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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK 

letartóztatás területéhez kapcsolódóan 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

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.) „Letartóztatásban lévő fiatalkorú befogadása, személyazonosság megállapítása” 

2.) „Letartóztatásban lévő fiatalkorú személyi adatlap vezetése” 

3.) „Értesítés a fiatalkorú befogadásáról” 

4.) „Szakhatóságok megkeresése a fiatalkorú előéletével, családi viszonyaival 

kapcsolatban, és a kapott tájékoztatás kezelése” 

5.) „Korábbi, releváns egészségügyi dokumentáció beszerzése, anamnézis feltárását 

szolgáló megkeresés” 

6.) „letartóztatásban lévő fiatalkorú Letéti nyilvántartása” 

7.) „Kapcsolattartási nyilvántartás” 

8.) „Családi pótlék megigénylése a fiatalkorú befogadásakor, és annak lemondása a 

fiatalkorú elbocsátásakor” 

9.) „Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére 

vonatkozó bejelentés” 

10.) „A letartóztatásban lévő fiatalkorúval szemben folyamatban lévő büntetőeljárások 

iratanyaga” 

11.) „Szakértői csoport véleménye  fiatalkorú végleges csoportba helyezéséről” 

12.) „Hivatalos ügyben történő kiszállítás, temetésre kiszállítás, átszállítás iránti 

rendőrségi megkeresések” 

13.) „Egészségügyi kiszállítás iránti rendőrségi megkeresés” 

14.) „Értesítés a letartóztatásban lévő fiatalkorú elbocsátásáról” 

15.) „letartóztatásban lévő fiatalkorú munkadíja és letéti pénze utólagos kifizetéséhez 

nyilvántartás” 

16.) „Hatósági megkeresések növendékekre, volt növendékekre, valamint intézetünk 

nyilvántartásában nem szereplő személyekre vonatkozóan” 

17.)„Javítóintézeti szakmai vélemény elkészítése és megküldése hatósági 

megkeresésre” tárgyban 

18.) „Letartóztatásban lévő fiatalkorú családi pótléka” 

19.) „Letartóztatásban lévő fiatalkorú biztonsági elkülönítése” 

20.) „letartóztatott fiatalkorú személyes és egyéb tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 

adatok megadása” 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásban lévő fiatalkorú befogadása, személyazonosság megállapítása” 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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel kapcsolatos 

6. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

7. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

8. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

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

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

13. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

14. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

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

személyes adatokat: nem releváns 

18. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

21. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira: nem felmérhető 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 
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intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

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. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

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 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

8. 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 



Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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 

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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásban lévő fiatalkorú 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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

29. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

30. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

31. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

32. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

33. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel kapcsolatos 

34. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

35. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

36. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

37. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

38. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

39. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

40. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

41. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

42. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

43. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

44. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

45. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

46. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

47. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

49. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

50. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

51. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

52. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

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

53. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

54. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

55. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

56. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

9. Tájékoztatás 

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. 

10. Az érintett hozzáférési joga 

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 

11. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

12. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

13. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

14. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

15. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

16. 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: 

4. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

5. jogszabály lehetővé teszi, 

6. 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 



6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

7. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

8. 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. 

9. Kártérítéshez való jog 

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. 

10. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_3_értesítés fiatalkorú befogadásáról   

     

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

57. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

58. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

59. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

60. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

61. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel kapcsolatos 

62. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

63. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

64. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

65. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

66. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

67. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

68. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

69. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

70. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

71. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

72. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

73. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

74. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

75. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

77. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

78. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

79. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

80. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

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

81. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

82. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

83. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

84. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

17. Tájékoztatás 

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. 

18. Az érintett hozzáférési joga 

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 

19. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

20. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

21. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

22. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

23. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

24. 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: 

7. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

8. jogszabály lehetővé teszi, 

9. 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 



11. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

12. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

13. 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. 

14. Kártérítéshez való jog 

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. 

15. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_4_pártfogó felügyelet       

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

85. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

86. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

87. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

88. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

89. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel kapcsolatos 

90. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

91. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

92. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

93. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

94. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

95. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

96. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

97. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

98. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

99. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

100. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

101. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

102. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

103. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

105. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

106. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

107. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

108. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 
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109. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

110. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

111. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

112. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

25. Tájékoztatás 

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. 

26. Az érintett hozzáférési joga 

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 

27. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

28. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

29. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

30. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

31. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

32. 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: 

10. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

11. jogszabály lehetővé teszi, 

12. 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 



16. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

17. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

18. 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. 

19. Kártérítéshez való jog 

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. 

20. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

113. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

114. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

115. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

116. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

117. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: egészségügyi és 

bűnelkövetéssel kapcsolatos 

118. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

119. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

120. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

121. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

122. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

123. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

124. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

125. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

126. Az adatok forrása: egészségügyi intézménytől, gyermekvédelmi intézménytől, 

hatóságtól és az érintettől származó 

127. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

128. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

129. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

130. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

131. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

133. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

134. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

135. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

136. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

137. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

138. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

139. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

140. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

33. Tájékoztatás 

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. 

34. Az érintett hozzáférési joga 

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 

35. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

36. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

37. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

38. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

39. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

40. 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: 

13. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

14. jogszabály lehetővé teszi, 

15. 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 



21. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

22. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

23. 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. 

