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MME1.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Diagnosztikus vizsgálatok, anamnézis iratok”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Diagnosztikus vizsgálatok, anamnézis iratok 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálatok 

dokumentálása, a növendék mentális státuszának rögzítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: gyógypedagógiai, pszichológiai 

vizsgálatok dokumentálása, a növendék mentális státuszának rögzítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 355. § (1) bek h) pont, Rendtartás 27. § 
14. Az adatok forrása: érintett, a fiatalkorút korábban vizsgáló szerv vagy személy 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, a szervezeti egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje- 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
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Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
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5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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MME 2.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kihelyezési vélemények és team értekezletek összefoglalói” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Kihelyezési vélemények és team értekezletek 

összefoglalói 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a fiatalkorú állapotának dokumentálása, 

intézeti életének értékelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a fiatalkorú állapotának 

dokumentálása, intézeti életének értékelése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 350. § (2)-(3) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, a szervezeti egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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MME 3.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Növendék-egészségügyi napló” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Növendék-egészségügyi napló (ezen belül: 

antibiotikum napló, gyógyszerigénylés-nyilvántartás, betegszoba-napló) 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a fiatalkorúak egészségügyi panaszainak és a 

részükre nyújtott egészségügyi ellátásnak a dokumentálása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a fiatalkorúak egészségügyi 

panaszainak és a részükre nyújtott egészségügyi ellátásnak a dokumentálása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 355. § (1) bek. h) pont, Rendtartás 24. § 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött hozzáférési jogosultságok, a szervezeti 
egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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MME 4.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Ambuláns lapok” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Ambuláns lapok 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok, 

bűnügyi adat, ha releváns 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a fiatalkorúak egészségügyi panaszainak és a 

részükre nyújtott egészségügyi ellátásnak a dokumentálása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a fiatalkorúak egészségügyi 

panaszainak és a részükre nyújtott egészségügyi ellátásnak a dokumentálása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 355. § (1) bek. h), Rendtartás 24. § 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött hozzáférési jogosultságok, a szervezeti 
egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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MME 5.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Törzskartonok” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Törzskartonok  
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: OEP részére teljesítendő jelentés teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: OEP részére teljesítendő jelentés 
teljesítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 355. § (1) bek. h), Rendtartás 24. § 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött hozzáférési jogosultságok, a szervezeti 
egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe:  
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása:  
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

http://www.bpjavito.hu/
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25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 
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 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 
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Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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MME 6.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Egészségügyi törzslap” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Egészségügyi törzslap 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a közalkalmazottak egészségügyi 

alkalmasságának folyamatos vizsgálata 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a közalkalmazottak egészségügyi 

alkalmasságának folyamatos vizsgálata 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött hozzáférési jogosultságok, a szervezeti 
egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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MME 7.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Közalkalmazotti egészségügyi napló” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közalkalmazotti egészségügyi napló 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a közalkalmazottak egészségügyi panaszainak 

és a részükre nyújtott egészségügyi ellátásnak a dokumentálása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a közalkalmazottak egészségügyi 

panaszainak és a részükre nyújtott egészségügyi ellátásnak a dokumentálása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött hozzáférési jogosultságok, a szervezeti 
egység kulcsaihoz külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
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Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
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5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 1.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: megbízási szerződés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 

kötelezettségvállalás: megbízási szerződések 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 2.  
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: vállalkozási szerződés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament 

és Tanács 2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 

kötelezettségvállalás: megbízási szerződések 

5. Különleges személyes adatok kategóriái: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóigazgatási 

azonosító szám  

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú és digitális 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 
14. Az adatok forrása: az érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 3.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: bérleti szerződés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 

kötelezettségvállalás: bérleti szerződések 

5. Különleges személyes adatok kategóriái: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóigazgatási 

azonosító szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú és digitális 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása, szerződés 
teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 
14. Az adatok forrása: az érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 4.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: adásvételi szerződés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 

kötelezettségvállalás: adásvételi szerződések 

5. Különleges személyes adatok kategóriái: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóigazgatási 

azonosító szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú és digitális 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása, szerződés 
teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 
14. Az adatok forrása: az érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 5.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: termékhez kapcsolódó megrendelés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 

kötelezettségvállalás: termékhez kapcsolódó megrendelés  

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 6.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 

kötelezettségvállalás: szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelés 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gazdasági folyamatok végrehajtása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
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Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
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5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



 1 

Gazdasági 7.  

