Az AlepvBr6 Jocor Blzrose Hrverera F6rrrrAnAxex
24 / 2077 . (?077 . XIl. 5) szfirni utasitilsa
Az Alapvet6 Jogok Biztosdnak Hivatala adaw6delmi 6s adatbiztonshgi szabhlyzatfu6l

Az Alapvet6 Jogok Biztosa E\vatal#inak f6itk6ru az rnformilci6s onrendelkez6si iog6l 6s az
informici6szabadsigr6l sz6l6 2011. 6v1 CXIL torw6ny (a tov6bbiakban: Infotv.) 24. S (3)
bekezd6s6ben meghat6rozottak alapjiln m -NlatpvetlJogok Biztosa lltvatalilnz-k bels6 adatv6delmi
6s adatbiztons6gi szabily zatat (a

tovibbiakb an: Szrbillyzat)

^z

al6bbiak szerint hatArozom meg

l. Az adatv,6delmi 6s adatbiztonsigi szabhlyzat c€lia,hathlya
hogy biztositsa az Llapvet6 Jogok Biztos6nak Hrvatala (a
tov6bbiakban: Hivatal) tev6kenys6ge sor6n a szemllyes adatok v6delm6hez ffiz6d6 inform6ci6s
orrendelke z6si jog 6rv6nyestiLl6s6t, tov6bb 6, hogy z Hivatal iital kezelt szem6lyes adatok
jogosulatlan felhasznillilsilnak megaladalyozisa &dek6ben meghatirozza a szem6lyes 6s
kti,lonleger adatok kezel6se sotin tdnyad6 adawldetmi 6s adatbiztonsilg| szabilyokat.
1.1.

A

jelen Szabillyzat

c6l1a,

Szabalyzat szem6lyi hatcryz kiterjed a Hivatd valamennyi szewezei egys6g6re, 6s
munkat6rs6ra. A Szabillyzat oJkalmazisilban r llrztal munkatits6nak min6stilnek a Lltvatal 6hd

1.2.

A

a Hivatal tov6bbi

munkav6llal6i,
,rrlr-int a munkav6gzlsre ir6nyut6 egy6b jogviszony keret6ben fogla'lkoztatottak, tovilbbd azon
szem6lyek, akik szakmai gyakodatukat a Hivataln6l toltik'

foglalkoztatott koztisztvisel6k, kozszolgflao, tigykezel6k,

Szab1lyzat tLrg5n hatilya, annak elt6r6 tendelkez6se trrfunyi}ian, kiteried z
tev6kenys6ge sor6n a szem6lyes adatok tekintet6ben megval6sitott b6rmely adatkezel6ste.

A

1.3.

l\vatal

ti.rgyhatillya nem teried ki a Hivatal szem6lytigyi tytlvinafirs6nak kezel6s6re
6s vezet6s6r", .rrgyis'azon adatkezel6sekre, amelyek tekintet6ben a Kozszolg6lati Szabillyzat
1.4.

A

Szab1lyzat

r6szek6nt elfogadott Kozszolgalati Adatv6delmi Szab6lyzat rendelkezlseit kell alkalmazni.

a

Szabillyzatot az ltatkezel6si 6s
Ugyviteli SzzrbirlyzarJl osszhangban kell a,lkalmazri. A Hivatal elektronikus inform6ci6s
a
rendszereiben 6s Lz elektronikus adathordoz6kon t6rolt szem6lyes adatok tekintet6ben
Mfikod6si
6s
Szab1lyzatot az lnformatikai Biztonsigi Politikival 6s zz Informatikai Biztonsigi
S zab 6ly zzttal o s s z hangb an kell al}u.lmaznl

1.5.

Az iratokban rogzitett

szem6lyes adatok tekintet6ben

iratbetekint6s biztositisa sorin a Szabilyzatot az Itat-betekint6si Szabillyzattal
gfuK-iratok) tekintet6ben a
osszhangban kell ilka;maznt.A min6sitett adatokat tafizlmaz6 iratok
6s szab{lyzatban
Szab1lyiatot a min6sitett adatok v6delm6re vonatkoz6 biztons6gi szabillyokban
meghatilrozottakkal osszhangban kell alkalmazni'

1.6.

2.

Az

Az adatr6delem alaPelvei
sztiks6ges m6rt6kben 6s ideig csak olyan szem6lyes 6s
adarkezel6s c6li6nak megval6sul6sihoz elengedheteden 6s a

Z.l. LHivatal 6ltalac6l megval6sul6s6hoz
kii{onleges adat kezelhet6, a=mely az
c6l el6r6s6te alkalmas.

