzetközi védjegybejelentésekkel vagy nemzetközi védjegyoltalommal kapcsolatban
nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli172 a védjegydíjak befizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézési szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a védjegybejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése173. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az ügy elbírálásához, az oltalom megadásához, a védjeggyel kapcsolatos jogok
átruházásához és korlátozásához, a tájékoztatás és a hatósági tájékoztatás közléséhez, a hatósági
nyilvántartáshoz (kiegészítő lajstrom vezetése) és a lajstromkivonat kiadásához, a nyilvánosság
biztosításához, az iratbetekintési jog gyakorlásához és a díj megfizetéséhez szükséges adatok
biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a nemzetközi védjegybejelentések és a nemzetközi védjegyre vonatkozó változásnak a
nemzetközi lajstromba való bejegyzése iránti kérelmek továbbításával kapcsolatos iratokban, valamint
a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztése iránti kérelmek irataiban levő
személyes adatokat a bejelentés benyújtásának vagy kérelemnek az SZTNH-hoz történő beérkezésétől
számított legalább huszonöt évig; a Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentésekkel
kapcsolatos iratokat azok elutasításától számított legalább öt évig, a Magyarországot megjelölő
nemzetközi védjegyek esetén az oltalom elismerésétől számítva legalább a védjegyoltalom
fennállásának ideje alatt – a védjegyoltalom ideje a bejelentés napjától számított tíz év, amely további
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tíz-tíz éves időtartamra korlátlan alkalommal megújítható –, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

Európai uniós oltalom
Az európai uniós védjegybejelentés nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítására irányuló
kérelemmel kapcsolatban érkezett észrevétel és felszólalás benyújtása esetén az SZTNH kezeli174 az
észrevételt tevőnek és a felszólalónak, képviselet esetén a képviselőnek a kapcsolattartást biztosító
adatait.
Az SZTNH kezeli175 a védjegyeljárásokban bekövetkezett tényekhez, így különösen a védjegyhez
kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok átszállásához, átruházásához, megterheléséhez – pl.
jelzálogjog, végrehajtási jog, foglalás, zár alá vétel, elidegenítési és terhelési tilalom –, valamint a
védjegyekkel összefüggő egyéb személyi és vagyoni viszonyokhoz – pl. vételi jog, bizalmi
vagyonkezelés, perindítás – kötődő személyes adatokat.
Az SZTNH a védjegylajstromba bejegyez176 a védjeggyel kapcsolatos minden tényt és körülményt,
különösen a használati engedélyt, a jelzálogjogot, valamint a védjegyhez kapcsolódó és a
védjegyoltalomból eredő jogok más megterhelését, továbbá e jogok átszállását és átruházását.
Az SZTNH által vezetett hatósági lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül
elektronikus hozzáférést biztosít177.
A védjegybejelentés iratai a vonatkozó jogszabályok keretei között ismerhetők meg178.
Az SZTNH által az európai uniós védjegy nemzeti védjegy-bejelentésekké vagy nemzeti
védjegyoltalommá alakításával kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az
Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli179 a védjegydíjak befizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a védjegybejelentésekkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése180. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
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Az adatkezelés célja az érintett által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges adatok
biztosítása, valamint a tájékoztatás, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának
biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat az európai uniós védjegy nemzeti védjegybejelentéssé alakítása esetén
a lajstromozás előtt megszűnt védjegybejelentések esetén a bejelentés napjától számított legalább öt
évig, a lajstromozott és érvényben levő védjegyek esetén a bejelentés napjától számítva legalább a
védjegyoltalom fennállásának ideje alatt – a védjegyoltalom ideje a bejelentés napjától számított tíz
év, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlanul megújítható –, a védjegyoltalom megszűnését
követően az azzal kapcsolatban hozott utolsó érdemi intézkedésétől számított legalább tizenöt évig
kezeli. Az SZTNH azt követően is a bejegyez a védjegylajstromba a védjeggyel kapcsolatos minden tényt
és körülményt, hogy az oltalmi idő megújítás nélküli lejárta vagy lemondás miatt megszűnt annak a
védjegynek az oltalma, amelynek szenioritását közösségi védjeggyel kapcsolatban igényelték. Az
SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a
maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Védjegyoltalom törlése vagy megszűnésének megállapítása
Az SZTNH a törlési vagy megszűnés megállapítására irányuló eljárás során a kérelmezőnek és
képviselőjének, illetve a szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás
lefolytatásához, illetve annak gyorsított lefolytatása iránti kérelem elbírálása érdekében részére
megadott személyes adatait kezeli181.
Az SZTNH kezeli182 a törlési vagy megszűnés megállapítására irányuló kérelemért befizetendő díjhoz
kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, illetve az lehet a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése183 is. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása, és annak
eredményeképpen döntés a védjegy törléséről, megszűnése megállapításáról vagy az oltalom
korlátozásáról vagy egyezség jóváhagyásáról, az eljárás gyorsítottan történő lefolytatásáról, illetve e
kérelmek elutasításáról.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a törlési vagy megszűnés megállapítására irányuló kérelemben
megjelölt védjegy adatainak kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.
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8. Földrajzi árujelző
Nemzeti oltalom
Az SZTNH a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos eljárása során kezeli184 a bejelentő nevét és címét,
képviselet esetén a képviselő nevét és címét, a bejelentő, a bejelentők mindegyike vagy a képviselő
aláírását, illetve a perindítás adatait.
A földrajzi árujelző lajstromozására irányuló eljárásban észrevétel benyújtása esetén az SZTNH kezeli
az észrevételt tevő azonosítását és a vele való kapcsolattartást biztosító adatokat185.
Az SZTNH által vezetett közhiteles hatósági lajstromot bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a
honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít186.
A földrajzi árujelzők iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezései keretei között ismerhetők meg187.
Az SZTNH által a nemzeti földrajzi árujelzők bejelentésével vagy a nemzeti földrajzi árujelzők oltalmával
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
Az SZTNH kezeli188 a földrajzi árujelző-oltalmi díjak befizetésének teljesítéséhez kapcsolódó személyes
adatokat is.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá mindazokat az adatokat,
amelyeket az érintett a részére megad. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra
tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése189. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az ügy elbírálásához, az oltalom megadásához, a tájékoztatás és a hatósági
tájékoztatás közléséhez, a nyilvánosság biztosításához, az iratbetekintési jog gyakorlásához, a
perindításhoz és a díj megfizetéséhez szükséges személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
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Az SZTNH a személyes adatokat a lajstromozás előtt megszűnt földrajzi árujelző-bejelentések esetén a
bejelentés napjától számított legalább öt évig, a lajstromozott és érvényben levő földrajzi árujelzők
esetén a bejelentés napjától számítva legalább a földrajzi árujelző-oltalom fennállásának ideje alatt –
a földrajzi árujelzők oltalmának ideje a bejelentés napjára visszaható hatállyal keletkezik a
lajstromozáskor, és korlátlan ideig tart –, a földrajzi árujelző-oltalom megszűnését követően az azzal
kapcsolatban hozott utolsó érdemi intézkedésétől számított legalább tizenöt évig, a díjfizetéshez
kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű
iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Európai uniós oltalmak
Az SZTNH az egyes földrajzi árujelzők uniós oltalmával kapcsolatos eljárása során kezeli190 a bejelentő
(kérelmező csoportosulás) nevét és címét.
Az SZTNH kezeli191 továbbá az eljárások lefolytatásához, a nyilatkozat és a kifogás tárgyában adott
hozzájárulás kiadásához megadott személyes adatokat is.
Az SZTNH ezeken túlmenően kezeli192 a bejelentő nevét és levelezési címét, amelyeket továbbít193 az
agrárpolitikáért felelős miniszter (a jogszabályok rendelkezései alapján az agrárminiszter, az
Agrárminisztérium székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.), mint adatkezelő részére.
A szeszes italokkal kapcsolatos földrajzi árujelzőkről az SZTNH vezetett közhiteles hatósági lajstromot
bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül elektronikus hozzáférést biztosít194.
A szeszes italokkal kapcsolatos földrajzi árujelzők iratai a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
keretei között ismerhetők meg195.
Az SZTNH által az uniós földrajzi árujelzők bejelentésével vagy az uniós földrajzi árujelzők oltalmával
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
Az SZTNH kezeli196 az uniós oltalmakhoz köthető díjak befizetésének teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
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Az SZTNH kezeli a részére megadott további személyes adatokat is, amelynek jogalapja a hozzájárulás
a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése197. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az ügy elbírálásához és a díj megfizetéséhez szükséges személyes adatok
biztosítása és továbbítása, valamint a tájékoztatás, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat legalább a földrajzi árujelzők oltalma elismerésének napjától számított
tizenöt évig, az uniós bejelentésekkel kapcsolatos átvevő hivatali iratokkal kapcsolatos személyes
adatokat a bejelentés napjától számított huszonöt évig, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

Eredetmegjelölések nemzetközi oltalma
Az SZTNH kezeli198 az általa lajstromozott eredetmegjelölés, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete
Nemzetközi Irodája által lajstromozott nemzetközi eredetmegjelölés jogosultjának azonosítása
érdekében részére megadott adatait (a bejelentő vagy jogosult neve), képviselet esetén a képviselő
személyes adatait, valamint a bejelentő vagy a képviselő aláírását, továbbá a használatra jogosultak
nevét és címét.
Az SZTNH a részére megadott adatokat továbbítja199 a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi
Irodája (székhelye: 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland), mint adatkezelő
részére.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodája által lajstromozott azon nemzetközi
eredetmegjelölések esetében, amelyeknél Magyarországot megjelölték, az SZTNH kezeli200 a Szellemi
Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodája által vezetett lajstromba bejegyzett, illetve azokat az
adatokat, amelyek e lajstromba be nem jegyezhetők a Vt. 116/F. §-ának (4) bekezdése alapján.
A nemzetközi eredetmegjelölés lajstromozására irányuló eljárásban az SZTNH észrevétel benyújtása
esetén kezeli201 az észrevételt tevő azonosítását és a vele való kapcsolattartást biztosító adatokat.
Az SZTNH által a Magyarországot megjelölő nemzetközi eredetmegjelölésekkel, illetve azok oltalmával
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
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Az SZTNH kezeli202 az eredetmegjelölések nemzetközi lajstromozásához köthető díjak befizetésének
teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH kezeli a részére megadott további személyes adatokat is, amelynek jogalapja a hozzájárulás
vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése203. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a nemzetközi bejelentés továbbítását megelőző vizsgálat, valamint a Szellemi
Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodája által lajstromozott nemzetközi eredetmegjelölés
Magyarországra kiterjedő oltalmának elismerésére irányuló eljárás és – szükség esetén – a hiánypótlás
lefolytatásához, a bejelentés továbbításához, a bejelentés oltalmának elismeréséhez vagy
elutasításához, a tájékoztatás biztosításához, továbbá a díjfizetési kötelezettséghez szükséges
személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat legalább a nemzetközi eredetmegjelölések oltalma elismerésének
napjától számított tizenöt évig; a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Földrajziárujelző-oltalom törlése és megszűnésének megállapítása
Az SZTNH a földrajzi árujelző törlése során kezeli204 a kérelmezőnek és képviselőjének, illetve a
szakértőnek, a tanúnak és képviselőjének vagy a tolmácsnak az eljárás lefolytatása érdekében részére
megadott személyes adatait.
Az SZTNH kezeli205 a földrajziárujelző-oltalom törlésére vagy megszűnése megállapítására irányuló
kérelemért fizetendő díjak teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH kezeli a részére megadott további személyes adatokat is, amelynek jogalapja a hozzájárulás
vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése206. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása és annak eredményeképp
döntés az oltalom törléséről, illetve megszűnéséről vagy a kérelem elutasításáról, illetve egyezség
jóváhagyásáról, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a törlési vagy a megszűnési kérelemmel érintett
földrajziárujelző-oltalom adatainak kezelési idejével. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
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számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény
rendelkezései szerint kezeli.

9. Iparjogvédelmi oltalmakkal kapcsolatban benyújtott megváltoztatási
kérelmek
Az SZTNH a döntése ellen benyújtott megváltoztatási kérelemnek a Fővárosi Törvényszék (1055
Budapest, Markó utca 27.) mint adatkezelő részére történő továbbítása során kezeli207 a feleknek a
nevét, lakóhelyét, perbeli állását, azonosító adatait, valamint képviselőiknek a nevét, székhelyét,
telefonszámát és e-mail címét, valamint az érintettnek és képviselőjének, illetve az ügyésznek a
kérelem elbírálása érdekében részére megadott személyes adatait.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, továbbá jogalapja
lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség
teljesítése208. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének
jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a megváltoztatási kérelemnek a bírósághoz (Fővárosi Törvényszék) történő
továbbítása, valamint a bíróságnak (Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Ítélőtábla, illetve a Kúria) a
megváltoztatási kérelemmel érintett ügy érdemében hozott jogerős végzésének az SZTNH részére
történő kézbesítését követően a megfelelő eljárás lefolytatása, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH által a megváltoztatási kérelmekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt,
az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a megváltoztatási kérelemmel érintett szabadalom, kiegészítő
oltalmi
tanúsítvány,
növényfajta-oltalom,
használatiminta-oltalom,
topográfia-oltalom,
formatervezésiminta-oltalom, védjegyoltalom, földrajziárujelző-oltalom adatainak kezelési idejével.