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Járandóságok és levonások kezelése”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – járandóságok és 

levonások kezelése 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adat  
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 
teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt 
kötelezettségek teljesítése (betegszabadság, táppénz) 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 66-80. § 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
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 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
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4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 8.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Utazási költségtérítés”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – utazási 

költségtérítés 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 
teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 39/2010. (II.26.) Korm.rend, 1995.évi CVII.tv.25.§ (2) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 



 3 

 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 9.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Folyószámla költségtérítés”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – folyószámla 

költségtérítés 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 
teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 79/A.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



 1 

Gazdasági 10.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Illetményelőleg”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – illetményelőleg 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 
teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 11.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Bírósági végzéssel meghatározott letiltás”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – bírósági 
végzéssel megállapított letiltás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: 1994. évi LIII. Tv. 58.§, 75-77.§ 
14. Az adatok forrása: bíróság, bírósági végrehajtó 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu


 2 

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 12.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Köztartozás levonása”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – köztartozás 
levonása 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi CLIII.tv. 41.§ 
14. Az adatok forrása: végrehajtó 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe:  
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása:  
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 13.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „keresőképtelenség, betegszabadság miatt táppénz kifizetés”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – 
keresőképtelenség, betegszabadság miatt táppénz kifizetés 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adat 
(betegszabadság, táppénz alapjául szolgáló orvosi igazolás) 

6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító, 

TAJ szám 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt kötelezettségek 

teljesítése 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által előírt 

kötelezettségek teljesítése 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: Mt. 126.§, 1997.évi LXXXIII. tv. 46.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
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 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
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4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Gazdasági 14.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „munkáltatói igazolás”  
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gazdasági feladatok ellátása – munkáltatói 

igazolás 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottja 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazott kérelmének megfelelő igazolás 
kiállítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: érintett kérelme 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nem (az érintett használja fel) 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 1.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Közalkalmazottak jogviszony adatainak kezelése (kinevezés, kinevezés módosítása, 
jogviszony megszűnése)” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közalkalmazottak jogviszony adatainak 
kezelése (kinevezés, kinevezés módosítása, jogviszony megszűnése) 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazotti jogviszony létrehozása, 

fenntartása, megszüntetése 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: jogszabály által megkívánt 

büntetlen előélet igazolása 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés és Kjt. 36.§, 20-25.§, 83/B-D.§, 5.sz. melléklet, Mt. 

44/A.§, Gyvt. 11/A.§ (8), 11/B.§ 
14. Az adatok forrása: érintett és közhiteles nyilvántartás 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF, Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 2.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

„kinevezéshez szükséges egyéb adatok kezelése, a pedagógus előmeneteli folyamatok 
kezelése” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: kinevezéshez szükséges egyéb adatok kezelése, 
a pedagógus előmeneteli folyamatok kezelése  

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: szerződéssel érintett 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: a közalkalmazotti jogviszony kezelése, 

pedagógus előmenetel kezelése 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés, 229/2012. (VIII.28.) Korm.rend. 14.§ (3)-(5), 15.§ 

(1), 16.§, 17.§ (1), 326/2013. (VIII.30.) Korm.rend. 2.§, 10/A.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 3.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről „továbbképzés, szociális továbbképzés” 
tárgyban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és 

Tanács 2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: továbbképzés, szociális továbbképzés 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: továbbképzési folyamatok, oktatási tervek 

készítése, kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés, 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 5§ (1)(2), 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról 

14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



Humánpolitika 4. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  
EMMI Budapesti Javítóintézete  

intézménynél történő személyes adatkezelésről  
 „Felnőttképzési, tanulmányi szerződések” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: felnőttképzési, tanulmányi szerződések 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: felnőttképzési szerződés, tanulmányi 
szerződés megkötése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: -  
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11.§ (1) b; 

21.§ (1) a), 2012. évi I. tv. (Mt.) 22.§ (3), 229. § (3) felnőttképzési szerződés és az érintett 
hozzájárulása 

14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 



 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 



Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



Humánpolitika 5. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  
EMMI Budapesti Javítóintézete  

intézménynél történő személyes adatkezelésről  
„munkáltató és közalkalmazott közötti jogviták” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: munkáltató és közalkalmazott közötti jogviták  
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: jogviták iratanyagának kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2013. évi V. tv (Ptk.) 
14. Az adatok forrása: bíróság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: jogi képviselő 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: az 

intézet jogi képviselete a konkrét ügyben 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu


adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 



4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 



azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 



Humánpolitika 6. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  
EMMI Budapesti Javítóintézete  

intézménynél történő személyes adatkezelésről  
„munkáltató és közalkalmazott relációjában büntető eljárás” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: munkáltató és közalkalmazott relációjában 

büntető eljárás 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: büntetőeljárások iratanyagának kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: büntetőeljárások iratanyagának 
kezelése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi XC. törvény (Be.) 
14. Az adatok forrása: bíróság, hatóság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 



Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 



Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 7.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Közalkalmazottak jogviszony adatainak folyamatos kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közalkalmazottak jogviszony adatainak 

folyamatos kezelése  
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazotti jogviszony fenntartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés, Kjt. 20-25.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

http://www.bpjavito.hu/
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
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Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
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5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 



Humánpolitika 8.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Panasz ügyek, közérdekű adatok” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Panasz ügyek, közérdekű adatok  
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézethez panasszal forduló, közérdekű adatigénylés iránti kérelem 

benyújtója 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: panaszügyek megoldása, közérdekű 
adatigénylések teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2013. évi CLCV. Tv. 1.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu


24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 



4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 



5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 



Humánpolitika 9.  
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  
EMMI Budapesti Javítóintézete  

intézménynél történő személyes adatkezelésről  
 „Megbízási szerződések” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: megbízási szerződések  
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: szerződő felek 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: megbízási szerződés megkötése, az 
intézménnyel megbízási vagy egyéb személyes foglalkoztatást megalapozó szerződés 
keretében egyes feladatokra megbízott személyekkel kapcsolatos tevékenység 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés és Ptk. 6:272. § -280.§, 2012. évi I. tv. 10.§(1)-(4), 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 



 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 



Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 10.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
 intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi adatainak kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi 

adatainak kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adat 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi 

előírásainak biztosítása, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat adatainak nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak foglalkozás-

egészségügyi előírásainak biztosítása, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat adatainak 

nyilvántartása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: szerződés, 1993. évi XCIII. Tv. 58.§ (1) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett, foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 11. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  
EMMI Budapesti Javítóintézete  

intézménynél történő személyes adatkezelésről  
 „Közalkalmazottak munkahelyi balesete adatainak kezelése” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közalkalmazottak munkahelyi balesete 
adatainak kezelése 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adat 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak munkahelyi balesete 

adatainak kezelése 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak munkahelyi 

balesete adatainak kezelése 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. Tv. 64. § (3) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett, orvos 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 



 3 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



 1 

Humánpolitika 12.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Közalkalmazottak távolléti adatainak kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Közalkalmazottak távolléti adatainak kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak távollétének regisztrálása 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak távollétének 

regisztrálása 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 56.§-58.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Magyar Államkincstár 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Humánpolitika 13.  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézete  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Meghatalmazás” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Meghatalmazás 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: meghatalmazott 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: egyes feladatok meghatalmazással történő 
ellátása során az adatok kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Ptk. 6:15.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: szerv vagy személy, amely előtt 
a meghatalmazott eljárhat 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Ptk. 6:15.§ 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Nevelés 1.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Nevelői vélemény”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Nevelői vélemény 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyazonosító adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a növendék intézeti fejlődésének nyomon 
követhető dokumentálása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a növendék intézeti fejlődésének 
nyomon követhető dokumentálása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 27. § (1) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

http://www.bpjavito.hu/
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: megkereső hatóság (rendőrség, 

bíróság, pártfogó felügyelő) 
27. Az adattovábbítás jogalapja: Rendtartás 27. § (1) bek. 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Nevelés2.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Befogadási adatlap”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Befogadási adatlap 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat, egészségügyi 

adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a növendék bekerülési státuszának 

monitorozása, rizikófaktorok feltérképezése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a növendék bekerülési státuszának 

monitorozása, rizikófaktorok feltérképezése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 3. § 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 1.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásba helyezett fiatalkorú befogadása, személyazonosság megállapítása, 
hivatalos iratok megismerése” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Letartóztatásba helyezett fiatalkorú befogadása, 

személyazonosság megállapítása, hivatalos iratok megismerése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok, 

biometrikus adat, egészségügyi adat, fénykép 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok és különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Fiatalkorú befogadása, személyazonosság 

megállapítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Letartóztatás foganatosítása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) 347. § (1) bek., a 

javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (Rendtartás) 13. § (2) 

bek., 55. § (1) bek. 
14. Az adatok forrása: bíróság, ügyészség 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 

hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
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 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
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4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 2.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásba helyezett fiatalkorúról személyi adatlap vezetése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Letartóztatásba helyezett fiatalkorúról személyi 

adatlap vezetése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok, 

biometrikus adat, egészségügyi adat, fénykép 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Személyi adatlap vezetése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Személyi adatlap vezetése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 347. § (3) bek., Rendtartás 15. § (1) bek., 1997. évi 

XXXI. tv. (Gyvt.) 135. § (1) bek. i) pont, (2) bek. da), df), de) pontok 
14. Az adatok forrása: részben az érintett, részben a bíróság, ügyészség 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: javítóintézet vagy büntetés-

végrehajtási intézet, ahová a fiatalkorút elbocsátjuk 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 3.       