2.2. A Iltv*al munkat6rsai a feladataik e\6tzsa kor6ben szem6lyes 6s kiilonleges adatot csak
vonatkoz6iogszabilyokel6ir6sainakbetatasivalkezelhetnek.

a

szem6lyes adatok v6delm6hez val6 jog a term6szetes szem6lyek Alaptorw6nyben biztositott
alapjoga, amely garantaljt az adatalanyok inform6ci6s onrendelkez6si jogit.

2.3.

A

2.4. Az inform6ci6s onrendelkezl.si jog az lintenek beleegyez6s6nek hiilnyLban l<tzfu6lag
torv6nyi felhatalmazils alapjin koi6tozhat6.

2.5. A Hivatzl munkatirsai fegyelmi, k6tt6rit6si, szabilys6rtl.si 6s biintet6jogy felel6ss6ggel
txtoznak a munk6juk sor6n tudoml"sira jutott szem6lyes adatok jogszerri keze16s66rt, z E\vatal
nttlvintartitsainak jogszerfrhasznillatzlrt.

2.6. Szem6lyes adat kezel6s6te csak

a Hivatal jogszabt.lybm meghatarozott felzdrt- 6s

hat6skor6nek gyakod6sthoz sziiks6ges c6lb6l, jog gyakorlilsa va;gy kcitelezetts6g teljesit6se
&dek6ben van lehet6s6g. Torv6nyben elrendelt adatkezel6s eset6n klrzdrobg a felhatalmazist ad6
torv6nyben meghatilrozott c6lb6l val6sulhat meg az adatkezel6s. A Hivatal 6ltal kezelt - vagy a
Hivatal feladatainak el)atisihoz m6s adatkezel6 6ltal tendelkez6sre bocs6tott - szem6lyes
adatokkal val6 vissza6l6s, igy ktilonosen azok mag/nclba val6 felhasznililsa, tilos. Az adatkezells
minden szakaszLban meg kell felelni a cllhoz kototts6g alapelv6nek.
2.7. Hz a Hivatal munkat6tsa tudom6st szerez arr6l, hogy m altalz kezelt szem6lyes adat hib6s,
hi6nyos, vagy id6szerfitlen, koteles azt helyesbiteni,vagy az adat helyesbit6s6t az adat rogzit6s66rt
felel6 s munkat6rsn

il

kez demilny ezri.

3. A szem6lyes adatok kezel6s6nek c6lia 6s iogalapia

A Hivatal

a jelen

Szabiiyzathatilya al6, tartoz6 adatkezel6s sor6n, az adatkezel6s c6lja atapjin
iigyviteli 6s nyilv6ntart6si c6li adatkez el6seket v6gez.
3.1.

Az

adminisztr6ci6s c6hi adatkezel6s
tigy (panasz) rnt1z6s6hez, nytlvilntartisihoz
^z
(rktzt6'sihoz), feldolgozLsihoz kapcsol6dik. Alapvet6 c6lia az adott tigyhoz tartoz6 vizsgfilat,
elifuils lefolytat6sirhoz, 6s az iJrgy befejez6s6hez sztiks6ges adatok biztositisa. Az tigyviteli c6hi
ada&ezel6s sor6n a szem6lyes adatok l<tzir6lagzz adottiigy irataiban 6.s az tigyviteli seg6dletekben

3.2.

szetepelnek.
3.3. Az alapvet6 jogok biztos6r6l sz6l6 2077.6\ri CXII. tAjbrl 27.S (1) alapjin az allapvet6 jogok
biztosa eli66sa sotin az annak lefolytatl,sihoz sziiks6ges m6t6kben kezelheti mindaz okat a
szem6lyes adatokat, valamint torv6ny iltal v6dett titoknak 6s hivat6s gyakorl6s6hoz kotott
titoknak min6siil6 adatokat, amelyek a vizsgillattal osszefiiggnek, illetve amelyek kezel6se a
vizsgillat etedm6nyes lefolytat6sa 6tdek6ben sztiks6ges. A Hivatal ezen towlnyt felhatalmazfus
alapiiln feladatainak elliltisithoz szem6lyes 6s ktilonleges adatokat kezelhet, ezert
iogalapon

tort6nik zz admiliszu6ci6s c6l6 adatkezel6s.