10. Szerzői jog
Árva művek
Az árva művek felhasználásának engedélyezése

Az SZTNH az árva művek felhasználásának engedélyezése során kezeli209 a kérelem benyújtójának, a
szerző(k)nek nevét, jogosult(ak) nevét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, a vele/velük kötött
felhasználási szerződést, ismert szerző vagy jogosult esetében a felhasználási szerződésen szereplő
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személyes adatait, a felhasználó nevét és címét, képviselet esetén a képviselő nevét és címét, az
igazgatási szolgáltatási díjat utaló személy nevét és bankszámlaszámát.
Az SZTNH által vezetett nyilvántartást bárki megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján keresztül
elektronikus hozzáférést biztosít210.
Az árva művekkel kapcsolatos iratok a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között
ismerhetők meg211.
Az SZTNH az árva művek felhasználására irányuló kérelemről hozott határozatát megküldi212 a Fővárosi
Főügyészség (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 13.), mint adatkezelő részére.
Az SZTNH által az árva művekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az
Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az SZTNH kezeli213 az árva művek felhasználásának engedélyezéséhez kapcsolódó díj befizetésének
teljesítéséhez köthető személyes adatokat is.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH kezeli továbbá a részére megadott további személyes adatokat is, amelynek jogalapja a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése214. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásához, a felhasználás engedélyezéséhez, a felhasználási
engedély visszavonásához, a letét összegének kezeléséhez és kezelési idejének lejártát követő
továbbutalásához, a nyilvántartás vezetéséhez, az ügyész által gyakorolható felülvizsgálat feltételeinek
biztosításához, az árva mű kedvezményezett intézmény által történő felhasználásával kapcsolatos
bejelentés adattovábbításához, illetve az árva művek nyilvántartásába vételhez kapcsolódó
díjfizetéshez szükséges személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat a felhasználási engedély iránti kérelem benyújtásától számítva
legalább a szerzői jogi oltalom fennállásának ideje alatt – ami a szerző életében és halálát követő év
első napjától számított 70 évi áll fenn –, az engedély visszavonásával kapcsolatos iratokat a kérelem
benyújtásától számított tizenöt évig, a letét kiutalásával kapcsolatos iratokat pedig a kérelem
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benyújtásától számított öt évig, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az árva művek kedvezményezett intézmény által történő felhasználása

Az SZTNH az árva művek kedvezményezett intézmény által történő felhasználása során továbbítja215
az intézmény által megadott adatokat az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala (EUIPO,
székhelye: Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain), mint adatkezelő részére az egységes online
nyilvántartásában való rögzítés céljából.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH a személyes adatokat az adattovábbítás megtörténtéig kezeli.
Árva mű felhasználásával kapcsolatos hivatali döntések felülvizsgálata érdekében benyújtott
kereset

Az SZTNH a döntése ellen benyújtott keresetnek a bírósághoz történő továbbítása216 során kezeli a
felek nevét, lakóhelyét, perbeli állását, valamint képviselőiknek a nevét, lakóhelyét, a kérelmező
telefonszámát, faxszámát és e-mail címét, valamint az érintettnek és képviselőjének, illetve az
ügyésznek a kérelem elbírálása érdekében részére megadott személyes adatait, illetve az azokat
tartalmazó egyéb okiratokat.
Az adatkezelés célja az SZTNH döntése felülvizsgálatára irányuló keresetnek a bírósághoz történő
továbbítása, valamint a bíróságnak keresettel érintett ügy érdemében hozott végzésének az SZTNH
részére történő kézbesítést követően a bíróság döntésében foglaltaknak megfelelő eljárás lefolytatása,
továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH által az árva mű felhasználásával kapcsolatos döntése felülvizsgálata érdekében benyújtott
keresettel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó
rendelkezések az irányadók.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a keresettel érintett árva mű adatainak kezelési idejével.

Önkéntes műnyilvántartás
Az SZTNH az önkéntes műnyilvántartásba-vételi eljárás során kezeli217 a szerző(k) nevét és címét,
képviselet esetében a képviselő nevét és címét, a korábban szerzőként bejegyzett személy nevét és
címét, ha bíróság jogerős határozatában megállapítja a szerző személyét, akkor a bíróság
határozatában foglalt adatokat, megadása esetén az érintett telefonszámát.
Az SZTNH kezeli218 az önkéntes műnyilvántartásba-vételhez kapcsolódó díj befizetésének teljesítéséhez
köthető személyes adatokat.
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Az SZTNH által az önkéntes műnyilvántartásba vett művekkel és az önkéntes műnyilvántartással
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések
az irányadók.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
A szerzők írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem
benyújtására szolgáló formanyomtatványon feltüntetett adatokat nyilvánosságra hozza219, és az
adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljából adatbázist szerkeszt.
Az SZTNH kezeli a részére megadott további személyes adatokat is, amelynek jogalapja a hozzájárulás
vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése220. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az önkéntes műnyilvántartásba vétel megvalósításához, a tanúsítvány
kiállításához, a tanúsítvány visszavonásához, a korábban szerzőként bejegyzett személy törléséhez
köthető eljárás lefolytatásához, illetve az önkéntes műnyilvántartásba vételhez kapcsolódó
díjfizetéshez szükséges személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH az önkéntes műnyilvántartás irataiban levő személyes adatokat legalább a kérelem
benyújtása napjától számítva a szerzői jogi oltalom fennállásának ideje alatt – ami a szerző életében és
halálát követő év első napjától számított 70 évi áll fenn –, a maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint kezeli. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli
jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

Közös jogkezelő szervezetekkel, a független jogkezelő szervezetekkel és a
reprezentatív közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos eljárások
Az SZTNH a közös jogkezelő szervezetek, ideértve a reprezentatív közös jogkezelő szervezetek is (a
továbbiakban: KJK-k), a független jogkezelő szervezetek (a továbbiakban: FJK-k) tevékenységének
bejelentésére és engedélyezésére irányuló eljárás során kezeli221 a KJK és az FJK képviselőjének a nevét,
a képviseleti szerződés személyes adatoknak minősülő adatait, a KJK belső szabályaiban levő személyes
adatokat, a KJK tagjainak nevét, lakcímét, az ahhoz csatlakozni kívánó jogosultak
szándéknyilatkozatában vagy a velük kötött egyedi megállapodásban foglalt adatokat (teljes nevüket,
lakcímüket), a KJK képviselőjének nyilatkozatában foglalt adatokat arról, hogy a munkavállalói és az
általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek
révén rendelkezik a közös jogkezeléshez és a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges szakismerettel
és gyakorlattal, a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, teljesítményeik adatait.
Az SZTNH a KJK-ról vezetett hatósági nyilvántartása részeként hozzáférést biztosít222 a KJK és az FJK
létesítő okiratához, illetve alapszabályához, tagsági szabályzatához, az általa az Szjt. alapján kötött
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megállapodásokhoz és beszámolójához. Az SZTNH külön listát vezet azokról a szervezetekről,
amelyeket a jogkezeléstől eltiltott. Az SZTNH-nak a KJK-ról és az FKJK-król vezetett nyilvántartását bárki
megtekintheti, ahhoz az SZTNH a honlapján elektronikus hozzáférést biztosít tekintettel arra, hogy az
abban szereplő, vagy az onnan törölt adatok nyilvánosak. Ezekről az adatokról bárki feljegyzést
készíthet vagy – díj ellenében – hitelesített kivonatot kérhet.
A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelés körében az SZTNH valamely
más EGT-állam kijelölt illetékes hatóságának a KJK irányelv alkalmazása szempontjából lényeges
ügyben – különösen a Magyarországon letelepedett közös jogkezelő szervezet tevékenységével
kapcsolatban – tájékoztatás kérése céljából indokolással ellátott megkeresésére tájékoztatást ad a
megkereső hatóság számára, illetve ugyanezen jogalapra hivatkozással más EGT-állam kijelölt illetékes
hatóságától tájékoztatást kérhet, és fogadja az e hatóságoktól érkező értesítéseket223.
Az SZTNH kezeli224 a KJK-kal kapcsolatos bejelentéshez, engedélyezéséhez, valamint az engedély
módosítása iránti kérelemhez, a KJK-ről és FKJK-ról vezetett nyilvántartásból kért hiteles kivonathoz, a
KJK-k és az FJK-k felügyeletével összefüggő felügyeleti díjhoz kapcsolódó díj fizetésének teljesítéséhez
köthető személyes adatokat is.
Az SZTNH által a KJK-kal és az FKJK-kal kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt, az
Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH kezeli a részére megadott további személyes adatokat is, amelynek jogalapja a hozzájárulás
vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése225. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a KJK-k, az FKJK-k jogkezelési tevékenységének bejelentése vagy engedélyezése,
nyilvántartásba vétele, illetve az engedély módosítása és visszavonása, változás bejelentése, a
nyilvántartásból való törlése és a jogkezeléstől való eltiltása; a KJK-k és az FJK-k jogkezelési
tevékenysége feletti felügyelet ellátása, a KJK-val vagy FJK-val szemben benyújtott panasz kivizsgálása,
az RKJK-ként végzett közös jogkezelés körében alkalmazott díjszabások jóváhagyásra történő
előkészítése, KJK irányelv és a Kjkt.-ben foglaltak szerint a más EGT-államban működő, a KJK-k és FJK-k
felügyeletét ellátó hatóságokkal történő kapcsolattartás érdekében részére megadott személyes
adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
A nyilvántartásban szereplő vagy az onnan törölt adat maradandó értékű iratnak minősül, azt az SZTNH
a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli. Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

223

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, Kjkt. 127. §
GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pont, (2)-(3) bek, Kjkt. 100. §, 111. §, a közös jogkezelő szervezetek és a független
jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő
szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (IX. 5.) IM rendelet 1-6. §, Számviteli tv. és
számviteli Korm. rendelet
225
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) és c) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, Ákr. 27. §
224

51

A közös jogkezelő szervezetekkel, a független jogkezelő szervezetekkel és a
reprezentatív közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos eljárásokban hozott
döntésekkel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatos eljárások
Az SZTNH a döntése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemnek a Fővárosi Törvényszékhez (székhelye:
1055 Budapest, Markó utca 27.) történő továbbítása során kezeli226 a felek nevét, lakóhelyét, perbeli
állását, valamint képviselőiknek a nevét, lakóhelyét, a kérelmező telefonszámát, faxszámát és e-mail
címét, valamint az érintettnek és képviselőjének, illetve az ügyésznek a kérelem elbírálása érdekében
részére megadott személyes adatait.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, valamint jogalapja
lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a felülvizsgálati kérelemnek a bírósághoz (Fővárosi Törvényszék) történő
továbbítása, valamint a bíróságnak a felülvizsgálati kérelemmel érintett ügy érdemében hozott
döntésének (Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Ítélőtábla, illetve a Kúria) az SZTNH részére történő
kézbesítést követően a bíróság döntésében foglaltaknak megfelelő eljárás lefolytatása, továbbá az
esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH döntéseivel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatban nyújtott
tájékoztatásra a 14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az
adatkezelés időtartama legalább a felülvizsgálati kérelemmel érintett KJK, FJK, RKJK adatainak kezelési
ideje.

11. Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése
K+F minősítési eljárások
Az SZTNH a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése érdekében hozzá benyújtott projektminősítés
iránti és projektcsoport-minősítési kérelmek, illetve adóhatósági, más hatósági, bírósági vagy más
személy megkeresése alapján kezeli227 a kérelmező vagy a megkeresésben szereplő nevét, címét
(székhelyét), a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait és adószámát, képviselet esetén a képviselő
nevét és a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, a vezető kutató megnevezését, munkaköri leírását
és kutatási szakterületét, valamint a kérelmező vagy képviselőjének aláírását, továbbá – amennyiben
a kérelem vagy mellékletei azokat tartalmazzák – a vezető kutatón kívül a projektben részt vevő,
további meghatározó személyek személyes adatait.
Az SZTNH kezeli228 az adott ügyben eljáró külső szakértő nevét és elérhetőségét, végzettségét.
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Az SZTNH a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos eljárása során kezeli továbbá
mindazokat az adatokat, amelyeket a kérelemben vagy a megkeresésben a részére megadnak, vagy a
tudomására jutnak.
Az SZTNH által a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a
14. pontban írt, az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy nem ismerhető
meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak
fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya
megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában229.
Amennyiben az érintett választása szerint az ügyben elektronikus ügyintézés szolgáltatást vesz
igénybe, az SZTNH kezeli az elektronikus úttal kapcsolatban keletkezett vagy átadott személyes
adatokat is. Az elektronikus ügyintézéshez köthető adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések a
Tájékoztató 13. pontjában találhatók meg.
Az SZTNH kezeli230 a szakértői tevékenység díjához kapcsolódó személyes adatokat is.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat231 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
Az adatkezelések jogalapja232 az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy
az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, valamint jogalapja
lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a szakvélemény megadásához és a szakértői díj megfizetéséhez szükséges
személyes adatok biztosítása, a kirendelés vagy a megbízás teljesítése, valamint tevékenységének
szakmai, módszertani, fegyelmi és a jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége,
továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
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kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli233.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja234 a kirendelő
vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az SZTNH a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig,
a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

Kérelemre történő minősítési eljárás esetében megváltoztatási kérelem az SZTNH
döntése ellen
Az SZTNH a döntése ellen benyújtott megváltoztatási kérelemnek a bírósághoz történő továbbítása
során kezeli235 a kérelmező azonosító adatait, és a kérelmező jogi képviselőjének nevét, székhelyét,
telefonszámát, elektronikus levélcímét, több képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt
képviselő nevét236.
Az SZTNH által a megváltoztatási kérelmekkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra a 14. pontban írt,
az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Az adatkezelések jogalapja237 az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy
az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, valamint jogalapja
lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a megváltoztatási kérelemnek a bírósághoz történő továbbítása (Fővárosi
Törvényszék, székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 27.), valamint a bíróságnak (Fővárosi Törvényszék,
Fővárosi Ítélőtábla, illetve a Kúria) a megváltoztatási kérelemmel érintett ügy érdemében hozott
végzésének az SZTNH részére történő kézbesítést követően a bíróság döntésében foglaltaknak
megfelelő eljárás lefolytatása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a megváltoztatási kérelemmel érintett ügy adatainak kezelési
idejével.
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12. Korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató
vállalkozások nyilvántartása
A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásának
vezetése kapcsán az SZTNH kezeli238 a kérelmező képviselőjének nevét és a kapcsolattartást lehetővé
tevő adatokat, valamint az aláírást.
Az adatkezelés jogalapja239 az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, valamint jogalapja a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások
nyilvántartásának vezetése, naprakész nyilvántartás léte, valamint az esetleges ellenőrzések
lehetőségének biztosítása.

