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Adatkezelés célja
az adatkezelő objektumainak védelme
Adatkezelés jogalapja
- az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pont
- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvény 5. § e) pont
Érintettek kategóriái
adatkezelő objektumaiba belépő, illetve annak
környezetében tartózkodó természetes személyek
Személyes adatok kategóriái
természetes személy képmása
Személyes adatok forrása
érintett
Különleges adatok kategóriái
nincs
Címzett
nincs
Adatfeldolgozó
nincs
Nemzetközi adattovábbítás
nincs
Tárolás időtartama, törlési határidő a keletkezéstől számított hatvan nap; amennyiben
jogszabály, vagy közjogi szervezetszabályozó
eszköz eltérően rendelkezik, úgy annak megfelelő
időtartam
Adatbiztonsági intézkedések leírása Az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai,
fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes
adatokat védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen.
Az elektronikus formában történő adattárolás
esetén a hozzáférés minden esetben egyedi
technikai azonosítást követően történik.
Az adatokhoz történő hozzáférés
A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő
kijelölt alkalmazottai kezelik, azok az adatkezelő
székhelyén, az érintett szakterületen kerülnek
tárolásra.
Adattovábbítás
Az adatkezelő külső szerv vagy személy részére a
személyes adatokat – a hatóságok és más szervek
részére történő, jogszabályon alapuló kötelező
adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban jogosult:
- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

- kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
- kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés
korlátozásához való jog)
- kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).
Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és
szervezési intézkedéseket tesz, így különösen:
- az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és
olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal
teljesíti
- az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló
kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt
napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet
elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
Az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő
tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e, illetve közli vele
- a kezelt személyes adatok forrását,
- az adatkezelés célját és jogalapját,
- a kezelt személyes adatok körét,
- a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát,
- az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
- az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi
incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett
intézkedéseket.
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa kezelt
személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett
kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával
összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy
az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az alábbi
esetekre korlátozza az adatkezelést:
- ha az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát,
helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága,
helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló
kétség tisztázásának időtartamára,
- ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az
adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy
az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos
érdek fennállásának időtartamára,
- ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv
által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások

– így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése
szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.
A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett
személyes adatait, ha
- az adatkezelés jogellenes (a jogszabályi alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az
adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs
másik jogalapja),
- az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak
törlését kérelmezi,
- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság
elrendelte.
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés jogszabályba ütközik, illetve azt
bármilyen okból sérelmesnek ítéli az AH-hoz címzett (1391 Budapest, 62. Pf. 217. vagy
ah@ah.gov.hu) panaszban kérheti a problémák orvoslását.
A fentieken túl az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím:
1363 Budapest, Pf. 9.).
Az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett
– választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.