^

3.4. Tekintettel ez zlapvet6 jogok biztosinak Aibt.-ben meghttarozott feladat- 6s hatiskor6te, igy

ktilrinosen az Ajbt.1.S (2)-(3) bekezd6seiben rogzitetteke [mely szerint az etapvet6jogok biztos,
tev6kenys6ge sot6n megktilonboztetett figyelmet fordit a gyermekek jogainak, a jov6 nemzed6kek
6rdekeinek, a Magyarorszigon 616 nemzetis6gek jogainak, valamint a tegink6bb vesz6lyeztetett

t6rsadalmi csoporok jogainak v6delm6re, tov6bb6 a 2007. 6vi XC[. tonr6nnyel kihirdetett, a
fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek jogut6l sz6l6 egyezm6ny v6grehajtdsinak segit6s6re, v6delm6re 6s
ellen5rz6s6rcl a Hivatal 6ltat adminisztr6ci6s c6l6 ada&ezel6s ktilonleges adatok kezel6s6re is
kiterjed.

3.5. Az tigyviteli c6hi ada&ezel6sre vonatkoz6 szabalyokat megfelel6en kell alkalmazti a
Hivatalnak az Ajbt. 33.S (3) bekezd6se szerinti petbeavatkoz6sa kot6ben esetlegesen felvett
szem6lyes adatok tekintet6ben v lgzett adatkezel6sekre is.
3.6. A rrlnlvilntrnisi c6lfi adatkezel6s az Aibt. 38/8. $-6ban, valamint a pataszokr6l 6s a
koz6rdekfi bejelent6sekr6l sz6l6 2013. 6vi CD(V. torw6nyben rogzitettek szerint el6re
meghatirozott ada&orok alapjiln gyuytott adatfajtikb6l all6 adatilTominyt };.oz l6tre, ^z
adatok ktilonboz6 jellemz6k alapiilr, tort6n6
adatkezel6s id6tanama alatt biztosiwa
^z
visszakereshet6s6g6g lek6rdezhet6s6g6t, ide6rtve az :fjonnarr keletkezett tigyek tekintet6ben a
kapcsol6d6 beadv6nyok beazonositisilhoz sztiks6ges lek6rdezhet6s6get, visszaketeshet6s6get is.
Ezen a yogalapon tort6nik a ultlvitart6si c6l6 adatkezel6s. A nyilv6ntafiilsi c6li adatkezellsre a
jelen Szab6lyzatnaka koz6rdek6 bejelent6sekkel kapcsolatos rendelkez6sei is alkalmazand6ak.

3.7. Torv6nyi felhatalmazis brfunyilban az adatkezel6s almrpifiul l<tzilr5lry az litttett megfelel6
t1i1koztxasit abpr,i6, onk6ntes 6s hrtarczott - ktilonleges adat eset6n ir6sbeli - hozzitiiniilsa
szo\!\hat, ,m.lyb.n f6lre6thetetlen beleegyez6s6t adia a megfelel6 szem6lyes adatok
me{h^tfuozott .ilb6l 6s korben tort6n6 kezel6s6hez. A hozziiilnnAs megszerzl,se soriln az
6rinLtte t kife j e z etten figy elmeztetri kell a b eleegy ez6s onk6nte s s 6g&e.
3.8. Az Aibt. 18.$-t 6s

tz Infow. 6. S (6) bekezd6se alapiLn a beadvilnyoz6 6ltal megadott

szem6lyes adatok vonatkoz6sLban az 6rintett hozzili6rul6s6t v6lelmezni kell.

3.9.

Az

tlgy adatai egy6ni azonositisra nem alkalmas, aggregalt form6ban statisztikai c6lokta

felhaszn6lhat6ak.
4. A szem6lyes adatokv6delme

4.1. Lfelvett szem6lyes zdatokatlizirolagaz adottiigy int6z6se 6rdek6ben szabad felhaszn6lni.

4.2. A,z adatkezel6s sor6n tigyelni kell a szem6lyes adatok pontoss6g6ra, teliess6g6re 6s
6irrt"tt jogai ne s6di.lhessenek. Amennyiben ezek tekintet6ben
id6szer6s6g6re, hogy emiatt
^i
k6tely -.rt1t fet g.ila"osen, ha a fellelhet6 adatok egymissal ellentmondanak), az lintettet
nyilatkozatt6telre kell felhivni.

