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MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET 
KFT. 

 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 



MKI-FIÓK REGISZTRÁCIÓ  
 
 
A Magyar Közbeszerzési Intézet Kft. (MKI) 
bizonyos szolgáltatásainak használatát 
regisztrációhoz köti, amely regisztráció 
során a felhasználók MKI-fiókot hoznak 
létre és a regisztráció adatai az MKI-fiók 
adatbázisába kerülnek. A regisztráció során 
megadott felhasználónév, jelszó adatok 
hozzáférést biztosítanak valamennyi, az 
adott típusú regisztrációhoz kötött 
szolgáltatáshoz, a regisztrált felhasználók 
számára elérhető előfizetett 
szolgáltatásokhoz, elérhető felületekhez. 
 
Az adatkezelés célja 
 
A felhasználók azonosítása, a 
termékértékesítésre vagy szolgáltatás-
nyújtásra vonatkozó szerződés megkötése, 
teljesítése, ügyfélpanaszok kezelése, az 
igénybe vett, előfizetett szolgáltatások, 
kiegészítő szolgáltatások, feltehető 
kérdések nyilvántartása, követése, 
válaszadás, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása, a webshop vásárlás 
lehetővé tétele, a vásárlási adatok 
megjelenítése. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelő jogos érdeke, a szerződés 
teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja], továbbá a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.   
 
A kezelt adatok köre 
 
A vásárlás során: azonosítószám, dátum, 
kosárba helyezett termékek neve, 
mennyisége, nettó ára, adótartalma, bruttó 
ára, szállítási és fizetési mód, adott esetben 
felhasznált kuponkód, kedvezmény 
mértéke, kampányazonosító, megrendelő 
neve és címe, e-mail-címe, telefonszáma, 
bankkártyás fizetés esetén a tranzakció 
azonosítója, a fizetés sikerességének vagy 
elutasításának ténye, konferenciára 
jelentkezés esetén a résztvevők neve és e-

mail-címe, rendezvénybérlet sorszáma, 
egyéb megjegyzés, reklamáció kezelésekor 
keletkezett adatok. 
 
Számlázási adatok: név/cégnév, 
lakcím/székhely, adószám (cég esetén), 
kapcsolattartásra kijelölt személy neve és 
elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím), 
online regisztrációs azonosító, postázási 
név és cím. 
 
A fent megjelölt adatok az MKI MKI-fiók 
adatbázist működtető rendszerébe, 
ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba 
kerülnek. Az egyes felhasználók adatai a 
felhasználók MKI-fiókjában tárolódnak. 
 
Az MKI adatkezelő által a 
https://kozbeszerzesmki.hu felhasználói 
adatbázisában tárolt adatok átadásra 
kerülnek az OTP Mobil Kft., mint 
adatfeldolgozó részére. 
Az adatkezelő által továbbított adatok köre 
az alábbi: 
- vásárló neve; 
- vásárló e-mail címe. 
 
Az adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozási tevékenység jellege és 
célja a SimplePay Adatkezelési 
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető 
meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. 
 
Az adatok helyesbítése vagy törlése az 
MKI-fiók erre alkalmas funkcióival vagy az 
mki@kozbeszerzesmki.hu e-mail-címre, 
igény esetén a Magyar Közbeszerzési 
Intézet Kft. 1530 Budapest 125, Pf. 40. 
postafiók címre küldött levélben 
kezdeményezhető. 
 
Az MKI a felhasználó MKI-fiókba történő 
utolsó bejelentkezésétől számított két év 
elteltével a következő negyedév végén törli 
az adatokat az MKI-fiók adatbázisából, 
azaz az MKI-fiók segítségével igénybe 
vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó 
használatától (tartós inaktív időszak 
kezdetétől) számított két év és egy 
negyedév elteltével az adat törlésre kerül. 
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A HÍRLEVELEKRE ÉS REKLÁMCÉLÚ 
MEGKERESÉSEKRE EGYÜTTESEN 
ÉRVÉNYES SZABÁLYOK  
 
 
A hírlevélküldés és a reklámcélú 
megkeresések esetében az adatok 
összekapcsolásra kerülnek az ügyféllel és a 
szolgáltató ügyfélszolgálati, üzleti, illetve 
hírlevélküldő adatbázisába kerülnek 
továbbításra. 
 