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  
 „Értesítés a fiatalkorú befogadásáról” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Értesítés a fiatalkorú befogadásáról 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Jogszabályban meghatározott személyek és 
szervek értesítése a befogadásról 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Jogszabályban meghatározott 
személyek és szervek értesítése a befogadásról 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 17. § (1) bek., 56. § 
14. Az adatok forrása: hatóság 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje:  
- a letartóztatást elrendelő bíróság,  
- a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal,  
- a nevelésbe vett, illetve az ideiglenes hatállyal elhelyezett fiatalkorú nevelésbe vételét 
vagy ideiglenes hatályú elhelyezését elrendelő gyámhivatal,  
- a fiatalkorú törvényes képviselője,  
- a nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett fiatalkorú szülője, kivéve, ha 
szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,  
- a nevelésbe vett fiatalkorú esetében a gondozását, nevelését végző gyermekotthon vagy 
nevelőszülő,  
- a fiatalkorú számára kirendelt pártfogó felügyelő, 
- a bűnügyi nyilvántartást vezető szerv 
27. Az adattovábbítás jogalapja: Rendtartás 17. § (1) bek., 56. § 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
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Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



 4 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 4.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Szakhatóságok megkeresése a fiatalkorú előéletével, családi viszonyaival kapcsolatban, 
és a kapott tájékoztatás kezelése” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szakhatóságok megkeresése a fiatalkorú 

előéletével, családi viszonyaival kapcsolatban, és a kapott tájékoztatás kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Gyermekvédelmi, gyámügyi előzmények és 
pártfogó felügyelet előzményeinek megismerése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Gyermekvédelmi, gyámügyi 

előzmények és pártfogó felügyelet előzményeinek megismerése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § (1) bek i) pont, (2) bek de)- df) pontok, 

Rendelet 17. § (5)-(6) bek. 
14. Az adatok forrása: gyámhatóság, igazságügyi szolgálat, pártfogó felügyelet 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 5.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Korábbi, releváns egészségügyi dokumentáció beszerzése, anamnézis feltárását szolgáló 
megkeresés” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Korábbi, releváns egészségügyi dokumentáció 

beszerzése, anamnézis feltárását szolgáló megkeresés 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Megfelelő egészségügyi ellátás elősegítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Megfelelő egészségügyi ellátás 
elősegítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 135. § (1) bek i) pont, (2) bek dd) pont, Bv.tv. 355. § 

(1) bek. h) pont, Rendtartás 24. § 
14. Az adatok forrása: háziorvos, egészségügyi intézmény, szülő, törvényes képviselő, 

korábbi gondozási hely 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe:  
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása:  
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 6.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásban lévő fiatalkorú letéti nyilvántartása” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Letartóztatásban lévő fiatalkorú letéti 

nyilvántartása 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: név, születési dátum, okmányletét esetén az okmány 

száma, érvényességi ideje 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A növendék intézetünkben kezelt 

ruházatának, értékeinek, okmányainak, tárgyainak nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 14. § (1)-(2) bek., Bv. Tv. 347. § (5) 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 7.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kapcsolattartási nyilvántartás” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Kapcsolattartási nyilvántartás 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak és kapcsolattartóik 

7. Személyes adatok kategóriái: név, lakóhely, tartózkodási hely 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorúval kapcsolattartásra jogosultak 

elérhetőségeinek naprakész nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorúval kapcsolattartásra 

jogosultak elérhetőségeinek naprakész nyilvántartása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. Tv. 357. § (7) bek., Gyvt. 135. § (1) bek. i) pont és (2) 

bek. dh) pont, Bv. tv. 355. § (1) bek. d) pont 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu


 2 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 8.      

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Családi pótlék megigénylése a fiatalkorú befogadásakor, és annak lemondása a 
fiatalkorú elbocsátásakor”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Családi pótlék megigénylése a fiatalkorú 

befogadásakor, és annak lemondása a fiatalkorú elbocsátásakor 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Családi pótlék folyósítása az intézet számára a 

fiatalkorú intézetben tartózkodása idejére 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Gyvt. 66/M. § (5) bek., Rendtartás 12. § 
14. Az adatok forrása: gyámhatóság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: BFKH Családtámogatási 

Főosztály 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Növendékügy 9.      

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó 
bejelentés”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: TB ügyintézés 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi LXXX. tv. 44/A. § (3) bek. f) pont 
14. Az adatok forrása: hatóság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Egészségbiztosítási szerv 

(BFKH Egészségbiztosítási Főosztály 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 10.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „A letartóztatásban lévő fiatalkorúval szemben folyamatban lévő büntetőeljárások 
iratanyaga”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:A letartóztatásban lévő fiatalkorúval szemben 

folyamatban lévő büntetőeljárások iratanyaga 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok, esetlegesen 

arckép, biomentrikus adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A büntetőeljárási iratok időrendben történő 
lefűzése, és a fiatalkorú rendelkezésére bocsátása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: A büntetőeljárási iratok 
időrendben történő lefűzése, és a fiatalkorú rendelkezésére bocsátása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Be. 70. § (9) bek. 
14. Az adatok forrása: hatóság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 

hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: releváns iratokat a 

javítóintézetnek vagy a büntetés-végrehajtási intézetnek, ahová elbocsátjuk 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 11.      