4.3. Kii,lonleges adatok kezel6s6v el i6r6 tigyekben - a iogszab6lyokban 6s a_ szabillyzatban
min5strl6
foglaltakon o1ir - fokozott gondoss6ggal kell elj6rni. lgy ktilonosen ktilonleges adatnak
t6rshat6sigok
megketes6se,
szJm6lyes adat tovibbittsZru lvizsgaUt ah vont hat6s6gok
sor6n ilItaliharl
tLj1koztaasa 6s hasonl6 tigyviteli l6p6sek keret6ben, illetve m igytnt6z6s
lefolytat6sa
eredm6nyes
szigor2zt csak akkot kerti{het sor, ha zz az adott iigy vizsg6lattnak
6rdek6ben ez elkerii{hetetleniil sziiks6ges'

4.4.HaabeadvLnytbenyfit6 szem6ly azA1bt.18. S (8) bekezd6se szerint aztklfie,hogyl<i16t6taz
tev5 szem6llyel
alapvet6 jogok brztosa'elifu6sa sot6n ne fedie fel, akkor a beadvtnyt

osszekapcsolhat6, a szemlly azonositasilta alkalmas adat tov6bbitasLrz sem keriilhet sot. Ha a
v'asgillatigy nem folytathat6 Ie, akkor - az Aibt.20.S (2) dl ponga alkalmazis|val - a beadv6nyt el
kell utasitani.

Ha abeadvinyt benyujt6 szem6ly nem k6rte, hogy kil6t6t az alapvet6 jogok biztosa eliilrilsa
sor6n ne fedje fel, r beadvilnyt benyujt6 szem6ly kil6t6t az alapvet6 jogok biztosa ebben az

4.5.

esetben is csak akkor fedheti fel, ha ennek hiilnyiban avbsgalat nem lenne lefolytathat6.

4.6. Az 6dntett vagy k6pvisel6je iratbetekint6si jogimk gyakorl6sa sor6n rigy kell elj6rni, hogy ez
6ltal m6sok jogai ne s6rii.lhessenek (a m6s szem6lyre vonatkoz6 szem6lyes, vagy v6dett adatokat
adott esetben ki kell takarni vagy mds m6don felismerhetetlenn6 tenni). Ugyangy kell elj{rni a
misolag kivonat k6szit6sekor is.

Ajbt. 28. $ (2) 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztos6nak nyilv6noss6grahozott jelent6se
nem tartalmazhat szem6lyes adatot, min6sitett adatot, a torv6ny 6ltal v6dett titkot 6s hivat6s
gyakorl6sdhoz kotott titkot. A jelent6st ennek megfelel6en a Lftvatal honlapjin, vagy b6rmely
egy6b kozz6t6teh helyen irgy kell kozzltenti, hogy a beadv6nyt tev6 szem6ly, valamint m6s
szem6lyek azonositasdt lehet6v6 tev6 adatokat a jelent6s szoveg6b6l torolni kell. Ugyanez a
tendelkez6s megfelel6en alkalmazand6 a Hivatal honlapjin, vagy bdrmely egy6b kozz6t6teh
4.7. Az

helyen kozzltett, a jelent6sekkel 6rintett tigyek tlrgyLban szii'letett kozlem6nyekre is.
5.

Adatbiztonsig ktivetelm6nye

5.1,.

Az Info tv. 7. $-6ban foglalt adatbiztons6gi kovetelm6nyekkel osszhangban gondoskodni kell

a szem6lyes adatokat kezel6 elektronikus inform6ci6s rendszerekben

a) a jogosulatlan hozz6fir.6.s, megvilltoztat6s, tovibbitas, nyrlvinoss6gra hozatal, torl6s

vagy
megsemmisit6s, valamint a v6leden megsemmisiil6s 6s s6riil6s, tov6bbi az alkalmazott technika
megvilhozdsib6l fakad 6 hozziflrhetedenn6 v6l6s elleni v6delemr6l;

b) a ktiLlonboz6 nytTvintat6sokban elekttonikusan kezelt adatilllominyok kozvetleniil ne legyenek
osszekapcsolhat6k 6s az lintetthez rendelhet6k ftiv6ve, ha torv6ny ezt lehet6v6 teszi).
5.2.

A szem6lyes adatok attomaizilt feldolgoz6sa sotingondoskodni kell

a) a jogosulatlan adatbevitel megakad illyozisfuol;

b) az automadkus adatfeldolgoz6 rcndszerek jogosulatlan szem6lyek 6ltali, adatatnteLberendez6s
segits6g6vel tot6n6 hasznillatinak megakad 6ly ozdsfu6l;

c) annak ellen5rizhet6s6g6r6l 6s meg6llapithat6sdgin6l, hogy a szem6lyes adatokat adatilwiteh
berendez6s alkalmazisdval mely szerveknek kertil tov6bbitisra.
d) annak ellen6rizhet6s6g6t6l6s meg6llapithat6siga6l, hogy mely szem6lyes adatokat, mikor 6s ki
vitte be az automatikus adatfeldolgoz6 rendszerekbe;
e) a telepitett rendszerekiizemzavar eset6n tot6n6 helyre6llithat6s6,gfu6l,valamint
at6l, hogy az attomatizdlt feldolgozils sorin fell6p5 hib6kr6l jelent6s k6sziiljon.