24. Kártérítéshez való jog 

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. 

25. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_6_letéti nyilvántartás       

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

141. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

142. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

143. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

144. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: Letéti nyilvántartás 

145. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

146. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

147. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

148. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

149. Az adat formátuma: papír alapú 

150. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

151. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

152. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

153. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

154. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

155. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

156. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

157. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

158. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

159. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

161. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

162. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

163. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

164. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

165. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 
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intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

166. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

167. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

168. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

41. Tájékoztatás 

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. 

42. Az érintett hozzáférési joga 

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 

43. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

44. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

45. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

46. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

47. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

48. 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: 

16. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

17. jogszabály lehetővé teszi, 

18. 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 

26. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

27. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

28. 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. 

29. Kártérítéshez való jog 

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. 

30. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

169. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

170. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

171. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

172. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

173. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

174. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

175. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

176. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

177. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

178. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

179. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

180. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

181. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

182. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

183. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

184. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

185. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

186. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

187. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

189. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

190. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

191. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

192. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

193. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 
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intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

194. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

195. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

196. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

49. Tájékoztatás 

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. 

50. Az érintett hozzáférési joga 

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 

51. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

52. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

53. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

54. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

55. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

56. 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: 

19. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

20. jogszabály lehetővé teszi, 

21. 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 

31. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

32. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

33. 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. 

34. Kártérítéshez való jog 

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. 

35. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

197. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

198. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

199. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

200. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló; CT ECOSTAT 

201. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

202. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

203. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

204. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

205. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

206. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás és ellátás igénylése 

207. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás és ellátás igénylése 

208. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

209. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

210. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

211. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

212. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

213. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

214. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

215. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

217. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

218. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

219. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

220. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

221. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

222. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

223. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

224. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

57. Tájékoztatás 

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. 

58. Az érintett hozzáférési joga 

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 

59. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

60. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

61. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

62. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

63. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

64. 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: 

22. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

23. jogszabály lehetővé teszi, 

24. 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 



36. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

37. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

38. 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. 

39. Kártérítéshez való jog 

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. 

40. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

225. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

226. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

227. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

228. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

229. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

230. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

231. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

232. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

233. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

234. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

235. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

236. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

237. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

238. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

239. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

240. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

241. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

242. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

243. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

245. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

246. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

247. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

248. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

249. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

250. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

251. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

252. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

65. Tájékoztatás 

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. 

66. Az érintett hozzáférési joga 

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 

67. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

68. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

69. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

70. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

71. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

72. 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: 

25. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

26. jogszabály lehetővé teszi, 

27. 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 



41. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

42. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

43. 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. 

44. Kártérítéshez való jog 

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. 

45. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

253. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

254. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

255. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

256. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

257. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

258. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

259. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

260. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

261. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

262. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

263. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

264. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

265. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

266. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

267. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

268. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

269. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

270. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

271. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

273. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

274. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

275. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

276. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

277. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

278. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

279. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

280. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

73. Tájékoztatás 

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. 

74. Az érintett hozzáférési joga 

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 

75. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

76. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

77. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

78. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

79. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

80. 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: 

28. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

29. jogszabály lehetővé teszi, 

30. 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 



46. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

47. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

48. 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. 

49. Kártérítéshez való jog 

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. 

50. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

281. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

282. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

283. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

284. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

285. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

286. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

287. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

288. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

289. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

290. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

291. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

292. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

293. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

294. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

295. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

296. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

297. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

298. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

299. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

301. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

302. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

303. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

304. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

305. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

306. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

307. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

308. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

81. Tájékoztatás 

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. 

82. Az érintett hozzáférési joga 

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 

83. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

84. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

85. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

86. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

87. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

88. 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: 

31. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

32. jogszabály lehetővé teszi, 

33. 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 



51. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

52. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

53. 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. 

54. Kártérítéshez való jog 

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. 

55. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_12_szállítás bíróságra      

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

309. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

310. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

311. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

312. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

313. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

314. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

315. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

316. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

317. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

318. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

319. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

320. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

321. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

322. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

323. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

324. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

325. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

326. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

327. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

329. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

330. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

331. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

332. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

333. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

334. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

335. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

336. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

89. Tájékoztatás 

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. 

90. Az érintett hozzáférési joga 

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 

91. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

92. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

93. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

94. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

95. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

96. 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: 

34. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

35. jogszabály lehetővé teszi, 

36. 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 



56. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

57. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

58. 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. 

59. Kártérítéshez való jog 

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. 

60. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_13_egészségügyi kiszállítás    

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

337. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

338. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

339. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

340. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

341. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

342. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

343. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

344. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

345. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

346. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

347. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

348. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

349. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

350. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

351. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

352. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

353. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

354. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

355. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

357. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

358. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

359. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

360. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

361. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

362. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

363. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

364. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

97. Tájékoztatás 

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. 

98. Az érintett hozzáférési joga 

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 

99. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

100. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

101. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

102. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

103. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

104. 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: 

37. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

38. jogszabály lehetővé teszi, 

39. 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 



61. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

62. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

63. 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. 

64. Kártérítéshez való jog 

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. 

65. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_14_értesítés elbocsátásról    

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

365. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

366. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

367. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

368. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

369. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

370. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

371. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

372. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

373. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

374. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

375. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

376. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

377. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

378. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

379. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

380. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

381. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

382. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

383. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

385. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

386. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

387. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

388. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

389. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

390. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

391. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

392. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

105. Tájékoztatás 

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. 

106. Az érintett hozzáférési joga 

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 

107. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

108. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

109. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

110. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

111. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

112. 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: 

40. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

41. jogszabály lehetővé teszi, 

42. 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 



66. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

67. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

68. 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. 

69. Kártérítéshez való jog 

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. 

70. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_15_elbocsátott növendék pénzkifizetés  

    

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „letartóztatásban lévő fiatalkorú munkadíja és letéti pénze utólagos kifizetéséhez 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

393. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

394. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

395. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

396. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló; CT ECOSTAT 

397. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

398. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

399. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

400. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

401. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

402. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

403. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

404. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

405. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

406. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

407. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

408. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

409. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

410. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

411. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

413. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

414. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

415. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 
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416. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

417. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

418. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

419. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

420. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

113. Tájékoztatás 

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. 

114. Az érintett hozzáférési joga 

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 

115. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

116. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

117. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

118. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

119. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

120. 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: 

43. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

44. jogszabály lehetővé teszi, 

45. 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 

71. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

72. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

73. 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. 

74. Kártérítéshez való jog 

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. 

75. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

421. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

422. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

423. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

424. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

425. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

426. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

427. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

428. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

429. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

430. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

431. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

432. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

433. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

434. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

435. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

436. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

437. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

438. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

439. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

441. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

442. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

443. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 
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444. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

445. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

446. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

447. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

448. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

121. Tájékoztatás 

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. 

122. Az érintett hozzáférési joga 

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 

123. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

124. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

125. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

126. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

127. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

128. 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: 

46. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

47. jogszabály lehetővé teszi, 

48. 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 

76. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

77. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

78. 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. 

79. Kártérítéshez való jog 

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. 

80. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

449. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

450. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

451. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

452. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

453. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

454. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

455. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

456. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

457. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

458. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

459. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

460. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

461. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

462. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

463. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

464. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

465. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

466. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

467. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

469. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

470. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

471. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

472. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

473. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

474. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

475. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

476. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

129. Tájékoztatás 

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. 

130. Az érintett hozzáférési joga 

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 

131. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

132. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

133. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

134. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

135. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

136. 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: 

49. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

50. jogszabály lehetővé teszi, 

51. 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 



81. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

82. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

83. 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. 

84. Kártérítéshez való jog 

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. 

85. 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. 

 

  



Növendékügy_letartóztatás_családipótlék 18.      

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásban lévő fiatalkorú családi pótléka” 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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

477. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

478. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

479. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

480. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

481. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

482. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

483. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

484. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

485. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

486. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

487. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

488. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

489. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

490. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

491. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

492. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

493. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

494. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

495. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

497. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

498. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

499. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

500. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

501. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

502. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

503. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

504. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

137. Tájékoztatás 

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. 

138. Az érintett hozzáférési joga 

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 

139. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

140. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

141. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

142. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

143. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

144. 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: 

52. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

53. jogszabály lehetővé teszi, 

54. 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 



86. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

87. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

88. 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. 

89. Kártérítéshez való jog 

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. 

90. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Letartóztatásban lévő fiatalkorú biztonsági elkülönítése” 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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

505. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

506. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

507. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

508. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

509. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

510. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

511. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

512. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

513. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

514. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

515. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

516. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

517. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

518. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

519. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

520. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

521. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

522. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

523. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

525. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

526. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

527. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

528. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

529. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

530. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

531. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

532. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

145. Tájékoztatás 

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. 

146. Az érintett hozzáférési joga 

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 

147. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

148. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

149. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

150. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

151. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

152. 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: 

55. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

56. jogszabály lehetővé teszi, 

57. 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 



91. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

92. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

93. 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. 

94. Kártérítéshez való jog 

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. 

95. 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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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „letartóztatott fiatalkorú személyes és egyéb tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

megadása” tárgyában 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

533. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

534. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

535. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

536. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

537. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

538. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

539. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

540. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

541. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

542. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

543. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

544. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

545. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

546. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

547. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

548. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

549. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

550. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

551. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

553. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

554. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

555. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

556. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

557. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

558. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

559. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

560. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

153. Tájékoztatás 

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. 

154. Az érintett hozzáférési joga 

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 

155. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

156. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

157. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

158. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

159. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

160. 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: 

58. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

59. jogszabály lehetővé teszi, 

60. 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 



96. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

97. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

98. 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. 

99. Kártérítéshez való jog 

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. 

100. 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. 