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Szakértői csoport véleménye fiatalkorú végleges csoportba helyezéséről”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szakértői csoport véleménye fiatalkorú végleges 

csoportba helyezéséről 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok, 

egészségügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorú végleges csoportba helyezése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorú végleges csoportba 

helyezése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 350. § (2)-(4) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 



 3 

 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 12.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Hivatalos ügyben történő kiszállítás, temetésre kiszállítás, átszállítás iránti rendőrségi 
megkeresések”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Hivatalos ügyben történő kiszállítás, temetésre 

kiszállítás, átszállítás iránti rendőrségi megkeresések 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorú kiszállítása bíróság vagy más 

hatóság idézése alapján, átszállítása büntetés-végrehajtási intézetbe, kiszállítása 

hozzátartozó betegsége vagy halála esetén 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorú kiszállítása bíróság 

vagy más hatóság idézése alapján, átszállítása büntetés-végrehajtási intézetbe, 

kiszállítása hozzátartozó betegsége vagy halála esetén 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 420. § (1) bek., 415. § (2) bek., 418. § (2) bek., 

Rendtartás 62. §, 63. §, 66. § 
14. Az adatok forrása: hatóság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: intézet székhelye szerinti 

rendőrkapitányság, bíróság székhelye szerinti rendőrkapitányság 
27. Az adattovábbítás jogalapja: Bv. tv. 420. § (1) bek., 415. § (2) bek., 418. § (2) bek., 

Rendtartás 62. §, 63. §, 66. § 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
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Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
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A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 13.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Egészségügyi kiszállítás iránti rendőrségi megkeresés”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Egészségügyi kiszállítás iránti rendőrségi 

megkeresés 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, TAJ szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorú kiszállítása egészségügyi 

vizsgálat, valamint ellátás céljából 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 355. § (1) bek. h) pont, Rendelet 63. § (2) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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személyek jogaira és szabadságaira: 
25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: intézet székhelye szerinti 

rendőrkapitányság (BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság) 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 14.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Értesítés a letartóztatásban lévő fiatalkorú elbocsátásáról”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Értesítés a letartóztatásban lévő fiatalkorú 

elbocsátásáról 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Jogszabályban meghatározott személyek és 

szervek értesítése az elbocsátásról 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Jogszabályban meghatározott 

személyek és szervek értesítése az elbocsátásról 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. Tv. 421. § (6) bek., Rendtartás 48. § (3) bek., 65. § 
14. Az adatok forrása: bíróság, ügyészség 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu


 2 

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje:  
- a letartóztatást elrendelő bíróság 

- a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal,  

- a nevelésbe vett, illetve az ideiglenes hatállyal elhelyezett fiatalkorú nevelésbe vételét 

vagy ideiglenes hatályú elhelyezését elrendelő gyámhivatal,  
- a fiatalkorú törvényes képviselője,  
- a nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett fiatalkorú szülője, kivéve, ha 
szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,  
- a nevelésbe vett fiatalkorú esetében a gondozását, nevelését végző gyermekotthon vagy 
nevelőszülő,  
- a fiatalkorú számára kirendelt pártfogó felügyelő, 
- a bűnügyi nyilvántartást vezető szerv 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Bv. Tv. 421. § (6) bek., Rendtartás 48. § (3) bek., 65. § 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
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 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
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2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 15.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet  
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Nyilvántartás a letartóztatásban lévő fiatalkorú munkadíja és letéti pénze utólagos 
kifizetéséhez”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Nyilvántartás a letartóztatásban lévő fiatalkorú 

munkadíja és letéti pénze utólagos kifizetéséhez 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Nyilvántartás a munkadíj és letéti pénz 

utólagos kifizetéséhez 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv. tv. 421. § (5) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Növendékügy 16.      

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Hatósági megkeresések növendékekre, volt növendékekre, valamint intézetünk 
nyilvántartásában nem szereplő személyekre vonatkozóan”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Hatósági megkeresések növendékekre, volt 

növendékekre, valamint intézetünk nyilvántartásában nem szereplő személyekre 
vonatkozóan 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok 
6. Érintettek: Hatósági megkeresésben megjelölt személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Növendékek lekérdezésére vonatkozó 

megkeresések teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Növendékek lekérdezésére 

vonatkozó megkeresések teljesítése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Be. 63. § (1), Be. 71. § (1) 
14. Az adatok forrása: megkereső hatóság 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: megkereső hatóság 
27. Az adattovábbítás jogalapja: Be. 63. § (1), Be. 71. § (1) 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 
 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 

 



 1 

Növendékügy 17.     