5.3.

Az

5.1-es 6s 5.2-es pontokban foglalt adatbiztonsigS szabiiyokat az illlzrffLr 6s onkorminyzaa

informici6biztonsig|t6l sz6l6 2013. 6vt L. torv6nyben 6s annak v6grehait6si
rendeleteiben megfogalmazott adminiszftativ, frzlk^t 6s logikai v6delmi int6zked6sek, Hivatalban
tort6n6 v6gehaj tisinak kell garant6lniuk.
szenrek elektronikus

6.

Az flrintett iogai

6.1. Az 6dntettet az Info*r. 14. S (1) bekezd6se szerint megilleti a jog, hogy szem6lyes adatai
kezel6s6r6l tillkoztttist k6rjen, tovdbbi k6rheti szem6lyes adatainzk helyesbit6s6t, vagy - a
kotelez6 adatkezel6s kiv6tel6vel - azok torl6s6t, illetve zfuolilsilt. Az 6rintettet az lnf.o*r.21. S (1)
bekezd6se szerint megilleti a iog- hogy szemllyes adatitnak kezel6se elleni ikakozzon, ha ata
torv6ny felhatalma;zza.

Szabillyzat 56.7. pontja szerinti k6relmeket az 6dntett a t\vatalnak a panaszok
befogad6s6ta tendelkez€,sre 6116 el6rhet6s6gein terjesztheti be szem6lyesen, postai irton vagy
elektronikus riton. A Hivatal elj6t6sa, vagyis k6relmek benpijtisa, illetve azok teljesitl,se lsfvagy
az azokalkapcsolatban kibocsitotttajlkoztatis ingyenes. A k&elmek elint6z6se sorin atlivatala
von atkoz 6 torv6nyi hat6rid6k b etzttasiv al ix eL.

6.2.

A

6.3. A tiljlkoztatas megtagad6sa eset6n a Hivaal fu6sban kozh az 6rintettel, hogy a felvil6gosit6s
megtagad6sLru a 2017. 6vi CXII. torv6ny mely rendelkez6se alapjitn kertilt sor. Az elutasitott
k6relmekr5l aHiv*al bels6 adatv6delmi felel5s6t kozvetleniil tijlkozatntkell, az Infotn. 16. S (3)
bekezd6se szerinti kotelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben.
6.4. Amennyiben torv6ny alapjin az 6tnten tijlkoztatasa nem tzgadhat6 rneg, tililkoztztts az
^
Infow. 15. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en kite{ed akezelt adatok megjelol6s6rc, az adatkezeLils
clljilra,iogalapjita, rd6tzttamilra, az adatfeldolgoz6 nev6re, cim6re 6s az adatkezel6ssel osszefiigg6
tev6kenys6g6re, tov6bb6 ara,hogy kik 6s milyen c6lb6l kapiAkvagy laptAkmeg^z adztokat.

A

val6s6gnak nem megfelel6 szem6lyes adatot alltvaital - amennyiben a sziiks6ges adatok
6rintett vitaga a szem6lyes adat
rendelkez6sre 6llnak - koteles helyesbiteni. Amennyib en
^z
helyess6g6t vagy pontossigat, de annak helytelens6ge vagy pontatlansiga nem 6llapithat6 meg, a
Hivatal a szem6lyes adatot megjeloli az :r:alaa tot6n6 t6vezet6ssel vagy az elektronikus 6s fizikai
6.5.

aktdhoz csatolt bels6 feljegyz6ssel.
6.6.

A kezelt adttot totolni kell,

a) az

a,da;t

ha:

kezel6se jogellenes;

- k6ri;
felt6ve, hogy a torl6st
nem
orvosolhat6,
c) az adathi6nyos vagy t6ves, 6s ez az illlapotjogszenien
torv6ny nemzigalil'
adatok tarolilsLnak torv6nyben meghatatozott hatirideie
d) zz adatkezells c6l1a megszrint, vay
^z
lejtut;
e) azt a bfu6s6g elrendelte vagy
fl azt az alapvet6 jogok btztosa torv6ny felhatalmazilsa ilapiiln ekendelte.
b) az

lnntett azt - towlnyben el6irt kotelez5 adatkezel6st kiv6ve

6.7. A tai6koztatas meglzgadLsa, tovilbbd a helyesbit6s6t, tod6s6t, illetve zarolils ir6nti k6relem
elutasit6sa eset6n a Eltvatal tajlkoztaga az lintettet a br6sig; iogorvoslat, tov6bb6 a Nemzeti
Adatv6delmi 6s Infotm6ci6szabadsdg Hat6sighoz fordulis lehet5s6g6r5l.

