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Népszámlálás 2022 

 

Az adatkezelés célja  A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 4. 

§ (2) bekezdése értelmében a népszámlálás helyi 

előkészítéséről és a település közigazgatási területén az 

adatfelvétel végrehajtásáról - az internetes adatgyűjtés 

előkészítése és lebonyolítása - a települési önkormányzat 

jegyzője gondoskodik. A népszámlálás sikeres 

lebonyolítása érdekében szükséges a KSH és az 

önkormányzatok hatékony együttműködése. A települési 

önkormányzat jegyzője a népszámlálásban résztvevő 

személyek elérhetőségeit továbbítja a KSH felé. Az 

adatkezelés az adatkezelő közhatalmi tevékenysége 

keretében végzett feladatának végrehajtásához szükséges, a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, 

figyelemmel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontjában 

foglaltakra is. 

 

Az adatkezelés jogalapja  – az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. 

cikk. 1. bekezdés c. pont, 

– az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 

– a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 

törvény,  

Érintettek A népszámlálásban résztvevő személyek 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

a) a népszámlálásban résztvevő személyek 

beazonosításra: a résztvevő személy neve, lakcíme, 

levelezési címe (amennyiben eltér a lakcímtől),  

b) a népszámlálásban résztvevő személyekkel való 

kapcsolattartásra és a népszámlálásban résztvevő 

személyek alkalmasságának megállapítására: 

telefonszáma, e-mail címe, 

c) a népszámlálásban résztvevő személyek 

alkalmasságának megállapítására: életkora, iskolai 

végzettsége, nemzetiségi nyelv ismerete, 

d) a népszámlálásban résztvevő személyek további 

alkalmasságának megállapítására gazdasági aktivitása, 

foglalkoztatottságára vonatkozó adatok, 



e) a népszámlálásban résztvevő személyek 

nyilvántartás tartalmazza a lakossági típusú adatfelvétellel 

kapcsolatos tapasztalatot. 

 

Kezelt személyes adatok 

különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 

adatokat nem kezel.  

Címzettek  A népszámlálásában résztvevő személyek névjegyzéke a 

jelentkezési lapon szereplő személyes adatokkal a 

Központi Statisztikai Hivatalnak kerül továbbításra, 

valamint a népszámlálás sikeres teljesítését követően a 

javadalmazással kapcsolatos adóelszámoláshoz szükséges 

információk az illetékes adóhatóság részére kerülnek 

továbbításra. 

Adatfeldolgozó neve, 

székhelye, levelezési címe, e-

mail címe, telefonszáma 

Központi Statisztikai Hivatal 

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. 

(+36-1) 345-6000 

Tárolás időtartama,  törlési 

határidő  

A hatályos iratkezelési előírások szerint 10 év.  

Az érintetti jogok 

gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének 

b) pontja alapján nem gyakorolható (az adatkezelés a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 

(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) 

 

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei:  

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal  

Adatkezelő képviselője: dr. Zsikó Roland aljegyző 

cím: 2315 Szigethalom, Kossuth u. 10.  

Tel: +36 24 403 656 E-mail: aljegyzo@szigethalom.hu   

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: GDPR Audit Bt. Dr. Takács Tamás -  

Adatvédelmi tisztviselő címe: 1077 Budapest, Baross tér 12. 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 777 9042 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@adatvedelmiiroda.hu 

mailto:aljegyzo@szigethalom.hu
mailto:info@adatvedelmiiroda.hu


 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

 

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken megtekinthető: 

www.birosag.hu/torvenyszekek  
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