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Javítóintézeti szakmai vélemény elkészítése és megküldése hatósági 
megkeresésre”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Javítóintézeti szakmai vélemény elkészítése és 

megküldése hatósági megkeresésre 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: nevelői vélemény, pszichológiai vélemény 
hatóság részére történő rendelkezésre bocsátása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nevelői vélemény, pszichológiai 
vélemény hatóság részére történő rendelkezésre bocsátása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 27. § (1) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, szigorú elszámolású kulcsok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: megkereső hatóság (rendőrség, 
bíróság, pártfogó felügyelő) 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Rendtartás 27. § (1) bek. 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség 
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Oktatás 1.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  
 „Bizonyítványok, törzslapok kezelése”tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Bizonyítványok, törzslapok kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: A fiatalkorú beiskolázása együttműködő 
iskoláinkba, a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja:irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 350. § 6), Rendtartás 29. § 
14. Az adatok forrása: a fiatalkorú korábbi iskolája 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött hozzáférési jogosultságok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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intézkedései:  
26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Együttműködő iskola, ahova a 

fiatalkorú beiskolázásra kerül 
27. Az adattovábbítás jogalapja: Bv.tv. 350. § 6), Rendtartás 29. § 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 
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 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 
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Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



 1 

Oktatás 2.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Szakmai vélemény”tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Szakmai vélemény (pedagógiai vélemény, 

pszichológiai vélemény, oktatási előmenetel, előzmény iratok) 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: pszichológiai státusz mint 

egészségügyi adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: fiatalkorú egészségügyi, mentális, pszichés 

állapotának, beilleszkedésének, fejlődésének, tanulmányi előmenetelének 
dokumentálása az egyéni nevelési tervhez kapcsolódóan 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: fiatalkorú egészségügyi, mentális, 

pszichés állapotának, beilleszkedésének, fejlődésének, tanulmányi előmenetelének 
dokumentálása az egyéni nevelési tervhez kapcsolódóan 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 17. § (5),  27. §, 36. § (1) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett, a fiatalkorú korábbi iskolája 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: megkereső hatóság, törvényes 
képviselő 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Rendtartás 17. § (5),  27. §, 36. § (1) bek. 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)(Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
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 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog(Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
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4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 1.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Személyi állomány tagjának elérhetőségeinek nyilvántartása” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Személyi állomány tagjainak elérhetőségeinek 

nyilvántartása  
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, lakóhely/tartózkodási hely 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális  

10. A személyes adatok kezelésének célja: a közalkalmazottak elérése szükség esetén 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 20-25. § 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:  
A Prisontek Biztonsági Rendszer folyamatos képadást és képrögzítést, felvétel 

visszakeresését, kimentését, személyi riasztás jelzését, éjszakai ellenőrzés rögzítését, 

mágneskártyás ajtók működtetését, a használat visszakereshető rögzítését, állományi 

elérhetőségi adatok rögzítését teszi lehetővé. A karbantartást, kamerabeállítást, 

üzemzavarelhárítást csak a Prisotek Kft. végzi, visszakeresésre a szolgálatvezető és 
rendészeti vezető, kimentésre az intézet Igazgatója és a Prisontek útján van lehetőség, 

képadáshoz a rendész és vezetőség fér hozzá. A rendszer a ki nem mentett felvételeket 

automatikusan törli 30 nap után, üzemzavarelhárítás esetén kizárólag a Prisontek 

karbantartóinak van hozzáférése. 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
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Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
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A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 2.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: hivatalos kapcsolattartók” 
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: hivatalos kapcsolattartók  

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, SZIG szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 
belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 419. § (2), 421. § (1), 383.§ (2), Rendtartás 7. § alapján 

szabályozva 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 
közalkalmazottak léphetnek be 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 3.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: nyomozási cselekményt, 
kísérést végzők” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: nyomozási cselekményt végzők, kísérők 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, rendfokozat, jelvényszám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 
belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 420.§ (1)-(3), 372. § (1)-(4), Rendtartás 7. § alapján 

szabályozva 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 
közalkalmazottak léphetnek be. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 



 1 

Rendészet 4.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: irányítási, felügyeleti 
jogkörben eljáró személyek” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: irányítási, felügyeleti jogkörben eljáró személyek 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, igazolványszám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 
belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 6.§, 345.§, Rendtartás 7. § alapján szabályozva 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 
közalkalmazottak léphetnek be 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 5.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: az intézetet ellátó 
személyek” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: az intézetet ellátó személyek 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, szül. h., i., anyja neve, SZIG szám 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 
belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 419. § (2), 421. § (1), 383.§ (2), Rendtartás 7. § alapján 

szabályozva 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 
közalkalmazottak léphetnek be 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 6.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: egészségügyi ellátók” 
tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: egészségügyi ellátók 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, beosztás 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 
belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 355.§ (1) h), Eü.tv. 6-7.§, Rendtartás 7. § alapján 

szabályozva 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 

közalkalmazottak léphetnek be 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 7.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: egyéb, az intézet igazgatója 
által engedélyezett személyek” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: egyéb, az intézet igazgatója által engedélyezett személyek 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: Az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, SZIG, szül. h., i. 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 
belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 7. § alapján szabályozva, az érintett 

hozzájárulása 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 
közalkalmazottak léphetnek be 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 8.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Az intézet területére belépő személyek adatainak rögzítése: a fiatalkorúhoz látogatásra 
érkező kapcsolattartók” tárgyban 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Az intézet területére belépő személyek 

adatainak rögzítése: a fiatalkorúhoz látogatásra érkező kapcsolattartók 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: az intézet területére belépő személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: név, szig szám, szül. h., i., anyja neve 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézet területére történő biztonságos 

belépés és a kilépés biztosítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 357. § (9), 365. § (1), Rendtartás 5. § (1) bek. c) és e) 

pontok, valamint 7. § alapján szabályozva, az érintett hozzájárulásával 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos 

ellenőrzése, a rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott 
közalkalmazottak léphetnek be.  