6.8. Amennyiben a tiltakozis indokolt, tz adatkezel6 koteles az adttkezel6st (tov6bbi adatfelv6telt,
adattovibbit6st) megsztintetni 6s az adttolat zfuoln\ valamint a tiltakozilsr5l, 6s az arrnak dapiiln

tett int6zked6sek6l 6rtesiteni mindazokat, akik rlszlre a Altakozissal 6rintett szem6lyes adatot
kor6bban tovibbitotta, 6s akik kotelesek int6zkedni t titakoz6si iog 6rv6nyesit6se 6rdek6ben.
6.9. Amennyiben az 6rintett a Htvatal tiltakoz6si k6relemmel kapcsolatos dont6s6vel nem 6rt
egyet, illetve ha a Hvatal elmulasztia a titakozisi k6relemmel kapcsolatos, t6 vonatkoz6 torv6nyi
hat6nd6t, az lnntett az Infovr. 21.-22. $ rendelkez6seinek megfelel6en bir6silghoz fordulhat a
Hivatal ellen.
7.

A Hivat al adawldelmi int6zm6nyrendszete

Az adatv6delmi el6ftisok alkalmazilsa szempontj6b6l adatkezel6 szen, vezet6j6nek a Hivatal
f6dtkfuitkell tekinteni. A ielen SzabillyzatT.3. d) pontja alapiiln el6k6szitett Szzb6lyz*ot, illetve

7.1..

annak el6k6szitett m6dosit6s6t a

f6itkit

adial<:'.

szem6lyes adatok v6delm&e vonatkoz6 torv6nyi el5fu6sok 6rv6nyesit6se
6rdek6ben alltvatzlnLl a,Lltv*al f6ttkilru,6ltal kinevezett bels6 adatv6delmi felel6s i6t el. A bels6
adatv6delmi felel6s ebben a min6s6g6ben kozvedentil a f6titk6r feltigyelete alan laga. el felzdatat.

7.2.

A Hivatalnil kezelt

7.3. Abels6 adatv6delmi felel6s ellilga azInforr.24.S Q) szednti feladatokat:
,) kozremfikodik, illetve .segits6get n).uit Lz adatkezel6ssel osszefiigg6 dont6sek
meghozatalilban,valamintaz6rtntettekiogainakbiztosit6siban;
b) ellen6tzt az lnf.ofr. 6s az adatkezel6sre vonatkoz6 mis jogszabilyok, valamint a Szabillyzzt
rendelkez6seinek 6s az adatbiztonsigi kovetelm6nyeknek a megtzrtds6t;
) ktvizsgillja a hozzL lrkezett bejelent6seket, jogosulatlan adatkezel6s 6szlel6se eset6n annak
megsziintet6s6re hivi a fel m adatkezel6t v agy az adatfeldolgozot;
d) elklszii 6s sztiks6ges, illetve indokolt esetben feliiLlvizsg6lja z Szabityzatot;
e) vezett a bels6 adatv6delmi nyilv6ntart6st;
fJ gondoskodik az adaw6delmi ismeretek oktat6sir6l.
7.4. A Hivatal munkatirsai a munkakod leir6suka, illetve az egy6b jogviszonyukra tekintettel
kotelesek maradlktalanul betartani az lnfor,r.6s a Hivatal feladat- 6s hat6skor6be tartoz6 figyek
rnt6z6s6re rinyad6 iogszabalyok, valamint a Szabillyzat adaw6delmi el5it6sait, kotelesek tovibb|
r6szt venni a Hivatal6ltal szerrezett adatv6delmi oktatison.

8. Az OPCAT Nemzeti Megel6z6 Mechanizmus F6osztdiy (a tov6bbiakban: NMMF)
miiktid6s6re vonatkoz6 kiiltin szabdlyok
8.7. Az alapvet6 jogok batosa a 2077. 6vi C)(LIII. torv6nnyel kihitdetett, a kinzils 6s m6s
kegyetlen, embertelen v^gy megal6z6 bdndsm6d vagy btintet6s elleni egyezmlny fakultativ
jegyz6konyve (a tov6bbiakban:'OPCAT) 3. cikke szednti feladatainak teljesit6s6re az NMMF
munkat6rs ait hatalmazz a f eI.