13. Elektronikus ügyintézés
A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó hatósági ügyek intézése során lehetőség van az
elektronikus ügyintézésre, amelynek során az SZTNH szabadalommal, kiegészítő oltalmi
tanúsítvánnyal,
használatiminta-oltalommal,
topográfia-oltalommal,
formatervezésimintaoltalommal, védjegyoltalommal, földrajziárujelző-oltalommal, illetve az ilyen oltalmak megszerzésére
irányuló bejelentéssel; az árva művek felhasználásának engedélyezésével, az árva művek
kedvezményezett intézmény által történő felhasználásával; a KJK-k, az FJK-k tevékenységének
bejelentésével és engedélyezésével; a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos
személyes adatokon túl kezeli240 az érintett e-mail címét, továbbá mindazokat a személyes adatokat,
amelyeket számára az érintett az elektronikus úton díjmentesen elérhető űrlapokon vagy e-mailben
megad.
Partnerkártya-regisztrációt követően az SZTNH kezeli241 az érintett nevét, felhasználói nevét, lakcímét,
tevékenységi területét, a regisztráció okával kapcsolatos körülményeit vagy földrajzi elhelyezkedésére
vonatkozó adatot (PATLIB központ, kamarai információ pont, megye), a regisztrációról való
tudomásszerzés forrását, továbbá kódolva tárolja az érintett jelszavának lenyomatát.
Központi azonosítási ügynök és ügyfélkapus, illetőleg ügyfélkapus azonosításon alapuló partnerkártyás
azonosítást követően az SZTNH a fentieken túl kezeli242 az érintett viszontazonosításhoz szükséges
kapcsolati kódot, amit a központi rendszer továbbít az SZTNH számára.
A központi azonosítási ügynökön keresztül történő és az ügyfélkapus azonosításon alapuló elektronikus
kérelem benyújtása, illetve annak elektronikus úton történő megválaszolása esetén az SZTNH az adott
eljárásra vonatkozó törvényekben meghatározott, személyes adatokat tartalmazó elektronikus
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iratokat a kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeren keresztül továbbítja a
kérelmezőnek.
Az adatkezelések jogalapja243 az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy
az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat, valamint jogalapja
lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az elektronikus úton benyújtott kérelem elbírálása, tájékoztatás, ügyfélkapus,
illetve partnerkártyás azonosításhoz kötött kétirányú kommunikáció esetén az SZTNH döntésének,
illetve a lajstromkivonatnak az ügyfél elektronikus tárhelyére történő elküldése, a hatósági eljárás
lefolytatása, a kapcsolattartás, az adott oltalmi formához kapcsolódó jogok érvényesítése és
kötelezettségek teljesítése, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH az adatokat a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelés esetében az oltalmi formának
megfelelő ideig, a hozzájárulással kezelt adatok esetében az azon alapuló, az SZTNH-ra vonatkozó
jogszabályon alapuló kötelezettség idejéig, ezek hiányában a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A partnerkártyaregisztráció során megadott személyes adatokat az SZTNH a partnerkártya-regisztráció törléséig kezeli.

14. Tájékoztatási és tudatosságnövelő tevékenység
Az SZTNH elsősorban az Ügyfélszolgálata, a honlapjai és az információs panel, illetve a közösségi média
segítségével nyújt tájékoztatást, illetve végzi a tudatosságnövelő tevékenységét. Az SZTNH bármely
szervezeti egysége által nyújtott tájékoztatásra az Ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések az
irányadók.

Az Ügyfélszolgálat által nyújtott tájékoztatási tevékenység
Az SZTNH tájékoztatást személyesen, telefonon és írásban (levél, e-mail és fax útján) nyújt, amely során
személyes adatot abban az esetben kezel, amennyiben ez a tájékoztatás jellege vagy formája miatt
szükséges.
Az SZTNH a tájékoztatás megadása során kezeli az érintett által részére megadott személyes adatait,
így elsősorban a nevét és elérhetőségét (címét, e-mail címét, telefon- vagy faxszámát). Az adatkezelés
jogalapja a hozzájárulás jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő
jogi kötelezettség teljesítése244. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást
megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás, az érintett által kért információ megadása, továbbá az ellenőrzések
lehetőségének biztosítása.
Az SZTNH az adatokat a tájékoztatás megadásának idejéig, írásbeli válasz esetén öt évig kezeli.

A honlapok segítségével nyújtott tájékoztatási tevékenység
Az SZTNH kezeli a honlapjának (www.sztnh.gov.hu) felkeresése során, az internetes kapcsolat
létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll243
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címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak
listájával kapcsolatos, automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat
(naplózási adatok).
Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések
elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, valamint az esetleges visszaélések
megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).
Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat az információbiztonsági célra két évig,
a statisztikai célra egy évig kezeli.
Az SZTNH honlapjain cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ
a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a
böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe
beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a
számítógépéről bármikor eltávolíthatja.
A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos
elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlapböngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki,
amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.
A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat végén – a
böngészés befejezését követően – törlődik, a funkcionális célú coookie negyed évig, a statisztikai célú
cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.
Az adatkezelés jogalapja az információbiztonsági cél esetében az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség
teljesítése245, egyebekben mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása
vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése246. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH a www.sztnh.gov.hu honlapján 2008-2015. közötti időszakban közzétette a nevében külföldi
kiküldetéseket teljesítő személyek egyes, a kiküldetésekhez kötődő adatait (név, utazás célja, egyéb
kapcsolódó adatok), amelynek célja a közérdekből nyilvános adatok közzététele, a tájékoztatás
biztosítása. Az adatkezelés jogalapja247 az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Az SZTNH honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körébe tartozó hírekről és eseményekről,
beleértve az SZTNH által kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat
is, amelyek kapcsán kezeli az érintettek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait
(pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel). Az adatkezelés jogalapja – a pályázó vagy a díjazott
által adott hozzájárulásra figyelemmel – az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése248. A
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hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az SZTNH az
adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat kezeli.
Az SZTNH kezeli249 a hírlevelére (az e-Hírek-re) feliratkozással megadott személyes adatokat (név és email cím). Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása az SZTNH-t közvetve vagy közvetlenül érintő
aktualitásokról a hírlevélnek a felhasználó részére történő eljuttatásával, és az e célból történő
kapcsolattartás lehetőségének biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott
hozzájárulás. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig – a visszavonás elvégezhető a
hírlevélen található link felhasználásával, illetve az sztnh@hipo.gov.hu címre történő e-mail küldésével
– történik.
Az SZTNH által gondozott tudatosságnövelő és tájékoztató honlap (www.szellemitulajdon.hu)
felkeresésével, az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával kapcsolatban az SZTNH által
kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről jelen pont korábbi
bekezdései adnak tájékoztatást azzal, hogy a www.szellemitulajdon.hu honlapnak hírlevele nincs,
illetve a külföldi kiküldetések adatai nem érhetők el róla.
E honlapon lehetőség van online kérdések feltételére is, amely kapcsán az SZTNH kezeli az érintett által
a részére megadott adatait, így elsősorban a nevét és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulás250.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás, az érintett által kért információ megadása.
Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (törlés kéréséig), de legfeljebb tíz évig kezeli. Az
SZTNH a személyes adatok törlésének kérése esetén az adatokat a feltett kérdés és az arra adott válasz
szövegével együtt távolítja el a honlapról.
E honlapon az SZTNH tájékoztatásokat, tudatosságnövelő híreket és egyéb, a szellemitulajdonjogok
védelmével kapcsolatos információkat tesz közzé, amely során kizárólag nyilvánosan – elsősorban az
interneten – elérhető forrásokat alkalmaz. Az így közzétett információk tartalmazhatnak251 személyes
adatokat is.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű
tájékoztatás nyújtása.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás, ismeretnyújtás, tudatosságnövelés.
Az SZTNH az adatokat, mint közérdekű adatokat kezeli, de az érintett kérésére azokat a honlapról
eltávolítja.
Az SZTNH által fenntartott további honlapokhoz köthető személyes adatok kezelésére vonatkozó
tájékoztatás jelen Tájékoztatónak a honlapokat gondozó szervezeti egység által kezelt személyes
adatokról szóló tájékoztatásában található meg.
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Közösségi média
Az SZTNH által a Facebook oldalainak (https://www.facebook.com/talald.meg.ki.fel/?fref=ts,
https://www.facebook.com/muiparallocsillagaikiallitas/?fref=ts,
https://www.facebook.com/heurekabudapest/) felkeresésével kapcsolatban az érintett által
megosztott személyes adatokat (pl. név, fénykép) kezeli, amelynek célja tájékoztatás adása, a
kommunikáció fenntartása, illetve a látogatottsághoz kapcsolódó statisztika elkészítése. Ezt
meghaladóan az érintett oldalak esetében az adatkezelést nem az SZTNH, hanem az adott közösségi
média végzi, így az azokkal kapcsolatos adatkezelési kérdésekre az érintett közösségi média tud válasz
adni.
Az SZTNH által végzett adatkezelés jogalapja a hozzájárulás252. Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli azzal, hogy a közösségi oldalról az érintett is bármikor törölheti az általa
megosztott tartalmat, beleértve az adatait is.
Az SZTNH esetenként egyes, a tevékenységi körébe eső témákhoz kapcsolódóan kampányokat indít,
amelyeknek minél nagyobb számú közösséghez történő eljuttatása céljára egyedi Facebook-oldalakat
hozhat létre. Ezen oldalakhoz köthető személyes adatok kezelése megegyezik az előzőekben írt adatok
kezelésével.
Amennyiben az SZTNH bármely szervezeti egysége, vagy valamely, az SZTNH által működtetett tanács
vagy testület jelen van a közösségi média oldalain, az e szervezeti egységek, tanácsok és testületek
által végzett adatkezelésről jelen Tájékoztató 20. és 21. pontjai adnak tájékoztatást.

Információs panel
Az SZTNH a székházában működő információs panelen (a továbbiakban: Infópanel) egyes, a
tájékoztatást segítő és az ügyintézést megkönnyítő, a www.sztnh.gov.hu honlapon már nyilvánosságra
hozott információkat tesz közzé, továbbá azon a honlap, illetve az arról elérhető valamely tartalom
megjeleníthető.
Figyelemmel arra, hogy az Infópanelen az SZTNH által gondozott honlapokon megjelenített tartalmak
láthatók, az Infópanel használatához köthető személyes adatok kezelésére a Tájékoztatóban írt, az
egyes honlapokra vonatkozó tájékoztatás az irányadó azzal, hogy a használat által igényelt személyes
jelenlét miatt nem vonatkoznak rá az elektronikus út használatának rendelkezései, ugyanakkor
vonatkoznak rá a személyes jelenlét miatt keletkező személyes adatokra vonatkozó rendelkezések.

15. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár
Az SZTNH a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár (a továbbiakban: SZTNH
Szakkönyvtár) működtetése során kezeli253 a beiratkozók alábbi személyes adatait: név (családi és
utónév), születési hely, születési idő (év, hó, nap), anyja születési neve (családi és utónév), lakcím.
Az SZTNH kezeli, illetve kezelheti a kiskorú beiratkozó esetében a törvényes képviselője, magyarországi
lakcímmel vagy útlevéllel nem rendelkező beiratkozó esetében a készfizető kezességet vállaló személy,
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mozgásában akadályozott személy beiratkozó esetében a meghatalmazottja előzőekben írt személyes
adatait is.
Az SZTNH kezeli a könyvtárhasználathoz kötődő díj befizetésével kapcsolatos személyes adatokat is.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH kezelheti továbbá az SZTNH Szakkönyvtárba beiratkozók alábbi személyes adatait is:
levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, illetve azokat az adatokat, amelyeket a beiratkozó, a törvényes
képviselő, a készfizető kezességet vállaló és a meghatalmazott részére az SZTNH Szakkönyvtárának
használata – elsősorban a kölcsönzés és a hosszabbítás – során megad. Az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése254. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a könyvtári szolgáltatások igénybe vételének biztosítása és nyomon követése, a
kapcsolattartás és a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás (pl. előjegyzett kiadvány
kölcsönözhetősége, a kölcsönzéshez köthető tájékoztatás, a szokásostól eltérő nyitva tartás) lehetővé
tétele vagy megkönnyítése, az esetleges kártérítési igény érvényesítése, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH az adatokat a beiratkozás ideje alatt, illetve annak lejártát követő egy évig, esetleges
kártérítési igény esetén az igény kielégítéséig, illetve a követelés elévüléséig, a hozzájárulással kezelt
adatokat – amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nem áll rendelkezésre – a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.

16. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos képzések, szellemitulajdon-védelmi
szakvizsgák, szabadalmi ügyvivői vizsga
Szellemi tulajdonnal kapcsolatos képzések
Az SZTNH az alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi képesítést, illetve az alap- és középfokú szerzői
jogi képesítést (a továbbiakban együttesen: szellemitulajdon-védelmi képesítés) adó tanfolyamaira
való jelentkezés során – az érintett által kitöltött jelentkezési lap adatai alapján – kezeli255 az érintett
nevét, születési idejét és helyét, lakóhelyét, anyja nevét, munkáltatója nevét és címét, valamint képzési
rendelet 2. §-ának (3) bekezdése alapján csatolt okiratokban foglalt személyes adatokat.
Az SZTNH – a felnőttképzési szerződésben és/vagy külön nyilvántartásban – kezeli256 a
szellemitulajdon-védelmi képesítést adó tanfolyamaira beiratkozott hallgatók alábbi személyes
adatait: név, születési név, anyja neve, születési idő és hely, nem, állampolgárság, lakóhelyének és
tartózkodási helyének címe, telefonszám, nem magyar állampolgár esetében a Magyarországon
tartózkodásának jogcíme és az erre jogosító okirat/okmány megnevezése és száma,
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társadalombiztosítási azonosító jel, továbbá a képzési jogviszonnyal összefüggő, a felnőttképzési tv.
21. §-ának (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott adatok.
Az SZTNH kezeli257 továbbá a szellemitulajdon-védelmi képzés díjának befizetéséhez köthető
személyes adatokat is.
Amennyiben az érintett – kérelmére – távoktatási formában végzi el az alapfokú iparjogvédelmi, illetve
alapfokú szerzői jogi tanfolyamot, az SZTNH az oktatási formához köthető egyéb személyes adatokat
is kezel. Az adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról a Távoktatás részben
írtak az irányadók azzal, hogy a személyes adatokat az érintett adja át az SZTNH részére, illetve az
SZTNH által kezelt személyes adatok között a vizsga elektronikus úton történő letételéhez köthető adat
nincsen.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
Az adatkezelés célja a szellemitulajdon-védelmi képzésre való beiratkozás intézése, a felnőttképzési
szerződés előkészítése és nyilvántartása, a kapcsolattartás biztosítása, a díjfizetési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése, a képzés és a vizsga teljesítéséhez szükséges feltételek és körülmények
megállapítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lehetőségének biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv ellenőrzési jogkörének gyakorlása érdekében a keletkezésüktől számított öt évig, a díjfizetések
pénzügyi és számviteli ellenőrizhetősége érdekében nyolc évig, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a
számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

Szellemitulajdon-védelmi szakvizsgák
Az SZTNH a szellemitulajdon-védelmi képesítést adó tanfolyamaihoz kapcsolódó vizsgák esetében
kezeli258 a vizsgázó alábbi személyes adatait: név, születési név, születési hely és idő.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az adatkezelés célja a szakvizsga letételéhez és a képesítés megszerzését tanúsító bizonyítvány
kiállításához szükséges személyes adatok biztosítása, az adott szellemitulajdon-védelmi tanfolyam
elvégzésének igazolása, továbbá az esetleges ellenőrzések lehetőségének biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv ellenőrzési jogkörének gyakorlása érdekében a keletkezésüktől számított legalább öt évig, a
díjfizetések pénzügyi és számviteli ellenőrizhetősége érdekében nyolc évig, a díjfizetéshez kapcsolódó
adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
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Szabadalmi ügyvivői vizsga
Az SZTNH a szabadalmi ügyvivői vizsga letétele kapcsán kezeli259 a vizsgára jelentkező (kérelmező)
nevét, állampolgárságát (bevándorló vagy letelepedett státuszát), egyetemi szintű vagy mesterfokú
szakképzettségét, azt a tényt, hogy felsőfokú iparjogvédelmi szakképzettséggel, valamint
jogszabályban meghatározott időtartamú szabadalmiügyvivő-jelölti gyakorlattal rendelkezik. A 2010.
január 1-e előtt vizsgára jelentkezők esetében az SZTNH kezeli továbbá a kérelmező hatósági erkölcsi
bizonyítványának adatait is.
Az SZTNH kezeli260 a szabadalmi ügyvivői vizsga díjának befizetéséhez köthető személyes adatokat is.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az SZTNH kezeli261 a kérelmező elérhetőségét és mindazon adatait, amelyeket a kérelmében megad.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH kezeli262 továbbá a szabadalmi ügyvivői vizsga során keletkezett személyes adatokat és a
vizsgabizonyítvány adatait.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az adatkezelés célja a vizsga megszervezése, lebonyolítása, eredményének dokumentálása és
igazolása, a vizsgabizonyítvány kiállítása, a díjfizetés igazolása, továbbá az esetleges ellenőrzések
lebonyolíthatósága.
Az SZTNH a szabadalmi ügyvivői vizsgák kapcsán kezeli263 a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság (a
továbbiakban: vizsgabizottság) elnökének, tagjainak és titkárának nevét, illetve a vizsgabizottság
tagjainak kinevezésében szereplő más személyes adatokat, amelynek során a vizsgabizottság
elnökének, tagjainak és titkárának nevét nyilvánosságra hozza a honlapján keresztül, továbbá az SZTNH
kezeli a vizsgabizottság tagjainak járó díjazáshoz kapcsolódó személyes adatokat is.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
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Az adatkezelés célja a vizsgabizottság működésének biztosítása, a szabadalmi ügyvivői vizsgák
lebonyolítása, a vizsgabizonyítvány kiállítása, a vizsgabizottság elnökének, tagjainak és titkárának járó
tiszteletdíj kifizetése feltételeinek megteremtése, az átláthatóság biztosítása, továbbá az esetleges
ellenőrzések lehetőségének biztosítása.
Az SZTNH az adatokat a vizsga napjától számított 30 évig őrzi. Az SZTNH a vizsgabizottság elnöke, tagjai
és titkára nevének nyilvánosságát a kinevezés, illetve a megbízás idejére biztosítja. Az SZTNH a
szabadalmi ügyvivői vizsgával kapcsolatos adatokat, az azokat tartalmazó irat keltezésének napjától
számított tizenöt évig; a díjfizetéshez és a tiszteletdíj kifizetéséhez kapcsolódó adatokat a számviteli
jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

Távoktatás
Az SZTNH távoktatási formában is biztosítja a szellemitulajdon-védelmi, az iparjogvédelmi és
innováció-menedzsment, illetve a szerzői jogi képzések elvégzését és a vizsga letételét, amelynek
érdekében kezeli264 a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló személynek a
felsőoktatási intézménytől kapott adatait, így a nevét, a hallgatói kódját és az e-mail címét, továbbá a
rendszer használatához (pl. belépés adatai, vizsga letétele, a vizsga eredménye) köthető személyes
adatokat is. Az SZTNH a képzés elvégzésének eredményét az érintett hallgatói kódjához rendelten az
érintett hallgató személyes adatait részére megküldő felsőoktatási intézménynek továbbítja.
A távoktatási képzések elvégzése és a vizsga letétele során az SZTNH kezeli265 továbbá az internetes
kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az
internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a
megtekintett oldalak listájával kapcsolatos, automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő
technikai adatokat. Az SZTNH honlapjain cookie-kat – az érintett számítógépére települő
információcsomagot – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében. A
cookie-kra a 14. pontban, a honlapokra vonatkozó tájékoztatás az irányadó.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a hozzájárulására tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat266. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
A személyes adatok kezelésének célja a tananyag elsajátítása és a vizsga letétele, illetve annak
igazolása érdekében szükséges személyes adatok biztosítása, a honlap használatához kapcsolódó
információbiztonsági és statisztikai cél teljesülése, továbbá az esetleges ellenőrzések lehetőségének
biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv ellenőrzési jogkörének gyakorlása érdekében a keletkezésüktől számított öt évig, a díjfizetések

264

GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. tv.
265
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), 7. cikk
266
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. tv, Szt. 2013. évi L. törvény

63

pénzügyi és számviteli ellenőrizhetősége érdekében nyolc évig, a honlap látogatásával kapcsolatos
naplózási adatokat információbiztonsági célból két évig, statisztikai célból egy évig kezeli.

Ujvári János diplomadíj-pályázat
Az SZTNH az alap- és mesterképzésben részt vevő, diplomamunkát készítő (szakdolgozatot író)
felsőoktatási hallgatók részére minden évben kiírja az Ujvári János diplomadíj-pályázatot. A pályázó
személy pályázati szándékát a pályázati kiírásban megadott e-mail címre regisztrációját elküldve tudja
bejelenteni, megadva nevét, e-mail címét, valamint a pályázati feltételeknek megfelelést igazoló
adatokat (felsőoktatási intézmény adatai, az esetlegesen már elvégzett szellemitulajdon-védelmi
kurzus adatai), illetve ugyanilyen módon tudja elküldeni a diplomamunkáját (szakdolgozatát) is,
amelyekkel kapcsolatos személyes adatokat az SZTNH kezeli267.
Az SZTNH kezeli a nyertes pályázók azon személyes adatait is, amelyek a nyeremény átadásához és a
díj kifizetéséhez szükségesek (személyazonosító adatok, bankszámlaszám), valamint a díjátadón
készülő fényképfelvételeket is.
Az SZTNH kezeli továbbá mindazon személyes adatokat is, amelyeket az érintett a részére megad.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a hozzájárulására tekintettel az SZTNH-t terhelő
jogi kötelezettség teljesítése, továbbá közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást
megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH az adatokat a regisztráció kezelése, a kapcsolattartás, a diplomamunka (szakdolgozat)
elkészítéséhez nyújtandó segítség biztosítása, a díjak átadása és kifizetése, az erről szóló tájékoztató
nyilvánosságra hozatala, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásának lehetővé tétele érdekében
kezeli.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.

17. Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
Az SZTNH elnökének munkáját – szakmai tanácsadó, véleményező szervként – a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: SZTNT) segíti. Az SZTNH kezeli268 az SZTNT elnökének és tagjainak
nevét, elérhetőségi adatait, valamint munkahelyük, beosztásuk, foglalkozásuk adatait. Az SZTNH az
SZTNT tagjainak javasolt személyekről tájékoztatja az SZTNH felett felügyeletet gyakorló minisztert (a
jogszabályok rendelkezései alapján az innovációs és technológiai miniszter), mint adatkezelőt, aki
kifogással élhet. Az SZTNH az SZTNT elnökének és tagjainak nevét, foglalkozását és munkahelyét,
valamint az SZTNT titkárának telefonszámát, mint közérdekből nyilvános adatot, a honlapján
közzéteszi.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
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Az adatkezelés célja a kinevezéshez, illetve a kinevezést megelőzően az SZTNH felett felügyeletet
gyakorló miniszter részére adandó tájékoztatáshoz, továbbá az SZTNT működtetéséhez és az esetleges
ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az SZTNH negyedévente tájékoztatás céljából közzéteszi az SZTNH és az SZTNT közös hírlevelét a
honlapján. A hírlevélre elektronikus úton feliratkozni nem lehetséges, az az SZTNH honlapjáról tölthető
le, illetve azt a címzettek postai úton kapják meg.
Az SZTNH honlapjának felkeresésével kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról és idejéről a Tájékoztató 13. pontja ad tájékoztatást, továbbá a hírlevelet
megkapó címzetteknek az SZTNH által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről
a Tájékoztató 22. pontjának kapcsolattartás alpontjában írtak az irányadók.

18. Iparjogvédelmi Szakértői Testület
Az SZTNH mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT) esetében az SZTNH
kezeli269 az ISZT elnökének, elnökségének és tagjainak nevét, elérhetőségét, a kinevezésükön szereplő
személyes adatokat és a szakmai önéletrajzi adataikat, továbbá az ISZT titkárának és koordinátorának
nevét és a tevékenység ellátásához szükséges személyes adatait. Az SZTNH a kinevezés érdekében a
leendő tagok szükséges személyes adatait – beleértve a szakmai önéletrajzot is – megküldi az
igazságügyért felelős miniszter (a jogszabályok rendelkezései alapján az igazságügyi miniszter, az
Igazságügyi Minisztérium székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4), mint adatkezelő részére.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi270 az ISZT tagjainak (beleértve az elnök és az elnökség tagjait
is) névsorát.
Az SZTNH kezeli271 továbbá az ISZT tagjainak a tevékenységük után járó díjazással kapcsolatos
személyes adatait is.
Az adatkezelés célja a kinevezés érdekében történő javaslathoz, illetve a kinevezéshez (az ISZT titkára
esetében a megbízáshoz) és a közzétételhez, az ISZT működéséhez és a díjazáshoz, továbbá az
esetleges ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH honlapján nyilvánosságra hozza272 az ISZT elnökének és titkárának nevét, valamint a titkár
elérhetőségi adatait (telefonszám, fax szám és e-mail cím), illetve nyilvánosságra hozhatja az ISZT-vel
kapcsolatban álló más személy (pl. koordinátor) nevét és elérhetőségi adatait is.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás biztosítása, illetve a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
lehetőségének megteremtése.
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Az SZTNH az adatokat megváltozásukat követően haladéktalanul módosítja, az aktualitásukat vesztett
adatokat eltávolítja honlapjáról.
Az ISZT eljárása során kezeli273 a bírósági vagy hatósági megkeresésben, illetve a megbízásban közölt,
továbbá a szakértői tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat (beleértve a megbízó
és a képviselő személyes adatait, továbbá a vele esetlegesen közölt, különleges kategóriájú személyes
adatokat is). Kezeli továbbá a díjfizetéshez kapcsolódó személyes adatokat is.
Az SZTNH kezeli274 az adott ügyben eljáró szakértők nevét és elérhetőségét is.
Az adatkezelés célja a kirendelés vagy a megbízás teljesítése, tevékenységének szakmai, módszertani,
fegyelmi és a jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége, továbbá a díjfizetési
kötelezettség teljesítésének követése, illetve az esetleges ellenőrzések lehetőségének megteremtése,
továbbá a szakértői vélemény adásához és a szakértői díj megfizetéséhez, valamint az esetleges
adatszolgáltatáshoz vagy ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat275 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése; megbízás esetén érintett
hozzájárulása vagy a hozzájárulására tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése276. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli277.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
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esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja278 a kirendelő
vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az SZTNH az ISZT tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat, beleértve az azokban szereplő
személyes adatokat is, a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű
iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