 
 



 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK 

Gazdasági Feladatok ellátása területéhez kapcsolódóan 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

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.) Kötelezettségvállalás: megbízási szerződés 

2.) Kötelezettségvállalás: vállalkozási szerződés 

3.) Kötelezettségvállalás: bérleti szerződés 

4.) Kötelezettségvállalás: adásvételi szerződés 

5.) Kötelezettségvállalás: szállítási szerződés 

6.) Kötelezettségvállalás: szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelés 

7.) Pénzügyi modulban kezelt partnertörzs: saját dolgozó étkezési igénye 

8.) Pénzügyi modulban kezelt partnertörzs: vendégétkeztetések igénye 

9.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 

10.) Járandóságok és levonások kezelése 

11.) Utazási költségtérítés 

12.) Folyószámla költségtérítés 

13.) Illetményelőleg 

14.) Keresőképtelenség, betegszabadság miatt táppénz kifizetés 

15.) Munkáltatói igazolás 

 

 

 

  



Gazdasági 1.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

6. Érintettek: kötelezettségvállalásra felhatalmazottak, szerződő partnerek  

7. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

8. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

9. Az adat formátuma: elektronikus 

10. A személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

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

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

13. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

14. Az adatok forrása: az érintettől származó 

15. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: nem releváns 

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

személyes adatokat: nem releváns 

18. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

21. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi 

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

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

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. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

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 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

8. 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 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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 

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. 

 

  



Gazdasági 2.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

29. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

30. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

31. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

32. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

33. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

34. Érintettek: kötelezettségvállalásra felhatalmazottak, szerződő partnerek  

35. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

36. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

37. Az adat formátuma: elektronikus 

38. A személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

39. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

40. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

41. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

42. Az adatok forrása: az érintettől származó 

43. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

44. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: nem releváns 

45. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

46. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

47. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

49. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

50. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

51. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

52. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

53. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

54. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

55. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

56. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

9. Tájékoztatás 

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. 

10. Az érintett hozzáférési joga 

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 

11. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

12. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

13. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

14. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

15. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

16. 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: 

4. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

5. jogszabály lehetővé teszi, 

6. 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 

6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

7. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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. 

8. 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. 

9. Kártérítéshez való jog 

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. 

10. 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. 

 

  



Gazdasági 3.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

57. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

58. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

59. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

60. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

61. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

62. Érintettek: kötelezettségvállalásra felhatalmazottak, szerződő partnerek  

63. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

64. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

65. Az adat formátuma: elektronikus 

66. A személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

67. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

68. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

69. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

70. Az adatok forrása: az érintettől származó 

71. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

72. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: nem releváns 

73. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

74. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

75. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

77. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

78. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

79. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

80. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

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

81. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

82. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

83. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

84. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

17. Tájékoztatás 

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. 

18. Az érintett hozzáférési joga 

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 

19. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

20. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

21. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

22. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

23. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

24. 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: 

7. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

8. jogszabály lehetővé teszi, 

9. 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 

11. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

12. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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. 

13. 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. 

14. Kártérítéshez való jog 

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. 

15. 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. 

 

  



 

Gazdasági 4.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

85. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

86. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

87. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

88. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

89. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

90. Érintettek: kötelezettségvállalásra felhatalmazottak, szerződő partnerek  

91. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

92. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

93. Az adat formátuma: elektronikus 

94. A személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

95. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

96. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

97. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

98. Az adatok forrása: az érintettől származó 

99. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

100. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

101. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

102. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

103. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

105. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

106. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

107. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 
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108. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

109. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

110. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

111. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

112. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

25. Tájékoztatás 

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. 

26. Az érintett hozzáférési joga 

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 

27. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

28. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

29. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

30. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

31. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

32. 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: 

10. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

11. jogszabály lehetővé teszi, 

12. 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 

16. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



17. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

18. 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. 

19. Kártérítéshez való jog 

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. 

20. 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. 

 

  



Gazdasági 5.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Kötelezettségvállalás: szállítási 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

113. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

114. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

115. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

116. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

117. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

118. Érintettek: kötelezettségvállalásra felhatalmazottak, szerződő partnerek  

119. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

120. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

121. Az adat formátuma: elektronikus 

122. A személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

123. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

124. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

125. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

126. Az adatok forrása: az érintettől származó 

127. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

128. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

129. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

130. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

131. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

133. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

134. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

135. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

136. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

137. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

138. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

139. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

140. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

33. Tájékoztatás 

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. 

34. Az érintett hozzáférési joga 

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 

35. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

36. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

37. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

38. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

39. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

40. 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: 

13. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

14. jogszabály lehetővé teszi, 

15. 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 

21. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

22. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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. 

23. 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. 

24. Kártérítéshez való jog 

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. 

25. 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. 

 

  



Gazdasági 6.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

141. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

142. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

143. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

144. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

145. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

146. Érintettek: kötelezettségvállalásra felhatalmazottak, szerződő partnerek  

147. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

148. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

149. Az adat formátuma: elektronikus 

150. A személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

151. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

152. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

153. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

154. Az adatok forrása: az érintettől származó 

155. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

156. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

157. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

158. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

159. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

161. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

162. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

163. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

164. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

165. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

166. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

167. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

168. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

41. Tájékoztatás 

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. 

42. Az érintett hozzáférési joga 

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 

43. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

44. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

45. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

46. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

47. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

48. 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: 

16. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

17. jogszabály lehetővé teszi, 

18. 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 

26. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

27. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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. 

28. 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. 

29. Kártérítéshez való jog 

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. 

30. 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. 