Adatok tárolásának helye: a szolgáltató 
hírlevélküldő rendszere, ügyfélszolgálati és 
üzleti adatbázisa. 
 
Adatkezelés tartama: a szolgáltató a 
felhasználó utolsó aktivitásától (pl . e-mail-
megnyitás, kattintás) számított két év 
elteltével törli a személyes adatokat a 
hírlevél-küldő rendszeréből. 
 
Adatok törlése és módosítása: A 
direktmarketing üzenetek, hírlevelek 
küldéséhez adott hozzájárulás 
visszavonását és a személyes adatok 
törlését vagy módosítását az alábbi 
elérhetőségeken a felhasználó maga is 
kezdeményezheti: 
• a hírlevelek, eDM-ek láblécében 
elhelyezett leiratkozásra szolgáló 
hivatkozásra kattintva. 
• e-mail útján az mki@kozbeszerzesmki.hu 
címen, továbbá 
• postai úton a 1530 Budapest 125, Pf. 40.  
címen. 
 
 
SZÁMLÁZÁS  
 
 
Az MKI a jogszabályokban rögzített 
előírásoknak megfelelően a 
megrendelésekről, az előfizetésekről, az 
előfizetések meghosszabbításáról számlát, 
esetenként díjbekérőt állít ki. Az 
adatkezelés célja: számlázás, számla 
postázása, kapcsolattartás, számviteli és 

adózási jogszabályok által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, 
licenckezelés. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
A szerződés teljesítése (GDPR 44. cikk), a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 
§ (2) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre 
 
Azonosítószám, adószám, számlázási név, 
számlázási cím, számlafogadó neve és címe, 
postázási név és cím, megrendelt 
termék/szolgáltatás megnevezése, 
mennyisége, előfizetés kezdete és vége, 
licenckód/online regisztrációs azonosító, 
mennyi időre hosszabbodik meg az 
előfizetés, fizetési mód, fizetési határidő, 
fizetés státusza, fizetés dátuma, 
megrendelés forrása, pénzügyi és operatív 
kapcsolattartó neve, beosztása és 
kapcsolattartási adatai (telefon, e-mail cím) .  
 
A számviteli bizonylat kötelező 
adattartalmán (számlázási név, cím, 
adószám, termék neve, mennyisége, 
egységára, számla nettó összege, áfa, 
számla bruttó összege) túl a bizonylaton 
feltüntetésre kerül a számlaküldési név és 
cím, illetve a postázási név és cím is, 
amelyek a bizonylat generálásakor annak 
elválaszthatatlan részét képezik 
(számlakép).  
 
Adatok tárolásának helye: a számviteli 
bizonylatok adatai a szolgáltató számlázó, 
ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba 
kerülnek .  
 
Adatkezelés tartama: a szolgáltató a 
számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az 
azon szereplő személyes adatokat) nyolc 
évig köteles megőrizni a számvitelről szóló 
törvény 169. § (2) bekezdése alapján.  
 
Az adatok törlése és módosítása: a 
szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és 
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ezzel együtt az azon szereplő személyes 
adatokat) nyolc évig köteles megőrizni. 
 
 
EGYÉB ADATKEZELÉSEK ÉS 
ADATSZOLGÁLTATÁSOK  
 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt 
adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást . Bíróság, ügyészség, 
nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, 
közigazgatási hatóság, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, illetőleg jogszabály 
felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 
céljából megkereshetik az adatkezelőt. Az 
MKI a hatóságok részére - amennyiben a 
hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte - személyes adatot csak annyit és 
olyan mértékben ad ki, amennyire a 
megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges .  
 
 
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 
 
Az MKI számítástechnikai rendszerei és 
más adatmegőrzési helyei 
adatfeldolgozóinál találhatók meg. 
 
Az MKI a személyes adatok kezeléséhez a 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg 
és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára 
hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított 
(adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható 
(adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett 
(adat bizalmassága) legyen. 
 