19. Szerzői Jogi Szakértő Testület
Az SZTNH mellett működő Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: SZJSZT) esetében az SZTNH
kezeli279 az SZJSZT elnökének, elnökségének és tagjainak nevét, elérhetőségét, a kinevezésükön
szereplő személyes adatokat és a szakmai önéletrajzi adataikat, továbbá az SZJSZT titkárának nevét és
a tevékenység ellátásához szükséges személyes adatait. Az SZTNH a kinevezés érdekében a leendő
tagok szükséges személyes adatait megküldi a kultúráért felelős miniszter (a jogszabályok
rendelkezései alapján az emberi erőforrások minisztere, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3) és az igazságügyért felelős miniszter (a jogszabályok
rendelkezései alapján az igazságügyi miniszter, az Igazságügyi Minisztérium székhelye: 1055 Budapest,
Kossuth tér 2-4), mint adatkezelők részére.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi280 az SZJSZT tagjainak (beleértve az elnök és az elnökség tagjait
is) névsorát.
Az adatkezelés célja a kinevezés érdekében történő javaslathoz, illetve a kinevezéshez (az SZJSZT
titkára esetében a megbízáshoz) és a közzétételhez, az SZJSZT működéséhez és a díjazáshoz, továbbá
az esetleges ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó iratokat a díjfizetéshez kapcsolódó, számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az SZTNH honlapján nyilvánosságra hozza281 az SZJSZT tagjainak (beleértve az elnökét és az elnökség
tagjait is), valamint titkárának nevét, valamint az SZJSZT elérhetőségi adatait (telefonszám és e-mail
cím), illetve nyilvánosságra hozhatja az SZJSZT-vel kapcsolatban álló más személy (pl. titkárhelyettes,
koordinátor) nevét és elérhetőségi adatait is.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás biztosítása, illetve a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
lehetőségének megteremtése.
Az SZTNH az adatokat megváltozásukat követően haladéktalanul módosítja, az aktualitásukat vesztett
adatokat eltávolítja honlapjáról.
Az SZJSZT eljárása során kezeli282 a bírósági vagy hatósági megkeresésben, illetve a megbízásban közölt,
továbbá a szakértői tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat (beleértve a megbízó
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és a képviselő személyes adatait, továbbá a vele esetlegesen közölt, különleges kategóriájú személyes
adatokat is), valamint kezeli a bíróságnak vagy más hatóságnak az ügy érdemében hozott
határozatában foglalt személyes adatokat.
Az adatkezelés célja a kirendelés vagy a megbízás teljesítése, tevékenységének szakmai, módszertani,
fegyelmi és a jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége, a díjfizetési kötelezettség
teljesítésének követése, az esetleges ellenőrzések lehetőségének megteremtése, továbbá a bírósági
vagy hatósági joggyakorlat alakulásának figyelemmel kísérése.
Az SZTNH kezeli283 az adott ügyben eljáró szakértők nevét és elérhetőségét is.
Az adatkezelés célja a szakértői vélemény adásához és a szakértői díj megfizetéséhez, valamint az
esetleges adatszolgáltatáshoz vagy ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az általa vezetett nyilvántartás adataiból statisztikai adatszolgáltatás keretében a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 25.), mint adatkezelő
részére továbbíthat284 jogszabályban meghatározott körben adatokat.
Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése; megbízás esetén érintett
hozzájárulása vagy a hozzájárulására tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése285. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH a szakértői tevékenység során kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – a kirendelés befejezését vagy a megbízás teljesítését követően haladéktalanul zárolja. A
zárolt személyes adatokat az SZTNH tevékenysége szakmai, módszertani, fegyelmi megfelelőségének,
valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított tíz évig tárolja, és
azokat ezen időszak alatt – erre irányuló kérelemre – az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben írt
hatóság, a megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben fegyelmi eljárás, valamint az igazságügyi
szakértő értékelését megalapozó eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok
kezelésére jogosult más szerv vagy személy, mint adatkezelők részére továbbítja. Az SZTNH a zárolt
személyes adatokat a zárolástól számított tíz év elteltével törli286.
Az SZTNH az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelynek adatait az
adattovábbítástól számított tíz évig tartja nyilván.
Az SZTNH az érintettet megillető, az általa kezelt adatokra – ilyen adat a szakértőnek átadott vagy a
vizsgálat alatt keletkezett adat, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá adattovábbítás
esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje – vonatkozó tájékoztatást megtagadja287 a kirendelő
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vagy a megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében tett utasítására.
Az SZTNH az SZJSZT tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat, beleértve az azokban szereplő
személyes adatokat is, a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, a maradandó értékű
iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.

20. Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
Az SZTNH által működtetett Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (a továbbiakban: HENT) esetében az
SZTNH kezeli288 a HENT tagjainak nevét és elérhetőségét (telefonszám, levelezési cím, e-mail cím), az
elnök és az elnökhelyettes kivételével a tagok kinevezéséhez szükséges és a kinevezésén szereplő
személyes adatokat, a munkacsoport-vezetők szerződéskötéshez és megbízási díjuk kifizetéséhez
szükséges adatait (pl. bankszámlaszám, kiállított számla adatai), a munkacsoport tagjainak nevét,
munkahelyét, tisztségét, beosztását, a kapcsolattartáshoz szükséges adatait (telefonszám, e-mail cím),
aláírását, a titkár, a titkárhelyettes, a kommunikációs és titkársági ügyintéző nevét és a tevékenység
ellátásához szükséges személyes adatait.
A HENT-tagjelölteknek a kinevezéshez szükséges adatait a HENT tikársága küldi meg289 a kinevezés
érdekében a HENT elnöke, mint adatkezelő részére (a HENT elnöke az igazságügyért felelős miniszter,
a jogszabályok értelmében az igazságügyi miniszter, az Igazságügyi Minisztérium székhelye: 1055
Budapest, Kossuth tér 2-4).
Az SZTNH kezeli290 továbbá a munkacsoport-vezetőknek és a HENT feladatainak ellátására szerződő
egyéb partnereknek fizetett díjazáshoz köthető személyes adatokat is.
Az adatkezelés célja a kinevezés érdekében történő javaslat megtételéhez, a kinevezési eljárás
lefolytatásához és a kinevezéshez (a HENT titkára, titkárhelyettese és a kommunikációs referense
esetében a megbízáshoz), valamint a HENT működtetéséhez és a díjazáshoz, továbbá az esetleges
ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
A HENT honlapján (www.hamisításellen.hu) nyilvánosságra hozza291 a HENT tagjainak (beleértve az
elnökét és az elnökhelyettesét is), munkacsoport-vezetőinek, a HENT titkárának és titkárhelyettesének
nevét, valamint a kommunikációs és titkársági ügyintéző nevét és telefonos elérhetőségét.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás biztosítása, illetve a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
lehetőségének megteremtése.
A HENT az adatokat megváltozásukat
kapcsolatfelvételt lehetővé tevő oldalairól.

követően

haladéktalanul

eltávolítja

honlapjának

Az adatkezelések jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
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A HENT feladatkörével összefüggésben tudatosságnövelő tevékenységet folytat, amelynek során
kezeli292 – esetlegesen honlapján nyilvánosságra hozza – az azokban részt vevők egyes személyes
adatait (pl. név, fénykép, videofelvétel).
Az adatkezelés célja tájékoztatás adása, a tudatosságnövelés és a figyelemfelhívás lehetőségének
biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint kezeli.
A HENT feladatkörével összefüggésben pályázatokat hirdet, amelyek során kezeli293 a pályázók nevét
és elérhetőségi adatait (pl. e-mail cím, telefonszám), valamint az adott pályázat céljától függően egyéb
személyes adatokat (pl. életkor, iskola neve), továbbá a HENT honlapján és tájékoztató anyagaiban
közzéteheti a nyertesek nevét.
Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálásához, a nyertes(ek) értesítéséhez, illetve a tájékoztatáshoz
szükséges személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának
biztosítása.
Az adatkezelések jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése294. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés a pályázat elbírálását követő tájékoztatás megtörténtéig, felhasználási vagy egyéb
szerződés kötése esetén az abban foglalt időtartamig tart. Az SZTNH a HENT-hez kapcsolódó, az
adatokat tartalmazó dokumentumokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig, illetve,
mint maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.
A HENT kezeli295 az általa alapított HENT díj díjazottjainak alábbi adatait: neve, anyja neve, születési
ideje és helye, lakcíme, levelezési címe, telefonszáma, adószáma, bankszámlaszáma és szakterülete.
Az adatkezelés célja a díjazáshoz, a díj átadásához és a pénzjutalom átutalásához, illetve a
közzétételhez, a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó, továbbá az esetleges
ellenőrzéseket lehetővé tevő személyes adatok biztosítása.
A HENT vagy az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a
Levéltári törvény rendelkezései szerint, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
A HENT által a honlapjának felkeresésével kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről a Tájékoztató 13. pontja ad tájékoztatást.
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A HENT által kezelt Facebook oldalaknak (www.facebook.com/NoKamu, https://huhu.facebook.com/HamisitasElleniNemzetiTestulet/) a felkeresésével kapcsolatban a HENT az érintett
által megosztott személyes adatokat kezeli296.
Az adatkezelés célja tájékoztatás adása, a kommunikáció fenntartása, illetve a látogatottsághoz
kapcsolódó statisztika elkészítése. Ezt meghaladóan az érintett oldalak esetében az adatkezelést nem
az SZTNH, hanem az adott közösségi média végzi, így az azokkal kapcsolatos adatkezelési kérdésekre
az érintett közösségi média tud válasz adni.
Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli azzal, hogy a közösségi oldalról az érintett is
bármikor törölheti az általa megosztott tartalmat, beleértve az adatait is.
Az adatkezelések jogalapja a hozzájárulás. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok
visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelések a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történnek.

21. Magyar Formatervezési Tanács
Az SZTNH által működtetett Magyar Formatervezési Tanács és Magyar Formatervezési Tanács Irodája
(a továbbiakban a Magyar Formatervezési Tanács: MFT, a Magyar Formatervezési Tanács Irodája:
MFTI) esetében az SZTNH kezeli297 az MFT tagjainak (beleértve az elnökét is) nevét, elérhetőségét
(telefonszám, levelezési cím, e-mail cím), illetve az MFT elnöke kivételével a tagok szakmai
önéletrajzában és kinevezésén szereplő személyes adatokat. A kinevezést megelőzően az SZTNH kezeli
az MFT-tagjelöltek személyes adatait, amelyeket a kinevezés érdekében megküld az igazságügyért
felelős miniszter (a jogszabályok rendelkezései alapján az igazságügyi miniszter, az Igazságügyi
Minisztérium székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4), az iparügyekért felelős miniszter (a
jogszabályok rendelkezései alapján az innovációs és technológiai miniszter), a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter (a jogszabályok rendelkezései alapján a
miniszterelnök) és az oktatásért felelős miniszter (a jogszabályok rendelkezései alapján az emberi
erőforrások minisztere, az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhelye: 1054 Budapest, Akadémia
utca 3), mint adatkezelő részére.
A MFT-tagjelölteknek a kinevezéshez szükséges adatait az MFTI küldi meg298 a kinevezés érdekében az
igazságügyért felelős miniszter (a jogszabályok rendelkezései alapján az igazságügyi miniszter,
miniszter, az Igazságügyi Minisztérium székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4), mint adatkezelő
részére.
Az adatkezelés célja a kinevezési eljárás lefolytatásához és a kinevezéshez, valamint az MFT
működtetéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH kezeli299 az MFT által alakított szakbizottságok tagjainak nevét és elérhetőségeit. Az
adatkezelés célja a szakbizottságok működtetése.

296

GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) pont, 7. cikk, 49. cikk (1) bek. a) pont
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, Szt. 115/K. § g) pont, MFT rendelet 2-3. §
298
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, (2)-(3) bek, Szt. 115/K. § g) pont, MFT rendelet 2. § (1)-(5) bek.
299
GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) és c) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, Szt. 115/K. § g) pont, MFT rendelet 3. §
(3) bek
297