 

  



Gazdasági 7.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Pénzügyi modulban kezelt partnertörzs: saját dolgozó étkezési igénye”  

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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

169. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

170. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

171. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

172. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

173. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

174. Érintettek: az EMMI Debreceni Javítóintézete közalkalmazottai  

175. Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, adóazonosító jel 

176. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

177. Az adat formátuma: elektronikus 

178. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartásba vétel 

179. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

180. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: belső étkezés időtartamával egyező; igénybevétel 

nyilvántartásának törlése 

181. Az adatkezelés jogalapja:  vonatkozó jogszabályok 

182. Az adatok forrása: az érintettől származó 

183. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

184. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

185. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

186. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

187. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

189. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

190. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

191. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

mailto:dbjavito@dji.hu


adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

192. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

193. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

194. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nincs adattovábbítás 

195. Az adattovábbítás jogalapja: nincs adattovábbítás 

196. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

49. Tájékoztatás 

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. 

50. Az érintett hozzáférési joga 

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 

51. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

52. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

53. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

54. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

55. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

56. 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: 

19. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

20. jogszabály lehetővé teszi, 

21. 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 

31. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



32. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

33. 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. 

34. Kártérítéshez való jog 

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. 

35. 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. 

 

  



Gazdasági 8.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Pénzügyi modulban kezelt partnertörzs: vendégétkeztetések igénye”  

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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

197. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

198. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

199. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

200. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: ECOSTAT 

201. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

202. Érintettek: az EMMI Debreceni Javítóintézete közalkalmazotti állományán kívül eső 

személyek  

203. Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, adóazonosító jel 

204. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

205. Az adat formátuma: elektronikus 

206. A személyes adatok kezelésének célja: véndég étkezési igények nyilvántartása 

207. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

208. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: megrendelés időtartama 

209. Az adatkezelés jogalapja:  vonatkozó jogszabályok 

210. Az adatok forrása: az érintettől /3. személytől származó 

211. A személyes adatok címzettjei:  

212. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

213. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

214. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

215. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

217. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

218. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

219. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

220. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

221. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

222. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: nincs adattovábbítás 

223. Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

224. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

57. Tájékoztatás 

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. 

58. Az érintett hozzáférési joga 

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 

59. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

60. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

61. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

62. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

63. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

64. 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: 

22. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

23. jogszabály lehetővé teszi, 

24. 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 

36. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



37. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

38. 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. 

39. Kártérítéshez való jog 

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. 

40. 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. 

 

  



Gazdasági 9.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Ellátottak pénzbeli juttatásai”  

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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

225. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

226. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

227. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

228. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT 

229. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

230. Érintettek:  EMMI Debreceni Javítóintézete ellátottai 

231. Személyes adatok kategóriái: név és lakcím 

232. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

233. Az adat formátuma: elektronikus 

234. A személyes adatok kezelésének célja:  ellátottak pénzbeli juttatásainak 

nyilvántartása 

235. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

236. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: az ellátott intézményben tartózkodásának és az azt követő 

időszaknak időtartama 

237. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok  

238. Az adatok forrása: az érintettől származó 

239. A személyes adatok címzettjei: az intézményt megkereső hivatalok, hatóságok 

240. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: az intézményt megkereső hivatalok, hatóságok 

241. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat:   

242. Adatkezelés helye: 

243. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:  

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

245. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

246. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

247. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

248. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

249. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

250. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, egyéb megkereső szerv 

251. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

252. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

65. Tájékoztatás 

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. 

66. Az érintett hozzáférési joga 

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 

67. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

68. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

69. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

70. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

71. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

72. 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: 

25. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

26. jogszabály lehetővé teszi, 

27. 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 

41. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



42. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

43. 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. 

44. Kártérítéshez való jog 

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. 

45. 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. 

 

  



Gazdasági 10.  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

253. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

254. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

255. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

256. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: CT ECOSTAT, KIRA 

257. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

258. Érintettek:  az EMMI Debreceni Javítóintézete közalkalmazottai 

259. Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, béradatok 

260. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

261. Az adat formátuma: elektronikus 

262. A személyes adatok kezelésének célja: járandóságok és levonások kezelése 

263. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

264. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartama; 

lejártakor jogviszony megszüntetés, archiválás 

265. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok  

266. Az adatok forrása: az érintettől származó 

267. A személyes adatok címzettjei: a bér adatokat kezelő szervek 

268. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

269. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

270. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

271. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

273. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

274. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 
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275. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

276. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

277. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

278. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje 

279. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

280. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

73. Tájékoztatás 

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. 

74. Az érintett hozzáférési joga 

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 

75. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

76. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

77. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

78. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

79. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

80. 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: 

28. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

29. jogszabály lehetővé teszi, 

30. 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 

46. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



47. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

48. 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. 

49. Kártérítéshez való jog 

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. 

50. 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. 

 

  



Gazdasági 11.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

281. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

282. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

283. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

284. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: ECOSTAT 

285. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

286. Érintettek:  az EMMI Debreceni Javítóintézete azon közalkalmazottai, akik utazási 

költségtérítést vesznek igénybe 

287. Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, adóazonosító jel, utazással kapcsolatos 

adatok 

288. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

289. Az adat formátuma: elektronikus, papír alapú 

290. A személyes adatok kezelésének célja: utazási költségtérítés biztosítása 

291. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

292. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

293. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok  

294. Az adatok forrása: az érintettől származó 

295. A személyes adatok címzettjei:  

296. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

297. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

298. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

299. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

301. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

302. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 
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303. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

304. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

305. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

306. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: igénylő felé 

307. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

308. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

81. Tájékoztatás 

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. 