Az MKI az adatokat megfelelő 
intézkedésekkel védi különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Az MKI a különböző nyilvántartásaiban 
elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai 
megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok 
- kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók 
és az érintetthez rendelhetők. Az MKI a 
technika mindenkori fejlettségére 
tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, 
amely az adatkezeléssel kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő 
védelmi szintet nyújt. 
 
Az MKI az adatkezelés során biztosítja 
a) a titkosságot: megvédi az adatokat, hogy 
csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az adatoknak és 
a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, 
hogy amikor a jogosult használónak 
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni 
a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre 
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az 
interneten továbbított elektronikus üzenetek, 
protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) 
függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati 
fenyegetésekkel szemben, amelyek 
tisztességtelen tevékenységre, szerződés 
vitatására, vagy az adatok felfedésére, 
módosítására vezetnek. Az ilyen 
fenyegetéseket elhárítandó az adatkezelő 
megtesz minden tőle elvárható 
óvintézkedést. A rendszermegfigyelés ezen 
kívül lehetővé teszi az alkalmazott 
óvintézkedések hatékonyságának 
ellenőrzését is. 
 
 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, 
ELÉRHETŐSÉGEI  
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Név: Magyar Közbeszerzési Intézet Kft. 
Postafiók: 1530 Budapest 125, Pf. 40. 
E-mail: kozbeszerzesmki@mki.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Kissné 
Sebestyén Anna 
 
 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK  
 
 
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a 
mki@kozbeszerzesmki.hu e-mail-címen 
érvényesítheti az önt megillető jogokat, 
amely alapján a jogszabályban megjelölt 
keretek között: 
a) hozzáférést kérhet az önről kezelt 
személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz 
(GDPR 15 . cikk); 
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb 
jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont 
adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) 
illetően (GDPR 15. cikk); c) bármikor 
visszavonhatja hozzájárulását [GDPR 7. 
cikk (3) bekezdés];  
d) kérheti az önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatok indokolatlan késedelem 
nélküli helyesbítését vagy a hiányos 
személyes adatok kiegészítését (GDPR 16 . 
cikk);  
e) kérheti az önre vonatkozó személyes 
adatok indokolatlan késedelem nélküli 
törlését (GDPR 17. cikk), ha  
(i) a személyes adatokra már nincs szükség 
a fentebb megjelölt célokból (szakmai 
anyagok rendelkezésre bocsátása, 
hírlevelek küldése), 
(ii) visszavonja a hozzájárulását, és a 
további adatkezelésnek nincs más jogalapja,  
(iii) tiltakozik a hírlevelek küldése ellen,  
(iv) adatai kezelése jogellenesen történt  
 
Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges.  
f) kérheti az adatok használatának 
korlátozását (GDPR 18 . cikk), ha: 
(i) vitatja a személyes adatok pontosságát – 
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy 
ellenőrizzük a személyes adatok 
pontosságát, 
(ii) az adatkezelés jogellenes, ön ellenzi az 
adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását,  
(iii) már nincs szükségünk a személyes 
adatokra adatkezelés céljából, de ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy  
(iv) tiltakozott az adatkezelés ellen – ez 
esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 
hogy jogos indokaink elsőbbséget 
élveznek-e az ön jogos indokaival szemben;  
g) kérheti azt, hogy az önre vonatkozó, ön 
által megadott adatokat széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja vagy másik adatkezelő számára 
közvetlenül továbbítsuk (GDPR 20 . cikk);  
h) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a 
tiltakozást követően e célból adatai nem 
kezelhetők [GDPR 21 . cikk (2)–(3) 
bekezdés]; 
i) jogsérelem esetén lehetősége van továbbá 
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 
szemben peres eljárást indítani az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam 
bírósága, valamint az ön tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszék előtt; továbbá 
tartózkodási helye, munkahelye vagy a 
vélelmezett jogsértés helye szerinti 
felügyeleti hatóságnál eljárást 
kezdeményezhet (GDPR 77. cikk) . 
Magyarországon a felügyeleti hatóság a 
Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 
ügyfelszolgalat@naih .hu). 
 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 1. 