8.2. Az NMMF munkat6tsai nernzetbiztons6gi ellen6rz6s hatillya al| es6 szem6lyeknek
min6sti{nek 6s szem6lyi biztons6gi tanrisitv6nnyal rendelkezve ligik el e feladatukat, igy - a
min6sitett adat v6delm&61 sz6l6 torv6nyben rneghatarozott - felhasznil6t enged6ly n6lktil is
megismethetnek min6sitett adatot.

8.3. Az NMMF osszeililiqa 6s kezeli az OPCAT 4. cikke szerint fogvatartilsi helynek min5siil6
helyek hazat adatbdzisit.
8.4. A fogvatartasi helyek 6ves l6togat6si terve temezete nem nyilv6tos, aztl<tzdr6lag az abpvetl
jogok biztosa, a f6itkir 6s az NMMF munkat6rsai ismethetik meg. A j6vithagyott 6ves liltogatilsi
terv flem nyilv6nos, azt kiilon OPCAT tattitbat kell elhelyezn\ 6,s ltzilr6lag az alapvet6 jogok
biztosa, a f6ttkfu 6s az NMMF munkat6rsai ismerhetik meg.

8.5. Fogvatafi6si hely l6togatisi terve nem nyilv6nos a liltogatils megval6sul6sdig. A tervet
el6zetesen csak az alapvet6 jogok biztosa, a f6itkilr 6s az NMMF munkat6rsai ismethetik meg. A
liltogatds el6k6szit6s6ben r6szt vev6 egy6b munkat6tsak is titoktart6sta kotelesek.

8.6. Fogvatat6si hely liltogatAsi terv6t zz alapvet6 jogok biztosa hivatzla nytlvinatist szolg6l6
informatikai rendszer6ben elktiloniilten kell kezelni aliltogatas megval6sul6s6ig.

A

l6togat6s sor6n megismert 6s a kapcsol6d5 ombudsmani jelent6sben nyilv6noss6 nem tett
valamennyi adat az Info w. 27. S (5) bekezd6se szerinti dont6s megabpozilsit szolgii6 adattak
8.7.

min5stil.

9.

A ktiz6tdekfi beielent6sek kezel6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szabdlyok

koz6rdekri bejelent6sek kezel6se tekintet6ben a jelen Szabillyzatban fogla,kakat a
panaszokr6l 6s koz&dekfi bejelent6sekr6l szolo 2073. 6vi CD(V. torv6nyben [a tov6bbiakban:
Pkbw.], a jelen Szabi\yzat jelen 8. r6sz6ben, valamint a l{ozlrdekfi Bejelent6v6delmi 6s

9.1.

A

Ugyf6lkapcsolati F6oszt6ly Ugyrendj6ben rcgzitettelt6r6sekkel kell alkalmazni.

koz6rdekfi bejelent6seket a Hivatil a kozlrdekfi bejelent6sek v6dett elektronikus
rendszer6ben fogal$z. Emellett a Htvatal igyfllszolg6,latanak munkat6tsai koz6rdekri beielent5
k6r6s&e kozremfikodnek a bejelent6snek a koz&deldr bejelent6sek v6dett elektronikus
rendszer6ben tot6n6 rcgzitlslbet, az igy megismert adatokat m6s m6don nem rogzithetik 6s

9.2. A

semmilyen egy6b c6lra nem hasznillhag6k fel.
szem6lyes adztokat fuzfuolag a koz6tdekff beielent6s
l<tiasgdlfus4 valamint a koz6rdekri bejelent6vel val6 kapcsolattanils c6Li6b6llehet kezelni.

9.3.

Az elektronikus rendszerben kezelt

A

koz6rdekri bejelent6sek v6dett elektronikus rendszet6ben togzitett szem6lyes adatok
tekintet6ben minden adatkezellst ktzarolag a Kozlrdekfi. Bejelent6v6delmi 6s Ugyf6lkapcsolati
F6osztaly munkatirsai v6geznek, akik nemzetbiztonsigi ellen5z6s hatillya aJA es6 szem6lynek
min6stilnek 6s szem6lyi biztons6gi tanfsitv6nnyal rendelkezvel6gilk el feladatukat. A koz6rdekri
bejelent6sek v6dett elektronikus rendszer6ben kezelt adato&toz l<tzfu6lag az alapvet6 iogok
biztosa, a lltvatal f6drrk6tla 6.s a Kozlrdekri Bejelent6v6delmi 6s Ugyf6lkapcsolati F6oszt6ly
munkat6rsai , tovdbbi - feladatatk ellfitdsilhoz sziiks6ges m6rt6kben - az Informatikai 6s Ugyviteli
F6osztily Informatikai Osztdlydnak munkat6rsai rendelkeznekhozz6f6t6ssel, valamint, a Pkbtv.
5.S (3) 6s (4) bekezd6s6nek megfelel6en - sai6t koz6rdekff bejelent6se tekintet6ben, egy6ni ielsz6
birtok6ban - az lintett koz6rdekri beielent6.