82. Az érintett hozzáférési joga 

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 

83. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

84. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

85. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

86. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

87. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

88. 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: 

31. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

32. jogszabály lehetővé teszi, 

33. 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 

51. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



52. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

53. 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. 

54. Kártérítéshez való jog 

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. 

55. 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. 

 

  



Gazdasági 12.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

309. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

310. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

311. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

312. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:…………………….. adatnyilvántartása 

313. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

314. Érintettek:  az EMMI Debreceni Javítóintézete közalkalmazottai 

315. Személyes adatok kategóriái:  

316. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

317. Az adat formátuma: elektronikus 

318. A személyes adatok kezelésének célja: folyószámla költségtérítés biztosítása 

319. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

320. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

321. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok  

322. Az adatok forrása: az érintettől származó 

323. A személyes adatok címzettjei:  

324. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

325. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

326. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

327. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

329. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

330. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

331. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 
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332. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

333. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

334. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: igénylő felé 

335. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

336. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

89. Tájékoztatás 

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. 

90. Az érintett hozzáférési joga 

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 

91. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

92. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

93. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

94. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

95. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

96. 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: 

34. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

35. jogszabály lehetővé teszi, 

36. 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 

56. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

57. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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. 

58. 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. 

59. Kártérítéshez való jog 

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. 

60. 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. 

 

  



Gazdasági 13.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézet 

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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

337. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

338. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

339. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

340. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve:…………………….. adatnyilvántartása 

341. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

342. Érintettek:   

343. Személyes adatok kategóriái:  

344. A kezelt adat minősítése: személyes/különleges személyes adatok 

345. Az adat formátuma: ………………… 

346. A személyes adatok kezelésének célja: illetményelőleg igénybevételének biztosítása 

347. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nem releváns 

348. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

349. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok  

350. Az adatok forrása: az érintettől származó 

351. A személyes adatok címzettjei:  

352. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

353. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

354. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

355. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

357. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

358. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

359. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 
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360. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

361. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

362. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: igénylő felé 

363. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

364. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

97. Tájékoztatás 

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. 

98. Az érintett hozzáférési joga 

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 

99. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

100. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

101. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

102. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

103. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

104. 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: 

37. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

38. jogszabály lehetővé teszi, 

39. 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 

61. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

62. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 



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. 

63. 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. 

64. Kártérítéshez való jog 

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. 

65. 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. 

 

  



Gazdasági 14.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

365. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

366. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

367. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

368. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: KIRA 

369. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: az érintett betegségére 

vonatkozó adatok 

370. Érintettek: az EMMI Debreceni Javítóintézete keresőképtelen állományában lévő 

közalkalmazottai  

371. Személyes adatok kategóriái:  

372. A kezelt adat minősítése: személyes/különleges személyes adatok 

373. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

374. A személyes adatok kezelésének célja: betegszabadság és táppénz idejére járó 

kifizetés biztosítása 

375. A különleges személyes adatok kezelésének célja: betegszabadság és táppénz 

idejére járó kifizetés biztosítása 

376. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: keresőképtelenség fennállásának időtartama 

377. Az adatkezelés jogalapja:  vonatkozó jogszabályok 

378. Az adatok forrása: az érintettől /3. személytől származó 

379. A személyes adatok címzettjei: nem releváns 

380. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

381. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

382. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

383. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

385. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

386. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 
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leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

387. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

388. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

389. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

390. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: megkereső hatóságok, 

hivatalok 

391. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

392. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

105. Tájékoztatás 

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. 

106. Az érintett hozzáférési joga 

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 

107. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

108. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

109. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

110. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

111. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

112. 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: 

40. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

41. jogszabály lehetővé teszi, 

42. 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 

66. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 



Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

67. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

68. 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. 

69. Kártérítéshez való jog 

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. 

70. 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. 

 

  



Gazdasági 15.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni 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 
  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

393. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

394. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

395. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

396. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: humánpolitikai adatbázis 

397. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: nem releváns 

398. Érintettek:  az EMMI Debreceni Javítóintézete munkáltatói igazolást igénylő 

közalkalmazottai 

399. Személyes adatok kategóriái: név, lakcím, béradatok 

400. A kezelt adat minősítése: személyes adatok 

401. Az adat formátuma: papír alapú 

402. A személyes adatok kezelésének célja: munkáltatói igazolás kiállítása 

403. A különleges személyes adatok kezelésének célja:  

404. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: kiállításig tart 

405. Az adatkezelés jogalapja:  vonatkozó jogszabályok 

406. Az adatok forrása: az intézményi nyilvántartásból származó 

407. A személyes adatok címzettjei: adatot igénylő szerv 

408. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: nem releváns 

409. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

410. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

411. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

413. Adatfeldolgozó neve, címe: az SZGYF és az EMMI Debreceni Javítóintézete 

állományában lévő munkatársak az intézmények nyilvántartásában lévő lakcímeken 

414. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

415. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 
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adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

416. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

417. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

418. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: a munkáltatói igazolás 

igénylője 

419. Az adattovábbítás jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

420. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

113. Tájékoztatás 

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. 

114. Az érintett hozzáférési joga 

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 

115. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

116. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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. 

117. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

118. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

119. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

120. 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: 

43. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

44. jogszabály lehetővé teszi, 

45. 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 

71. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 



72. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

73. 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. 

74. Kártérítéshez való jog 

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. 

75. 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_javító 0.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK 

jogerős javítóintézeti nevelés területéhez kapcsolódóan 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

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. Javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú befogadása, személyazonosság 

megállapítása 

2. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú személyi adatlap kitöltése 

3. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú befogadásáról történő írásbeli értesítés 

4. a javítóintézeti nevelt növendék eltávozása és a szabadsága engedélyezéséről és 

időtartamáról történő tájékoztatás 

5. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú szökéséről történő értesítés 

6. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú szökésből történő visszatérésről értesítés 

7. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú végleges elbocsátásáról történő tájékoztatás 

8. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú ideiglenes elbocsátásáról történő tájékoztatás 

9. egységes intézkedés, illetve összbüntetés megkérésére irányuló kérelem bíróság 

részére történő megküldése 

10. a javítóintézeti nevelés végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményről 

történő értesítés 

11. a javítóintézeti nevelés végrehajtása során azonosító kártya kiállítása 

12. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú személyazonosító igazolványa beszerzése 

13. javítóintézeti nevelt fiatalkorú kihallgatásán gondozóként részvétel 

14. kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal a javítóintézeti nevelt növendék 

munkába állítása vagy átképzése ügyében 

15. a nevelésbe vett javítóintézeti nevelt növendékek gondozási helyre történő 

visszafogadása 

16. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú utógondozói részlegen való elhelyezéséről 

17. javítóintézeti nevelt fiatalkorú személyes és egyéb tanulói jogviszonnyal 

kapcsolatos adatok megadása 

18. a javítóintézeti nevelt fiatalkorú egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentése 

19. a javítóintézeti nevelt egészségügyi státuszának és ellátásának dokumentálása 

20. a javítóintézeti nevelt eseti egészségügyi ellátásának dokumentálása 

21. rendszeresen gyógyszert szedő javítóintézeti neveltek egészségügyi ellátásának 

dokumentálása 

22. javítóintézeti nevelésből elbocsátott növendékek egészségügyi dokumentációjának 

átadása 

23. javítóintézeti nevelt biztonsági elkülönítése 

24. javító intézeti nevelt családi pótléka 
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Növendékügy_javító 1.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú befogadása, személyazonosság megállapítása” 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

1. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

4. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

5. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

6. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

7. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

8. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

9. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

10. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

11. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

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

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

13. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

14. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

15. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

16. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

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

személyes adatokat: nem releváns 

18. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

19. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

21. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

22. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

23. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

24. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

25. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

26. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

27. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

28. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

1. Tájékoztatás 

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. 

2. Az érintett hozzáférési joga 

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 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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, 
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• 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. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

7. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

8. 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, 
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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 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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 

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_javító 2. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú személyi adatlap kitöltése” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

29. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

30. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

31. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

32. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

33. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

34. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

35. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

36. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

37. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

38. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

39. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

40. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

41. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

42. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

43. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

44. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

45. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

46. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

47. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

49. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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50. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

51. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

52. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

53. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

54. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

55. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

56. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

9. Tájékoztatás 

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. 

10. Az érintett hozzáférési joga 

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 

11. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

12. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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, 
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• 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. 

13. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

14. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

15. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

16. 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: 

4. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 
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5. jogszabály lehetővé teszi, 

6. 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 

6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

7. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

8. 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. 

9. Kártérítéshez való jog 

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. 

10. 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_javító 3. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú befogadásáról történő írásbeli értesítés” tárgyában 

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 

 

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

57. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

58. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

59. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

60. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

61. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

62. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

63. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

64. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

65. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

66. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

67. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

68. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

69. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

70. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

71. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

72. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni 

fogják: jogszabályban nevesítettek 

73. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

74. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

75. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: 

belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

77. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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78. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés 

79. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

80. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

81. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

82. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

83. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

84. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

17. Tájékoztatás 

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. 

18. Az érintett hozzáférési joga 

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 

19. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

20. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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, 
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• 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. 

21. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

22. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

23. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

24. 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: 

7. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 
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8. jogszabály lehetővé teszi, 

9. 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 

11. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

12. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

13. 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. 

14. Kártérítéshez való jog 

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. 

15. 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_javító 4. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt növendék eltávozása és a szabadsága engedélyezéséről és 

időtartamáról történő tájékoztatás” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

85. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

86. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, Böszörményi út 

173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

87. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

88. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

89. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

90. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

91. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

92. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

93. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

94. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

95. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

96. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak 

lejártával a kezelés módja: nem releváns 

97. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

98. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

99. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

100. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

101. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

102. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

103. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

105. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

106. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

107. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

108. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

109. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

110. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

111. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

112. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

25. Tájékoztatás 

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. 

26. Az érintett hozzáférési joga 

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 

27. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

28. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

29. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

30. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

31. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

32. 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: 
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10. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

11. jogszabály lehetővé teszi, 

12. 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 

16. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

17. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

18. 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. 

19. Kártérítéshez való jog 

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. 