71

Az SZTNH kezeli300 az MFTI munkatársainak (irodavezető, projektmenedzser/formatervezési referens)
nevét és a tevékenységük ellátásához szükséges személyes adatait.
Az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó iratokat számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő
végéig, a maradandó értékű iratokat a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az MFT honlapján (www.sztnh.gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft) nyilvánosságra hozza301 az MFT
tagjainak (beleértve az elnökét is) nevét és fényképét, valamint az MFTI munkatársainak nevét és
elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja a tájékoztatás és az elérés lehetőségének megteremtése.
Az SZTNH az MFT-hez köthető adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat
a Levéltári törvény rendelkezései szerint kezeli, ugyanakkor az MFTI-hez kapcsolódó adatokat
megváltozásukat követően haladéktalanul eltávolítja honlapjának kapcsolatfelvételt lehetővé tevő
oldalairól.
Az adatkezelések jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése302. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH a Magyar Formatervezési Díj kapcsán minden pályázó és esetleges céges kapcsolattartó
esetében kezeli303 az alábbi személyes adatokat: név, elérhetőségi adatok (cím, telefonszám, e-mailés honlapcím).
Az SZTNH a díjazott, a különdíjat és kiállítási jogot nyert pályázók esetében kezeli304 továbbá az alábbi
személyes adatokat: anyja neve, születési idő és hely, lakcím, levelezési cím, telefonszám, a
számfejtéshez, a díj kifizetéséhez és a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez szükséges adatok (pl.
szerzői részarány, további szerzők neve, minden szerző bankszámlaszáma).
A fenti adatok közül a szerző neve, címe, a gyártó vagy megrendelő neve és címe, valamint a
pályaművel kapcsolatos szerzői részarányra, illetve tulajdoni arányára vonatkozó adatokat a pályázók
az SZTNH részére zárt borítékban csatolják a pályázathoz, amelyeket az SZTNH a nem díjazott pályázók
esetében azok tartalmának megismerése nélkül a pályázat lezárását követően haladéktalanul
megsemmisít; a többi adatot az MFTI a díjazott pályázóktól külön kéri be.
Az SZTNH kezeli305 továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi306 a díjazott, különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert
pályázók, illetve a termékeket gyártók és megrendelők nevét és az elismert alkotások címét, emellett az
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alkotásokról készült fényképfelvételeket is az MFT honlapján, a facebook.com/magyarformatervezesidij
közösségi média felületén és a promóciós filmekben.
Az SZTNH továbbítja307 az arra jogosult minisztérium (a jogszabályok rendelkezései alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium, székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4), illetve a különdíjat
felajánlók, mint adatkezelők részére az általuk különdíjban részesített személyekkel és alkotásaikkal
kapcsolatos fenti adatokat közzététel és az díj folyósítása céljából.
Az SZTNH a kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhető katalógusban
közzéteszi308 a fentieken túl a díjazott, a különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert pályázók, illetve
gyártók, megrendelők elérhetőségét (telefonszám, email cím, honlap elérhetősége) is.
Az adatkezelés célja a pályázati feltételeknek (Pályázati Szabályzat, pályázati felhívás) való megfelelés
megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók kizárásához, valamint a
pályázatok elbírálásához szükséges adatok biztosítása, a díj és a pénzjutalom átadásához és a díj
átutalásához, illetve a közzétételhez, a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz, a kiállított
tárgyakra biztosítás kötéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához vagy a díjak
visszafizetéséhez szükséges adatok biztosítása; valamint a díj eredményének bemutatása,
népszerűsítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok megjelentetése nyomtatott
formában, illetve online felületeken; a bizottság tagjai esetében a bírálat megszervezéséhez és annak
díjazásához kapcsolódó személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések
lefolytathatóságának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése, továbbá a hozzájárulás vagy
a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése309. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az SZTNH a Design Management Díj kapcsán kezeli310 az alábbi személyes adatokat: a jelölt szervezet
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail címe, esetlegesen az ajánló neve, címe,
telefonszáma és e-mail címe, továbbá a bírálóbizottság tagjainak neve, elérhetőségi és a díjfizetéshez
kapcsolódó személyes adatai.
Az SZTNH kezeli311 továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az ajánló vagy a díjazott a részére
megad.
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Az adatkezelés célja a jelölés elbírálásához, a díj átadásához, a pénzjutalom átutalásához, illetve a
nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz; a bizottság tagjai esetében a bírálat
megszervezéséhez és annak díjazásához kapcsolódó személyes adatok biztosítása, továbbá az
esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az SZTNH a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj kapcsán kezeli312 a pályázók alábbi
személyes adatait: neve, anyja neve, adóazonosító száma, TAJ száma, születési helye és ideje, lakcíme,
levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, iskolai végzettsége, szakirányú egyetemi diplomájának
témája, korábban elnyert ösztöndíjainak neve, évszáma és időtartama, amennyiben a pályázat
benyújtásakor részesül (hazai vagy külföldi) ösztöndíjban, annak megnevezése és a benyújtott szakmai
program címe, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad. Az ösztöndíjat
nyert pályázó esetében az SZTNH kezeli313 a számfejtéshez, az ösztöndíj kifizetéséhez és a kiállított
tárgyakra kötendő biztosítás megkötéséhez kapcsolódó személyes adatokat is (pl. bankszámlaszám) és
mindazon személyes adatokat, amelyeket az ösztöndíjas pályázó a részére megad.
Az SZTNH a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj kapcsán kezeli314 továbbá az
ösztöndíjbizottság tagjainak nevét, elérhetőségi adatait, illetve az ösztöndíj kifizetéséhez kapcsolódó
személyes adatait.
Az adatkezelés célja a pályázók esetében a pályázati feltételeknek (pályázati szabályzat, pályázati
felhívás) való megfelelés megállapításához, a nem megfelelő pályázatok és pályázók kizárásához, a
pályázat elbírálásához, a pályázatok elbírálását követően a kapcsolattartáshoz, az ösztöndíj utalásához,
a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, továbbá
az esetleges ellenőrzések lefolytatásához vagy az ösztöndíjak visszafizetéséhez szükséges adatok
biztosítása; valamint az ösztöndíjprogram eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából
katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok megjelentetése nyomtatott formában, illetve online
felületeken; az ösztöndíjbizottság tagjai esetében a bírálat megszervezéséhez és annak díjazásához
kapcsolódó személyes adatok biztosítása, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytathatóságának
biztosítása.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi315 az ösztöndíjat nyert pályázó nevét és az ösztöndíjprogram
címét, illetve társfinanszírozó cég (gazdálkodó szervezet) nevét, emellett nyilvánosságra hozza az
ösztöndíjas projekt eredményéről készült fényképfelvételeket is az MFT honlapján és a
facebook.com/magyarformatervezesidij közösségi média felületén. A kiállításon, a papíralapú és
elektronikusan az MFT honlapján elérhető katalógusban közzéteszi a fentieken túl az ösztöndíjasok,
illetve társfinanszírozó gazdálkodó szervezetek elérhetőségét is.
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Az ösztöndíjat nyert pályázók adatai (valamennyi ösztöndíjas neve, az ösztöndíjprogramjának címe, az
ösztöndíjak számfejtéséhez szükséges adatok) az adott ösztöndíjashoz tartozó finanszírozónak, azaz az
Emberi Erőforrások Minisztériumának és a MANK Kft.-nek, valamint a társfinanszírozó cég(ek)nek
kerülnek továbbításra316, közzététel és az ösztöndíj folyósítása céljából.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint, az ösztöndíj kifizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok
szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az MFT által a honlapjának felkeresésével kapcsolatban kezelt személyes adatok köréről, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről a Tájékoztató 13. pontja ad tájékoztatást.
Az MFT közösségi média oldalainak (https://www.facebook.com/magyarformatervezesidij,
https://www.facebook.com/budapestdesignweek?_rdr=p,
https://twitter.com/BudDesignWeek,
https://www.instagram.com/budapestdesignweek/) felkeresésével kapcsolatban az SZTNH az érintett
által megosztott személyes adatokat kezeli317.
Az adatkezelés célja tájékoztatás adása, a kommunikáció fenntartása, illetve a látogatottsághoz
kapcsolódó statisztika elkészítése. Ezt meghaladóan az érintett oldalak esetében az adatkezelést nem
az SZTNH, hanem az adott közösségi média végzi, így az azokkal kapcsolatos adatkezelési kérdésekre
az érintett közösségi média tud válasz adni.
Az adatkezelések jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése318. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli azzal, hogy a közösségi oldalról az érintett is
bármikor törölheti az általa megosztott tartalmat, beleértve az adatait is.
Az MFTI hírlevelet készít, amelyben nyilvános forrásból származó híreket tesz közzé. A hírlevélre
feliratkozni nem lehet, de az az MFT honlapjáról letölthető, illetve azt az SZTNH megküldi319 azon
szakmai partnerei képviselőinek, akik hozzájárultak személyes adataik ilyen célú kezeléséhez.
Az adatkezelés célja a tájékoztatás, szakmai kapcsolattartás.
Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az
adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az MFTI a Design Hét Budapest rendezvénysorozat kapcsán kezeli320 a jelentkezők alábbi adatait: név,
elérhetőségi adatok, valamint a megadott további adatokat.
Az elutasított jelentkezők adatait az MFTI a döntést követő egy hónapon belül törli.
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Az adatkezelés célja a részvételi feltételeknek való megfelelés megállapításához, valamint a velük való
kapcsolatfelvételhez szükséges adatok biztosítása.
A rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők esetében az SZTNH kezeli321 továbbá az
együttműködési megállapodáson vagy másképp megadott kapcsolattartói adatokat és aláírást,
magánszemély jelentkező esetében továbbá a bankszámlaszámot is.
A rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők nevét és elérhetőségi adatait az SZTNH
átadja322 a projektstábnak (pl. kurátor, projektvezető, projektmanager), illetve a lebonyolításban részt
vevő további személyeknek (pl. fotós, grafikus, nyomda, fordító, korrrektor), továbbá a résztvevők
nevét és az elérhetőségi adatát megjelenteti a kétnyelvű programfüzetben és a Design Hét Budapest
honlapján.
Az adatkezelés célja a rendezvénysorozat iránt érdeklődők tájékoztatása, a részt vevők és munkáik
megismerhetőségének biztosítása, a befizetés igazolása, az esetleges ellenőrzésekhez az adatok
rendelkezésre állása.
Az adatkezelések jogalapja a hozzájárulás, illetve a hozzájárulásra tekintettel a szerződéses
kötelezettség teljesítése vagy SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése323. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az MFTI kezeli324 továbbá a Design Hét Budapest projektstábja tagjainak nevét és elérhetőségi adatait,
valamint a velük kötött szerződésen szereplő további adatokat, illetve a díjfizetéshez kapcsolódó
adatokat.
Az adatkezelés célja a rendezvénysorozat lebonyolításában való közreműködés és az esetleges
ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyes adatok biztosítása.
A rendezvénysorozathoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat az MFTI maradandó értékű iratként,
pénzügyi dokumentumokat az ellenőrzések lefolytathatóságának idejéig kezeli.
Az MFTI kezeli a http://kreativipar.startupguide.hu/ microsite-ot, amely a Start Up Guide című
kiadvány közzétételére szolgáló oldal. Az oldal felkeresésével kapcsolatban kezelt személyes adatok
köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről a Tájékoztató 13. pontja ad tájékoztatást.

22. Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tevékenysége felett az SZTNH
elnöke által gyakorolt törvényességi felügyelet
Az SZTNH elnöke által a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tevékenysége felett gyakorolt
törvényességi felügyelet keretében az SZTNH kezeli325 azokat a személyes adatokat, amelyeket a
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező személy vagy képviselője a beadványában megadott.
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Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja a törvényességi felügyelet gyakorlása, szükség esetén a jogszabálysértés
megszüntetése, a jogszabályoknak megfelelő működés helyreállítása.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó iratokat a keletkezésüktől számított tizenöt évig kezeli.

23. Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységeivel összefüggő
egyéb adatkezelések
Kapcsolattartás adatai
Az SZTNH jogszabály-előkészítésben való részvétel, a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi,
illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása során, a hazai vagy nemzetközi fókuszú
tájékoztatás megadása érdekében, illetve az SZTNH irányításához és működéséhez kapcsolódó
feladatok ellátása során kezeli326 a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat (elsősorban név,
betöltött pozíció, elérhetőségek), valamint az érintett által megadott további személyes adatokat.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az SZTNH feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályokban előírt feladatainak
ellátása.
Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogi kötelezettség, a közérdekű vagy az
SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítésének idejéig
kezeli.

Rendezvényekhez köthető adatok
Az SZTNH a nemzetközi és európai együttműködés, a hazai tudatosságnövelés és a tájékoztató
szolgáltatások szakmai feladatainak ellátása, illetve az ezek érdekében szervezett rendezvények
kapcsán kezeli327 – beleértve az esetleges adattovábbítást is – a feladatokkal kapcsolatba kerülők,
illetve a rendezvényeken részt vevők személyes adatait (elsősorban a nevüket és elérhetőségeiket, de
szükség esetén más személyes adataikat is).
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat 328. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
AZ adatkezelés célja a kapcsolattartás, a feladatok ellátása, a rendezvények megszervezése,
megtartása, a szakmai anyagoknak a részt vevőkhöz eljuttatása és a díjak beszedése, továbbá az
esetleges ellenőrzések lefolytathatósága.
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Az SZTNH az adatokat az adatkezelés célja elérésének, illetve a hozzájárulás visszavonásának idejéig, a
díjfizetés tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

Hatósági megkeresések
Az SZTNH hatósági megkeresésnek az érintett oltalmi formára vonatkozó jogszabály keretei között, a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával tesz eleget329.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat.
Az adatkezelés célja a megkeresés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a hatósági megkeresésben megjelölt egyedi – beazonosított –
oltalom adatainak kezelési idejével, egyedi oltalom hiányában az adatokat tartalmazó
dokumentumokat az SZTNH öt évig kezeli.

V. Az SZTNH feladat- és hatáskörével összefüggő egyéb tevékenységéhez
kapcsolódó adatkezelések
1. Az SZTNH feladat- és hatáskörével összefüggő adatkezelések
Közbeszerzés
Közbeszerzési dokumentáció részeként az SZTNH kezeli330 az ajánlattevők és a részvételre jelentkezők
által benyújtott dokumentációban szereplő személyes adatokat, amelyek lehetnek az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatai, képzettségre
és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, gazdasági társaságban fennálló
tagságra vonatkozó adatai, illetve a büntetlen előéletre vonatkozó adatról szóló hatósági igazolás
adatai.
Az SZTNH kezeli331 mindazon adatokat is, amelyeket az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a
részére megad.
Amennyiben az SZTNH a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében külső tanácsadót vesz igénybe,
kezeli332 a külső tanácsadó vagy annak képviselője azon személyes adatait (elsősorban a nevét és
elérhetőségeit), amelyek a felek együttműködése, kapcsolattartása érdekében szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, az SZTNH-ra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat, továbbá az lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-
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t terhelő jogi kötelezettség teljesítése333. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást
megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, így a kizáró okok fenn nem állásához, az
alkalmasság megítéléséhez, a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötéshez, a szerződés
teljesítéséhez, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatása szabályosságának ellenőrzéséhez szükséges
személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH a Kbt.-ben előírt kötelezettségei teljesítése érdekében a szükséges dokumentumokat
megküldi334 más adatkezelők, így a Miniszterelnökség (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13.), a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5.), a Közbeszerzési Döntőbizottság
(székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5.) és jogszabályban erre feljogosított más szervek részére,
valamint közzéteszi honlapján.
Az adatkezelések célja az ellenőrzések és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának lefolytatása,
továbbá a tájékoztatás, a nyilvánosság biztosítása.
Az SZTNH a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett iratokat
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított öt évig, ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig,
de legalább öt évig kezeli.
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződésekre a szerződésekről szóló részben írtak
az irányadók.

Szerződések és azok teljesítésének eredményeit tartalmazó dokumentumok
Az SZTNH feladat- és hatásköre ellátása feltételeinek biztosítása érdekében szerződéseket köt, amely
során kezeli335 a természetes személy szerződő fél szerződéskötéshez szükséges személyazonosító
adatait (elsősorban nevét, titulusát, születési nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, címét,
adószámát, bankszámlaszámát, szükség esetén a társadalombiztosítási azonosító jelét), a természetes
személy, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerződő féllel
kötött szerződés esetében a szerződést kötő személy nevét, a szerződőnél betöltött tisztségét és/vagy
beosztását és aláírását, valamint a kapcsolattartó nevét, titulusát és elérhetőségét (telefonszámát, fax
számát, e-mail címét).
Az SZTNH kezeli336 továbbá mindazokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződő fél vagy
képviselője a részére a szerződéskötés során, a szerződésben, a szerződés teljesítése során vagy az
annak eredményét rögzítő dokumentumban megad.
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Az adatkezelés célja a szerződés megkötéséhez, a teljesítéshez, a kapcsolattartáshoz és a felek
együttműködésének biztosításához, a teljesítés ellenőrzéséhez, az esetleges hibás teljesítés esetén az
SZTNH jogi érdekeinek, a szavatossági és jótállási igényeinek érvényesítéséhez, a díjfizetéshez,
valamint az SZTNH-t érintő ellenőrzésekhez szükséges személyes adatok biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, az SZTNH-ra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat, továbbá az lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNHt terhelő jogi kötelezettség teljesítése337. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást
megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó iratokat a szerződéses kötelezettségek teljesítésének, az SZTNH-t
megillető jogok gyakorlásának időtartamára, illetve a követelések elévüléséig, de legalább a
teljesítéstől számított öt évig, a díjfizetéshez kapcsolódó – azt alátámasztó – adatokat a számviteli
jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az SZTNH a szerződésekről központi nyilvántartást vezet, illetve mindegyikhez bekéri az átláthatósági
és titoktartási nyilatkozatot, amelyek kezelésének céljára, jogalapjára és időtartamára az e kérdésekről
szóló pontok vonatkoznak.

