Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Adatkezelési tájékoztató a szellemitulajdon-diagnózis tanácsadást
igénybe vevők részére
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala minden jelentkező esetében kezeli az alábbi
személyes adatokat: a kapcsolattartó neve, elérhetőségi adatai (cím, telefonszám,
e-mailcím) és beosztása, továbbá mindazon személyes adatokat, amelyeket a jelentkező a részére a jelentkezési lapon vagy a személyes interjú és konzultáció során
megad.
Az SZTNH kezeli továbbá a részére a jelentkezési lapon, a személyes interjú vagy
konzultáció során megadott, az érintett kkv üzleti vagy más titkát képező adatokat,
különös tekintettel a tevékenységével, rövid és hosszú távú terveivel, fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatos adatokra.
Az adatkezelés célja a szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) elvégzéséhez: a felmérés és a jelentkező szellemi vagyonát is feltáró írásos
jelentés elkészítéséhez, valamint az esetleges további konzultációk sikeres lefolytatásához szükséges személyes és más adatok biztosítása, továbbá a szolgáltatás
igénybevételével és annak fejlesztésével kapcsolatos elemzésekhez szükséges, személyes vagy egyéb, törvény által védett adatokat nem tartalmazó, anonimizált statisztikai adatok biztosítása.
Az SZTNH a szolgáltatással kapcsolatosan a részére átadott, nem anonimizált adatokat (beleértve a törvény által védett titkokat (pl. üzleti titok) is) az írásos jelentésnek
a megküldésétől vagy az írásos jelentés megküldését követő konzultációtól számított 5 évig kezeli, majd azt követően azokat törli, illetve megsemmisíti. Az SZTNH az
anonimizált, illetve törvény által védett adatot (titkot) nem tartalmazó statisztikai
információkat statisztikai célra ezt követően is felhasználja.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a)
pontja és 6. § (6) bekezdése, valamint – amennyiben ennek feltételei fennállnak –
6. § (5) bekezdésének a) és b) pontja.
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A jelentkezők kérhetik az SZTNH tájékoztatását a személyes adataik kezeléséről,
továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés
kivételével – személyes adataik törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhatnak az
adataik kezelése ellen. Az SZTNH a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően adja meg, továbbá ugyanezen idő alatt végzi el a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, amennyiben annak feltételei fennállnak. Az SZTNH
a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és
az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen
megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját.
A kérelem esetleges elutasításáról az SZTNH írásban, 15 napon belül, a tiltakozás
előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt
döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét. A tiltakozás elutasítása esetén; amen�nyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy
amennyiben az SZTNH a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.
Az a jelentkező, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek
a jogai, az illetékes törvényszékhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