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Rendészet 9.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kamerás megfigyelés és képrögzítés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 

 
1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Kamerás megfigyelés és képrögzítés 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: biometrikus adatok, arckép 
6. Érintettek: az intézet területén tartózkodó személyek 

7. Személyes adatok kategóriái: - 
8. A kezelt adat minősítése: különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális  

10. A személyes adatok kezelésének célja: - 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a biztonságos fogvatartási 

körülmények biztosítása, a letartóztatott fiatalkorúak felügyelete 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: a fiatalkorúak vonatkozásában: Bv.tv. 346. § (4), 369. § (1) a), 

Rendtartás 58. §, Rendtartás 7. § alapján szabályozva, egyéb esetben az érintett 

hozzájárulása 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
munkaköri leírásokhoz kötött adatkezelési jogosultságok, és ezek folyamatos ellenőrzése, a 
rendészeti helyiségbe csak a vezetők és az oda beosztott közalkalmazottak léphetnek be.  
A Prisontek Biztonsági Rendszer folyamatos képadást és képrögzítést, felvétel 

visszakeresését, kimentését, személyi riasztás jelzését, éjszakai ellenőrzés rögzítését, 

mágneskártyás ajtók működtetését, a használat visszakereshető rögzítését, állományi 

elérhetőségi adatok rögzítését teszi lehetővé. A karbantartást, kamerabeállítást, 

üzemzavarelhárítást csak a Prisotek Kft. végzi, visszakeresésre a szolgálatvezető és 
rendészeti vezető, kimentésre az intézet Igazgatója és a Prisontek útján van lehetőség, 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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képadáshoz a rendész és vezetőség fér hozzá. A rendszer a ki nem mentett felvételeket 

automatikusan törli 30 nap után, üzemzavarelhárítás esetén kizárólag a Prisontek 

karbantartóinak van hozzáférése. 

19.  
20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
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Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
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2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 1.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Fegyelmi eljárások anyagának kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Fegyelmi eljárások anyagának kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: ügytől függően bűnügyi 

adat, egészségügyi adat, szexuális irányultságra vonatkozó adat 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a fegyelmi eljárások szabályszerű lefolytatása 
és az iratanyag nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: a fegyelmi eljárások szabályszerű 
lefolytatása és az iratanyag nyilvántartása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Rendtartás 42. § (2), (5) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: büntetőügyben történő 
megkeresésre az eljáró hatóság részére 

27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
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 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 2.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kényszerítő eszközök nyilvántartása” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Kényszerítő eszközök nyilvántartása 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: a kényszerítő eszközök használatának 
kivizsgálása és nyilvántartása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 368. § (7)-(8) bek. 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: törvényességi felügyeletet 

ellátó ügyészség 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
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 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 



 4 

azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 3.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Rendkívüli események leírásának, jelentéseinek kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Rendkívüli események leírásának, jelentéseinek 

kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi adatok (ügytől 

függően) 
6. Érintettek: letartóztatásba helyezett fiatalkorúak, közalkalmazottak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: rendkívüli események jelentése, nyilvántartása 

során érintett munkavállalók, közalkalmazottak, fiatalkorúak adatainak kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: rendkívüli események jelentése, 

nyilvántartása során érintett munkavállalók, közalkalmazottak, fiatalkorúak adatainak 

kezelése 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Bv.tv. 370. § (1), Rendtartás 11. § (1) bek. c) pont, Szgyf. Főig. 
utasítás 

14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF, törvényességi 

felügyeletet ellátó ügyészség 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
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Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
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A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 4.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Álláspályázatok nyilvántartása” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 
képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 
www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 
info@szgyf.gov.hu 

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Álláspályázatok nyilvántartása 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: álláspályázatra jelentkező személyek 
7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 
8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 
9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 
10. A személyes adatok kezelésének célja: új munkatárs kiválasztása, felvétele 
11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 
13. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCIX. tv. 45. §., 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