A szerződések nyilvántartása
Az SZTNH az általa kötött szerződések egyes adataiból nyilvántartást hoz létre a kereshetőség
megteremtése érdekében, továbbá tárolja a megkötött szerződések elektronikus formában
létrehozott képét (a továbbiakban együttesen: szerződéstár). A nyilvántartás a természetes személy
szerződő fél nevét és adószámát, a szerződésképek a szerződéseken lévő, előző részben írt személyes
adatokat tartalmazza338.
Az adatkezelés célja a szerződések központi nyilvántartása, a kereshetőség megteremtése és az
ellenőrzés lehetőségének biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja megegyezik a szerződésekről szóló részben írtakkal.
Az SZTNH a szerződéstárban lévő adatokat a szerződéseket számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idejének végéig kezeli.

Átláthatósági nyilatkozat
Az SZTNH törvényi kötelezettségének eleget téve szerződéseihez, megrendeléseihez átláthatósági
nyilatkozatot kér, amelyekkel kezeli339 a nyilatkozatot kiállító személy nevét és aláírását, továbbá a
szervezet vezetői tisztségviselőinek és tényleges tulajdonosainak törvényben meghatározott adatait,
továbbá törvényben meghatározott egyes személyes adatokat a honlapján közzétehet.

337

GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk
GDPR 6. cikk (1) bek. b), c) és e) pont, (2)-(3) bek, Ptk. hatodik könyvének rendelkezései, elsősorban a 6:1-6:3.
§, 6:58-6:63. §i, 6:122-6:133. §, 6:137-6:152. §, 6:157-6:158. §, Áht. 36-38. §, támogatás esetében továbbá az
Áht. 48- 56/D. §, Ávr. 45-60. §-ai, támogatás esetén továbbá az Ávr. 65-102/D. §, Számviteli tv. és a számviteli
Korm. rendelet
339
GDPR 6. cikk (1) bek. b), c) és e) pont, (2)-(3) bek, Áht. 1. § 4. pont, 41. § (6) bek, 55-56/A. §, támogatás
esetében továbbá az Áht. 50. § (1) bek, c) pont, Ávr. 66-83. §, 101-102/D. §, a honlapon való közzététel esetén
az Áht. 41. § (6) bek. és 56. §
338

80

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, az SZTNH-ra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat, továbbá az lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNHt terhelő jogi kötelezettség teljesítése340. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást
megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az SZTNH törvényi kötelezettsége teljesítésének igazolhatósága, a nyilvánosság
biztosítása, a közpénzzel való gondos bánásmód biztosítása és az ellenőrzések lehetőségének
megteremtése.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a szerződések nyilvántartásáról szóló részben, a
szerződéstárban kezelt adatok kapcsán írtakkal; a honlapon való közzététel időtartama a követelés
elévüléséig, támogatás esetében annak folyósításától számított öt évig vagy – ha ez hosszabb – a
támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig történhet.

Titoktartási nyilatkozat
Az SZTNH szerződéseihez – a teljesítésben részt vevő természetes személyektől – az érintett nevét,
születési idejét és helyét, anyja nevét és aláírását, továbbá két tanú nevét, címét és aláírását tartalmazó
titoktartási nyilatkozatot kér341.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, illetve a hozzájárulásra tekintettel a szerződéses kötelezettség
teljesítése, az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az SZTNH-ra
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat342. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a nyilatkozat megtételének ellenőrizhetősége, az esetleges titoksértés esetén a
nyilatkozat megtételének ténye és tartalma bizonyíthatóságához szükséges adatok biztosítása.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a szerződések nyilvántartásáról szóló részben, a
szerződéstárban kezelt adatok kapcsán írtakkal.

Az SZTNH jogi képviselete
Munkajogi és egyéb peres eljárások esetében az SZTNH kezeli343 az adott eljáráshoz kapcsolódó
személyes adatokat.
Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettség teljesítése, az SZTNH-ra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat, illetve jogalapja lehet a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az
SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése344. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok
visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.
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Az adatkezelés célja az érvényesíteni kívánt, illetve a megtámadott jog bizonyításához, a bírósági
eljárásban való részvételhez, a jogerős határozat végrehajtásához vagy végrehajtatásához, az SZTNH
működésének és gazdálkodásának esetleges ellenőrzéséhez szükséges adatok biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az eljárás alapjául szolgáló jogviszonyra
irányadó ideig, vagy – amennyiben ez hosszabb – a bírósági eljárás jogerős befejezését követően a
határozat végrehajtása elévülésének idejéig kezeli.

Közérdekű bejelentések és panaszok
Az SZTNH a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, elbírálása, a szükséges intézkedések
megtétele és a bejelentő vagy panaszos értesítése, továbbá esetlegesen a bejelentés vagy a panasz
áttétele céljából kezeli345 a bejelentő vagy panaszos nevét, elérhetőségét és – amennyiben az a
bejelentésen vagy panaszon megtalálható az – aláírását, továbbá az elbírálás során tudomására jutott
személyes adatokat.
Az SZTNH a hozzá benyújtott közérdekű bejelentésekről és panaszokról központi nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az alábbi személyes adatokat: a beadvány benyújtójának neve és elérhetősége, a
vizsgálatot és a felülvizsgálatot végző kormánytisztviselő neve, továbbá a nyilvántartás részeként az
SZTNH a beadványt és az arra adott választ elektronikus úton is tárolja.
Az SZTNH kezeli346 továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a bejelentést tevő, a panaszos vagy az
eljárásban részt vevő más személy a részére megad.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat 347. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az SZTNH vezetőinek tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések
megtétele érdekében, a bejelentések és panaszok kivizsgálása és válaszadás, továbbá az esetleges
ellenőrzések lefolytathatóságának biztosítása.
Az SZTNH a személyes adatokat a kapcsolódó oltalmi forma kezelési idejéig, ilyen oltalmi forma
hiányában öt évig, a központi nyilvántartásban öt évig kezeli.

Az SZTNH működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra,
integritási és és korrupciós kockázatokra (a továbbiakban együttesen: integritás
kockázatokra) vonatkozó bejelentések
Az SZTNH az integritásával kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, elbírálása, a szükséges intézkedések
megtétele és a bejelentő tájékoztatása céljából kezeli348 a részére megadott adatokat, így elsősorban
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a bejelentő nevét, elérhetőségét és aláírását, továbbá a bejelentésből vagy annak elbírálása során
tudomására jutott személyes adatokat.
Az SZTNH a hozzá benyújtott integritási bejelentésekről központi nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a beadvány benyújtójának nevét és elérhetőségét, valamint a beadvánnyal érintett
dolgozók nevét, továbbá az SZTNH a beadványt és az arra adott választ központilag, elektronikus úton
tárolja.
Az adatkezelés a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség
teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat 349. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének
jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az SZTNH vezetőinek tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések
megtétele érdekében, a bejelentések és panaszok kivizsgálása, válaszadás.
Az SZTNH a személyes adatokat öt évig kezeli.

VI. Az SZTNH által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések
Szabadalmi szolgáltatások
Újdonságkutatás és szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás

Az SZTNH bárki által igénybe vehető újdonságkutatás és szabadalmazhatósági véleménnyel
kiegészített újdonságkutatás szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: szabadalmi szolgáltatások)
nyújt.
Az SZTNH a szabadalmi szolgáltatások nyújtása során kezeli350 az érintett által a megrendelőlapon
megadott személyes adatokat, így a nevet és lakcímet, a számlázási nevet és címet, valamint az
értesítési címet, az érintett telefon- és fax számot, e-mail címet és az aláírást, továbbá mindazokat az
adatokat, amelyeket az érintett a részére megad (pl. bankszámlaszám).
Az SZTNH kezeli továbbá a szabadalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó díj befizetésének teljesítéséhez
köthető személyes adatokat is.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat 351. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a szabadalmi szolgáltatás nyújtásához, a kapcsolattartáshoz és a díjfizetés
megtörténtének ellenőrzéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges
személyes adatok biztosítása.
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Az SZTNH az adatokat öt évig, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.
Az SZTNH szabadalmi szolgáltatást nyújthat más nemzeti szellemitulajdon-védelmi hivatal részére,
intézményközi szerződés alapján, amelynek során az SZTNH kezeli352 a részére megadott személyes
adatokat.
Az SZTNH adatkezelésének jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja a szabadalmi szolgáltatás nyújtásához, a kapcsolattartáshoz és a díjfizetés
megtörténtének ellenőrzéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges
személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az adatokat a szerződéses kötelezettségek teljesítésének, az SZTNH-t megillető jogok
gyakorlásának időtartamára, de legalább öt évig, a díjigényhez kapcsolódó – azt alátámasztó –
adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

Védjegyszolgáltatások
Védjegykutatás

Az SZTNH védjegykutatás szolgáltatást nyújt, amely során kezeli353 az érintett által a megrendelőlapon
megadott személyes adatokat, így a nevet, lakcímet, telefon- és fax számot, e-mail címet, továbbá az
aláírást, valamint azokat az adatokat, amelyeket az érintett a részére megad (pl. adószám,
bankszámlaszám).
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése354. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a védjegykutatás szolgáltatás nyújtásához, a kapcsolattartáshoz és a díjfizetés
megtörténtének ellenőrzéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges
személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az adatokat öt évig, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.
Védjegyfigyelés

Az SZTNH a bejelentő, a védjegy jogosultja és a védjegylajstromba bejegyzett használó (a továbbiakban
együttesen jelen pont esetében: kérelmező) kérelmére védjegyfigyelés szolgáltatást nyújt355, amely
során kezeli az érintett által a megrendelőlapon megadott személyes adatokat, így a kérelmező és
képviselet esetén a képviselő nevét, címét, telefon- és/vagy fax számát, a kérelmező vagy képviselője
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aláírását, továbbá azokat az adatokat, amelyeket a kérelmező vagy képviselője a részére megad (pl.
bankszámlaszám).
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése356. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a védjegyfigyelés szolgáltatás nyújtásához, a kapcsolattartáshoz és a díjfizetés
megtörténtének ellenőrzéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges
személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az adatokat öt évig, a díjfizetéshez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.

Szellemivagyon-diagnózis
Az SZTNH kezeli357 a jelentkező kapcsolattartójának nevét, elérhetőségi adatait (cím, telefonszám, email cím) és beosztását, valamint mindazon személyes adatokat, amelyeket az érintett megad a részére
a jelentkezési lapon, az interjún vagy a konzultáció során.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése358. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a szellemivagyon-diagnózis elkészítéséhez (a felmérés elvégzéséhez és az írásos
jelentés elkészítéséhez), az esetleges további konzultációk lefolytatásához, valamint az esetleges
ellenőrzések lefolytatásához szükséges adatok biztosítása.
Az SZTNH a részére átadott vagy a szolgáltatás nyújtása során megtudott adatokat az írásos jelentés
megküldésétől vagy az azt követő konzultációtó számított öt évig kezeli, azt követően törli, illetve
megsemmisíti.

VII. Az SZTNH épületeivel összefüggő adatkezelések
A beléptetés és a beléptetőrendszer adatai
Az SZTNH székházában és egyes további épületeiben beléptetőrendszert alkalmaz. A
beléptetőrendszer személyazonosító adatot (az érintett neve) és a működés során keletkezett
adatokat (pl. be- és kilépés időpontja, kulcsfelvétel adatai) tartalmaz.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése359. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
A beléptetőrendszer alkalmazásának célja a személy- és vagyonbiztonság biztosítása, az üzleti titok
védelme, továbbá bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, illetve ilyen eljárásokban keletkezett
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megkeresés esetén a szükséges adatoknak az eljáró hatóság, mint adatkezelő rendelkezésére
bocsátásának biztosítása.
A személyes adatokat az SZTNH a vagyonvédelmi törvényben meghatározott ideig kezeli: a
személyazonosító adatokat a rendszeres belépésre vonatkozó jogosultság esetén annak megszűnéséig,
az alkalmi belépésre jogosultság esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltéig, a működés
során keletkezett adatokat a rendszeres belépésre való jogosultság megszűnését követő hat hónapig,
az alkalmi belépésre való jogosultság esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltéig kezeli.

Egyedi belépési engedély
A hivatali munkaidőn túli munkavégzés érdekében adott belépési engedély tartalmazza360 az érintett
nevét, szükség esetén a beazonosításhoz még szükséges személyes adatokat és a foglalkoztatását
biztosító társaság megnevezését.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése361. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a szerződéses feladat teljesítésének, illetve annak ellenőrizhetőségének lehetővé
tétele.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó iratokat a belépés alapjául szolgáló szerződéssel azonos ideig kezeli.

Kamerarendszer adatai
Az SZTNH székházában és egyes bérleményeiben felvételt rögzítő kamerarendszert alkalmaz362, amely
tényről az alkalmazás helyén megfelelő tájékoztatást tesz közzé.
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése363. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja az emberi élet és testi épség, illetve a vagyonbiztonság biztosítása, az üzleti titok
védelme, továbbá bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, illetve ilyen eljárásokban keletkezett
megkeresés esetén a szükséges adatoknak az eljáró hatóság rendelkezésére bocsáthatósága.
A személyes adatokat az SZTNH a vagyonvédelmi törvényben meghatározott ideig kezeli: a rögzített
felvételeket – felhasználás (bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként való felhasználás)
hiányában – a rögzítéstől számított legfeljebb három munkanapig tárolja. Amennyiben az, akinek jogát
vagy jogos érdekét a felvétel kezelése érinti, a felvétel őrzési ideje alatt az SZTNH-hoz eljuttatott, a
vagyonvédelmi törvény előírásainak megfelelő kérelmével kezdeményezi, hogy az SZTNH a felvételt ne
törölje, az SZTNH a felvételt további harminc napig őrzi, illetve azt az ezen időszak alatt érkező bírósági
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vagy más hatósági megkeresésre a megkeresést küldő szervnek megküldi. Megkeresés hiányában a
harminc napos őrzési idő lejártát követően az SZTNH a felvételt törli.
Az SZTNH kamerarendszerének adatait a Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
(székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 61-63. V. emelet 3.), mint adatkezelő kezeli, tevékenysége
során a vagyonvédelmi törvény előírásai szerint eljárva.