9.4.

9.5. Ha a koz6rdekfi bejelent6 a pkbw. 6. S (1) bekezd6se szerint aztklrte,hogy rdatail<tz6t6lag
az alapvet6 jogok biztosa 6s hivatala r6sz6rc legyenek hozzif6thet6k, akkot a beadvinyt tev6
.r.-dlly"l osszekapcsolhat6, a szemlly tzonositfusilra alkalmas a,dat tovibbitLsilta az eliiltis
folyamin nem kertilhet sor, ilyen esetben a bejelent6snek a Pkbw. 6. S (2) bekezd6se szerinti
kivonat6t kell tov6bbitant az eliilr:rsra jogosult szervnek. A koz6rdekfi beielent6 adatat a ielen
Szab6lyzat5.1. pontja szerinti e\)ilrisbat sem fedhet6k fel fta m6s szem6ly klrt til)lkoztatilst sai6t
adaikezel6.s6r6l).

illyzzt jelen 9. r6sz6nek tendelkez6sei nem alkalmazand6k a koz6rdekfi
bejelent6sek kezel6s6nek feitilvizsg6latata :t:ir,yiL6 eljfuisban, amely eljfuLsbzn az adatkezelils az
1yzlfinos szabdlyok szelirrtt tort6nik, ide6tve a jelen Szabillyzat 6hal6nosan ilkalmazand6

A

9.6.

jelen

Szab

rendelkez6seit.

10. A netnzetbiztonsdgi ellen6rz6s feltilvizsgdlati eliirhshnak vrzsghlatira vonatkoz6
ktiltinleges szabdlyok

A

ttemzetbiztons6gi ellen6z6s feltilvizsg6laa elj66silnak vizsgillatilra a ielen Szabillyzatban
nemzetbtztonsdgp szolgilatokr6l sz6l6 1995. 6vi C)O(V. torv6nyben, a jelen
foglaltakat
10.1.

a

Siab6lyzat jelen 10. r6sz6ben, valamint

a

Koz&dekri Beielent5v6delmi 6s Ugyf6lkapcsolati

tr6osztily Ugyrendj6b en rogzitett elt6r6sekkel kell alkalmazni.
10.2. A felillvizsgilai eljdri,s vasgplata sorfun rogzitett szem6lyes adatok tekintet6ben minden
adatkezel6stl<tzfu6lag a I(oz6rdekri Bejelent6v6delmi 6s Ugyf6lkapcsolati F6oszt6ly munkatatsai
v6geznek, akik nemzetbiztons6gi ellen6tz6s hrtilya al6 es6 szem6lynek min5stilnek 6s szem6lyi
biztonsigi tanirsitv6nnyal rendelkezve lilgilk el feladatukat. A feltilvizsgillau. eliilfi.s dzsgillatznak
tratanyagibatt ta76lhat6 adatokhoz fuzfu6lag az alapvet6 jogok biztosa, a Htvatal f6ttkara 6s a
Koz6rdekff Bejelent6v6delmi 6s Ugyf6lkapcsolati F6oszt6ly munkat6tsai rendelkeznek

hozziflrlssel.

i

elifuils vizsgillata sorLn a min6sitett adatokat tartalmaz6 iratok (fUK-iratok)
tekintet6ben az adatkezells a min6sitett adatok v6delm6te vonatkoz6 biztons6gi szab6lyokban 6s
10.3.

A

feltitvizsgala

szabdlyzatbanmeghatzrozottakkalosszhangbantort6nik.

l0.Zdt6 rendelkez6sek
1 1 .1

.

E Szabillyzat 2078. janudr 7. napjin l6p hatillyba.

11,.2. Aszabillyzatrendelkez6seit a

folyamatbanllv6 tigyekte is alkalmazni kell.

11.3. Jelen Szabilyzatot, annak b6rmely jov6beni m6dositisit hatiiyballp6se napj6n az AJBH
bels6 levelez6 rcndszerlnkozz|. kell tenni. JelenSzabillyzat mindenkod hat6lyos 6s teljes szoveg6t
avilkozilsokat kovet6en azonnal- az AJBH honlapj6n kozz6, kell tenni.

-
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