Rendelet 1/A§  II. (4) d, Kjt. 20/A.§, Kjt. 20/B.§, Kjt. 20/A§., érintett hozzájárulása 
14. Az adatok forrása: érintett 
15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 
19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 
21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 5.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Gyakornokok iratanyagának kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Gyakornokok iratanyagának kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: gyakornoknak jelentkező hallgatók 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: gyakornoki jelentkezések elbírálása, a 

gyakornok nyilatkozatainak kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 

külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 6.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Duális képzési szerződések” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Duális képzési szerződések 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: duális képzésben érintett hallgatók 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: duális képzési szerződések megkötése és 
kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: SZGYF 
27. Az adattovábbítás jogalapja:  
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 7.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Munkaköri leírások kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Munkaköri leírások kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: - 
6. Érintettek: intézmény közalkalmazottjai 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: közalkalmazottak munkaköri leírásainak 

kezelése 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: - 
12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: Kjt. 20-25.§ 
14. Az adatok forrása: érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
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azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 8.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Irattári anyagok kezelése” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Irattári anyagok kezelése 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnügyi adatok, 

egészségügyi adatok, biometrikus adatok, arckép 
6. Érintettek: az intézetben korábban letartóztatásukat töltött fiatalkorúak 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: az intézetre kötelező irattározás megvalósítása 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: az intézetre kötelező irattározás 
megvalósítása 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 1995. évi LXVI. Tv. 5. §, 12. §, 335/2005. (XII.29.) Korm.rend. 

3. § (3), 61. § (4) 
14. Az adatok forrása: hatóság, érintett 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
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 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
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Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Titkárság 9.        

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Budapesti Javítóintézet 
intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Bejövő és kimenő levelezés” tárgyban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (4) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 

2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján 
 
 

1. Az adatkezelő neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete, 

képviseli: Juhász Péter igazgató 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: 1032 Budapest, Szőlő u. 60. 06-1-368 9012, 

www.bpjavito.hu, titkarsag@bpjavito.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szolgáltatási szerződéssel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi felelőse, +36 -1 7691704, 

info@szgyf.gov.hu 
4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Bejövő és kimenő levelezés (iktatás, szignálásra 

előkészítés, küldés) 
5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: ügytől függően bűnügyi 

adatok, egészségügyi adatok, biometikus adatok, arckép 
6. Érintettek: az összes, az adatkezelési nyilvántartásban felsorolt ügykörben érintett 

személy 

7. Személyes adatok kategóriái: természetes személyazonosító adatok 

8. A kezelt adat minősítése: személyes adatok, különleges személyes adatok 

9. Az adat formátuma: digitális és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: Levelezés bonyolítása, iratok elosztása az 

intézmény részlegei között 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: Levelezés bonyolítása, iratok 

elosztása az intézmény részlegei között 

12. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 
lejártával a kezelés módja: irattári szabályzat, irattári terv szerint 

13. Az adatkezelés jogalapja: 335/2005. (XII.29.) Korm.rend. 14. § (1), 27. §, 39. §, 51. §, 52. 

§, 55. §   
14. Az adatok forrása: hatóság, más szerv vagy személy 

15. A személyes adatok címzettjei: - 
16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: - 
17. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: - 
18. Adatkezelés helye: EMMI Budapesti Javítóintézet 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 
Windows-ba épített felhasználó-hitelesítés, munkaköri leírásban rögzített és ellenőrzött 
hozzáférési jogosultságok, szünetmentes tápegység az adatok folyamatos 

rendelkezésre állásához, külső winchesterre archiválás, a szervezeti egység kulcsaihoz 
külön, ellenőrzött hozzáférés, külön zárható szekrények. Az inCash iktató és 

dokumentumkezelő rendszerben iktatókönyvenként beállítható, ki láthatja: 

http://www.bpjavito.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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titkárságvezető és titkársági adminisztrátor, az iktatókönyv elrejthető, feloldható. 

20. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn 

21. Adatfeldolgozó neve, címe: - 
22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: - 
23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei:  
24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira: 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett 
intézkedései:  

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: - 
27. Az adattovábbítás jogalapja: - 
28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 Tájékoztatás (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk) 
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. 
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem 
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 
1. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk) 
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 
 Adatkezelés célja 
 Adatok kategóriái 
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok 
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat 
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák 
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai 
 Érintett jogai 
 Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga 
2. Helyesbítéshez való jog (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  
3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. 
cikk) 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
 a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 jogellenes adatkezelés, 
 jogi kötelezettség teljesítése céljából. 
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes 
adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - 
ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban 
forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.  
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Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés 
szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
 véleménynyilvánítás szabadságához, 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 
 közérdekből a népegészségügy területén, 
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 
 jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk) 
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  
5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni: 
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,  
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
megvalósítható). 
6. A tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk) 
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen: 
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, 
 közvetlen üzletszerzési cél esetén, 
 közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében. 
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű 
jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén. 
7. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a 
profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól 
kivételt jelent, ha: 
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
2. jogszabály lehetővé teszi, 
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:  
 emberi beavatkozást kérni, 
 álláspontját kifejezni, 
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
Jogorvoslat 
1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (Info tv. 22. §, GDPR 78. és 79. 
cikk) 
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad 
azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
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A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és 
az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. 
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj (Info tv. 23. §, GDPR 82. cikk) 
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen 
felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó 
azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az 
adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 
5. Közigazgatási bírság 

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét. 
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 