VIII. Egyéb adatkezelések
Design Terminál Kht.
2011. február 14-ét megelőzően az SZTNH vagyonkezelési jogkörébe tartozott Design Terminál
Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Design Terminál Kht.).
Az SZTNH kezeli364 a vagyonkezelés megszűnését megelőzően keletkezett, a Design Terminál Kht.
munkatársainak azon személyes adatait tartalmazó dokumentumokat, amelyek a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződés alapján, a tulajdonosi jogok gyakorlásához szükségesek voltak,
továbbá kezeli a Design Terminál Kht. felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak, illetve
könyvvizsgálója nevében eljáró személynek a személyazonosításhoz szükséges adatait.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja a tulajdonosi jogok felelősségteljes gyakorlásának, illetve jogszabályban
meghatározott célok megvalósításának igazolása és az ellenőrizhetőség biztosítása.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint, a pénzügyi vonatkozású adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.

HIPAvilon Nonprofit Kft.
2016. december 31-éig az SZTNH vagyonkezelési jogkörébe tartozott a HIPAvilon Magyar Szellemi
Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HIPAvilon Nonprofit Kft.). Az SZTNH kezeli365 a
vagyonkezelés megszűnését megelőzően keletkezett, a HIPAvilon Nonprofit Kft. munkatársainak azon
személyes adatait tartalmazó dokumentumokat, amelyek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel
kötött szerződés alapján a tulajdonosi jogok gyakorlása, illetve amelyek az SZTNH állami
dokumentációs és információs tevékenysége, a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati
stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése és
végrehajtása, továbbá az SZTNH működése és gazdálkodása érdekében szükségesek voltak. Az SZTNH
kezeli továbbá a HIPAvilon Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak, illetve
könyvvizsgálója nevében eljáró személynek a személyazonosításhoz szükséges adatait is.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja a tulajdonosi jogok felelősségteljes gyakorlásának, illetve jogszabályban
meghatározott célok megvalósításának igazolása és az ellenőrizhetőség biztosítása.
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Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a Levéltári
törvény rendelkezései szerint, a pénzügyi vonatkozású adatokat a számviteli jogszabályok szerinti
ellenőrzési idő végéig kezeli.

Az SZTNH munkatársainak tájékoztatása
Az SZTNH elektronikus belső információs rendszerén közzéteheti366 azon gazdasági társaságok SZTNHval együttműködő munkatársainak nevét, munkáltatójának nevét, munkahelyi telefonszámát és e-mail
címét, továbbá az érintett által használt iroda elérhetőségét, amely gazdasági társaságok az SZTNH
részére kiemelkedő fontosságú tevékenységet végeznek.
Az adatkezelés célja az érintett gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
lehetőségének, az érintettek elérhetőségének és a kapcsolattartásnak a biztosítása.
Az SZTNH elektronikus belső információs rendszerén közzéteheti367 a munkatársai részére biztosított
egyes szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatokat (pl. közönségszervező neve, telefonszáma,
e-mail címe, az SZTNH székházában tartózkodásának időpontja és helye).
Az adatkezelés célja az adott szolgáltatás nyújtásának biztosítása, az elérhetőség lehetővé tétele.
Az adatkezelések jogalapja az érintett személy által adott hozzájárulás.
Az SZTNH az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelést megalapozó
tevékenység folytatásának befejezéséig kezeli.

Üdülésekkel kapcsolatos adatok
Az SZTNH a vagyonkezelésében lévő, üdülési célú ingatlanok használata során kezeli368 az azokat
igénybe vevő személyek személyes adatait (az SZTNH munkatársai és nyugdíjasai nevét és elérhetőségi
adatait).
Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a hozzájárulásra tekintettel az SZTNH-t terhelő jogi
kötelezettség teljesítése369. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző
kezelésének jogszerűségét.
Az adatkezelés célja a kapcsolattartáshoz, az üdülés lehetőségének biztosításához, az üdülési díj
befizetésének ellenőrzéséhez, az idegenforgalmi adó beszedéséhez és megfizetéséhez, az esetleges
kártérítési igény érvényesítéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához szükséges
személyes adatok biztosítása.
Az SZTNH az adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

IX. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek
1. Hozzáférési jog
Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH által kezelt adatairól, különösen
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az adatkezelés céljairól;
a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes
adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi
szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó
dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan
mások jogait és szabadságát.

2. Helyesbítéshez való jog
Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog
Az SZTNH a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az SZTNH kezelte;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
 az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és
nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 a személyes adatok kezelése jogellenes;
 az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az arra jogosult személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Amennyiben a törlendő személyes adatot az SZTNH korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR
rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a
további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az SZTNH a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem
értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az SZTNH-ra vonatkozó jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az SZTNH-ra vonatkozó közhatalmi jogosítvány
gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
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a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból,
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az SZTNH az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben
 az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok SZTNH általi ellenőrzésének
idejére;
 az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok
felhasználásának korlátozását kéri;
 az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az
SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,
amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az
SZTNH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett
hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely
tagállam fontos közérdekéből kezeli.
Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog
Az SZTNH minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az SZTNH kérésre tájékoztatja az érintett
személyt.

6. Az adathordozáshoz való jog
Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az SZTNH rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a
személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az
egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a
törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. Tiltakozáshoz való jog
Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai
kezelése ellen, amennyiben az SZTNH adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak
gyakorlásán, az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az SZTNH a tiltakozás ellenére
jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben 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.
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Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor,
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.

8. Az SZTNH eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén
Az SZTNH mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be
tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha az SZTNH
nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további
információkat kér.
Az SZTNH a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy– a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által
benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az
igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén az SZTNH az
okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.
Az SZTNH a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton)
adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az SZTNH azt teljesíteni tudja.
Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az SZTNH a jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja
az intézkedést.
Aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a
Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban
meghatározott esetekben jogorvoslati kérelemmel bírósághoz fordulhat.
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Melléklet 1: Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok és rövidítéseik
Az SZTNH által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
A jogszabály megnevezése
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 (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
1995. évi LXVI. törvény
a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény
a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény
mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról
szóló 1991. évi XXXIX. törvény
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014.
(IV. 30.) Korm. rendelet
az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010.
(XII. 28.) KIM rendelet
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.
évi LXXVI. törvény
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai
szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel
összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés
részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet
Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12) GKM
rendelet
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való
benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI.
26.) Korm. rendelet
az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált
szövegének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXX. törvény
Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1980.
évi 14. törvényerejű rendelet
a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási
Szabályzat kihirdetéséről szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet
a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő
kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos
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rövidítése

GDPR

Infotv.
Ptk.
Levéltári törvény
Szt.
Hmtv.
Fmtv.
Toptv.
Vt.
Szjt.
árva műről szóló rendelet
önkéntes műnyilvántartásról
szóló rendelet
KFI tv.
igazságügyi szakértőkről
szóló törvény
Ákr.
Szt. alaki rendelet

Díjrendelet
Számviteli tv.
számviteli Korm. rendelet
elektronikus útról szóló
Korm. rendelet
ESZE
PCT
PCT VSZ
816/2006/EK rendelet

A jogszabály megnevezése
szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló 816/2006/EK
rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai
közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló
26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet
az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény
Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének
kihirdetéséről szóló 2002. évi LI. törvény
a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet
a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK rendelet
az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi
Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált
szövegének kihirdetéséről szóló 2004. évi XC. törvény
a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőkre vonatkozó bejelentés
részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV 27.) IM rendelet
az 1973. évi 29. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a védjegyek
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás
1999. évi LXXXIII. törvénnyel kihirdetett, a védjegyek nemzetközi
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989.
évi Jegyzőkönyv
védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi
Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz
kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek
uniós oltalmára a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet
a szőlészeti és borászati termékek esetében a szőlészeti és
borászati termékek földrajzi árujelzőinek uniós oltalmára a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról,
és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet
az ízesített borászati termékek esetében az ízesített borászati
termékek földrajzi árujelzőinek oltalmára az ízesített borászati
termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről,
jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február
26-i 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
az 5/2005. (III. 11.) IM rendelettel kihirdetett, az
eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására
vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási
Szabályzat
az 1982. évi 1. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az
eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására
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rövidítése

Pp.
Be.
26/2004. (II. 26.) Korm.
rendelet
UPOV-egyezmény
Hmtv. alaki rendelet
Közösségi rendelet
Hágai Megállapodás
Vt. alaki rendelet
Madridi Megállapodás
Madridi Jegyzőkönyv

KVSZ

1151/2012/EU rendelet

1308/2013/EU rendelet

251/2014/EU rendelet

Végrehajtási Szabályzat

Lisszaboni Megállapodás

A jogszabály megnevezése
vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14.
napján Stockholmban felülvizsgált szövege
a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a
zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több
területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014. február
26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM
rendelet
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény
a szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM
rendelet
Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről
szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló
156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.)
Korm. rendelet
a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.)
Korm. rendelet
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV.
törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
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rövidítése

KJK irányelv
Air.
képzési rendelet
felnőttképzési tv.
szabadalmi ügyvivői törvény
szabadalmi
ügyvivői
vizsgarendelet
ISZT rendelet
SZJSZT rendelet
HENT rendelet
MFT rendelet
Kbt.
közérdekű bejelentésekről
szóló törvény
vagyonvédelmi törvény

Melléklet 2: Adatfeldolgozók
Az SZTNH által igénybe vett adatfeldolgozók nevét, székhelyét, valamint az általuk végzett
tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza:
Az adatfeldolgozó neve és székhelye
AV InfoSystems Kft.
székhelye: 1141 Budapest, Egressy út 198.
Bohl Software Consulting Kft.
székhelye: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca
13. IV. épület VI. emelet 97.
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft.
székhelye: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.
Monguz Információtechnológiai Kft.
székhelye: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.
Prime Consulting Kft.
székhelye: 1133 Budapest, Esztergomi út 6. II.
emelet 4.
Tudás-Média Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21.
II. emelet 2.
BHM Management Consulting Kft.
székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 33/b.
SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
székhelye: 1124 Budapest, Sirály u. 4.
Redda-Motor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Pannon Archív Dokumentumkezelő Kft.
2083 Solymár, Szüret utca 3.
DOCUTÁR Iratrendező és Tároló Szolgáltató Kft.
1093 Budapest, Czuczor u. 10.
Delta Systems Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Invitech Solutions Zrt.
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Novell Professional Services Hungary Kft.
Székhely: 1138, Budapest, Váci út 140.
Invitech Solutions Zrt.
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
MadeIT.hu Informatikai Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
MadeIT.hu Informatikai Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
IMG Solutions Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A
lépcsőház fszt.
M34 Kft.
Székhely: 2083 Solymár, Mező utca 33.

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység
www.szellemitulajdon.hu honlap üzemeltetése,
karbantartása, fejlesztése
www.sztnh.gov.hu
fejlesztése

honlap

üzemeltetése,

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
pénzügyi lebonyolítása
HunTéka könyvtári rendszer üzemeltetése
közbeszerzési tanácsadás
www.tavoktatas.sztnh.gov.hu távoktatási oldal
üzemeltetése
ISO rendszer tanácsadás
ISO rendszerek tanúsítása
futárpostai tevékenység
iratanyagok tárolása szolgáló központi irattárak
üzemeltetése, ezzel összefüggő feladatok ellátása
iratanyagok átvétele, szállítása, rakodása, tároló
egységekbe
rendezése,
elektronikus
nyilvántartás készítése
informatikai mentőegységek üzemeltetésének
támogatása
virtuális szerver bérleti szolgáltatás
terméktámogatási, kihelyezett rendszermérnöki,
és fejlesztési szolgáltatás
tűzfalüzemeltetési
és
túlterheléses
támadásvédelmi szolgáltatás
határvédelmi rendszertámogatási Szolgáltatás
hálózatüzemeltetési Szolgáltatás
nyomtató
karbantartási
Szolgáltatás

és

támogatási

érkeztető terminál támogatási szolgáltatás

95

Az adatfeldolgozó neve és székhelye
DBArt Kft.
Székhely: 1202 Budapest Tusnád utca 18.
M34 Kft.
Székhely: 2083 Solymár, Mező utca 33.
Softker ’96 Bt.
Székhely: 2000, Szentendre Damjanich Utca 3.
T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Ovitas Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
Atva Consulting Kft.
Székhely: 1054 Budapest V. kerület, Akadémia
utca 14.
Delta Systems Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út
39-53.
Danka Irodatechnika Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122
EU-Synchronic
Munka-,
Tűzés
Környezetbiztonsági Kft.
Jánosik és Társai Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.
DETA-ÉP Építőipari Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
BBM Budaber Zrt.
Székhely: 1204 Budapest, Török Flóris u. 114.
G4S Biztonságtechnikai Zrt.
Székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 3-5.
Multi Alarm Kft. Székhely: 1106 Budapest,
Fátyolka u. 8.
Seawing Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palánkai út 5.
Közúti Közlekedési Szakszervezet
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység
adatbázisüzemeltetési
és
tanácsadási
Szolgáltatás
helyszíni szervíztechnikus biztosítási szolgáltatás
ügyviteli rendszer támogatási szolgáltatás
könyvelési rendszer támogatási és fejlesztési
szolgáltatás
dokumentum kezelő rendszer támogatási és
fejlesztési szolgáltatás
ügyviteli rendszer támogatási és fejlesztési
szolgáltatás
virtuális keretrendszerek üzemeltetéstámogatási
szolgáltatása
nagyteljesítményű nyomtatók karbantartási és
támogatási Szolgáltatása
tűzvédelmi felelősi feladatok ellátása
portaszolgálat, őrzés-védelem
épület-fenntartási munkálatok, bútormozgatás,
anyagmozgatás
takarítás
CCTVés
behatolásjelző
rendszerek
karbantartása
tűzés
vagyonvédelmi
berendezések
karbantartása, eseti javítása
beléptető- és munkaidő-nyilvántartó rendszer
karbantartása, eseti javítása, hibaelhárítás
II. János Pál pápa tér 3. I. emeleti tárgyaló bérlése

tanácsadás, szakértői munka (éves és féléves
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. költségvetési
beszámoló,
könyvvezetés,
Székhely: 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
költségvetés
tervezés,
adózás-adóbevallás
elkészítése, stb.)
T-Systems Magyarország Zrt.
SAP enterprise support 2018 évre
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
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