20. 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_javító 5. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú szökéséről történő értesítés” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

113. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

114. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

115. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

116. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

117. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

118. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

119. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

120. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

121. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

122. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

123. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

124. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

125. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

126. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

127. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

128. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

129. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

130. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

131. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

mailto:dbjavito@dji.hu
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133. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

134. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

135. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

136. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

137. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

138. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

139. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

140. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

33. Tájékoztatás 

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. 

34. Az érintett hozzáférési joga 

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 

35. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

36. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 
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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. 

37. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

38. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

39. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

40. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 
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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: 

13. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

14. jogszabály lehetővé teszi, 

15. 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 

21. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

22. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

23. 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. 

24. Kártérítéshez való jog 

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. 

25. 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. 
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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_javító 6. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú szökésből történő visszatérésről értesítés” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

141. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

142. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

143. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

144. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

145. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

146. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

147. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

148. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

149. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

150. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

151. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

152. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

153. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

154. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

155. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

156. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

157. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

158. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

159. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

161. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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162. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

163. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

164. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

165. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

166. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

167. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

168. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

41. Tájékoztatás 

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. 

42. Az érintett hozzáférési joga 

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 

43. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

44. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 



 25 

• 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. 

45. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

46. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

47. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

48. 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: 
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16. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

17. jogszabály lehetővé teszi, 

18. 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 

26. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

27. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

28. 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. 

29. Kártérítéshez való jog 

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. 

30. 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_javító 7. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú végleges elbocsátásáról történő tájékoztatás” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

169. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

170. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

171. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

172. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

173. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

174. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

175. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

176. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

177. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

178. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

179. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

180. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

181. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

182. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

183. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

184. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

185. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

186. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

187. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

mailto:dbjavito@dji.hu
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189. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

190. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

191. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

192. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

193. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

194. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

195. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

196. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

49. Tájékoztatás 

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. 

50. Az érintett hozzáférési joga 

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 

51. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

52. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 
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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. 

53. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

54. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

55. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

56. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 
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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: 

19. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

20. jogszabály lehetővé teszi, 

21. 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 

31. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

32. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

33. 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. 

34. Kártérítéshez való jog 

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. 

35. 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. 
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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_javító 8.  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú ideiglenes elbocsátásáról történő tájékoztatás” 

tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

197. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

198. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

199. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

200. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

201. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

202. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

203. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

204. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

205. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

206. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

207. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

208. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

209. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

210. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

211. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

212. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

213. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

214. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

215. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

217. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

218. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

219. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

220. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

221. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

222. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

223. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

224. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

57. Tájékoztatás 

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. 

58. Az érintett hozzáférési joga 

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 

59. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

60. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

61. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

62. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

63. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

64. 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: 
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22. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

23. jogszabály lehetővé teszi, 

24. 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 

36. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

37. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

38. 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. 

39. Kártérítéshez való jog 

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. 

40. 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_javító 9. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „egységes intézkedés, illetve összbüntetés megkérésére irányuló kérelem bíróság részére 

történő megküldése” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

225. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

226. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

227. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

228. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

229. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

230. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

231. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

232. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

233. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

234. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

235. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

236. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

237. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

238. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

239. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

240. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

241. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

242. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

243. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

mailto:dbjavito@dji.hu
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244. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn. 

245. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

246. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

247. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

248. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

249. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

250. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

251. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

252. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

65. Tájékoztatás 

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. 

66. Az érintett hozzáférési joga 

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 

67. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

68. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 
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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. 

69. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

70. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

71. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

72. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 
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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: 

25. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

26. jogszabály lehetővé teszi, 

27. 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 

41. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

42. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

43. 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. 

44. Kártérítéshez való jog 

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. 

45. 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. 
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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_javító 10. 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelés végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményről történő 

értesítés” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

253. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

254. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

255. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

256. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

257. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

258. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

259. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

260. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

261. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

262. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

263. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

264. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

265. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

266. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

267. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

268. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

269. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

270. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

271. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

273. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

274. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

275. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

276. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

277. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

278. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

279. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

280. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

73. Tájékoztatás 

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. 

74. Az érintett hozzáférési joga 

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 

75. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

76. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

77. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

78. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

79. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

80. 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: 
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28. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

29. jogszabály lehetővé teszi, 

30. 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 

46. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

47. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

48. 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. 

49. Kártérítéshez való jog 

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. 

50. 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_javító 11.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelés végrehajtása során azonosító kártya kiállítása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

281. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

282. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

283. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

284. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

285. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

286. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

287. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

288. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

289. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

290. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

291. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

292. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

293. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

294. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

295. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

296. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

297. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

298. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

299. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

301. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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302. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

303. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

304. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

305. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

306. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

307. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

308. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

81. Tájékoztatás 

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. 

82. Az érintett hozzáférési joga 

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 

83. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

84. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

85. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

86. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

87. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

88. 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: 
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31. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

32. jogszabály lehetővé teszi, 

33. 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 

51. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

52. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

53. 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. 

54. Kártérítéshez való jog 

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. 

55. 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_javító 12.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú személyazonosító igazolványa beszerzése” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

309. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

310. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

311. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

312. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

313. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

314. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

315. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

316. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

317. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

318. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

319. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

320. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

321. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

322. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

323. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

324. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

325. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

326. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

327. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

329. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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330. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

331. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

332. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

333. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

334. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

335. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

336. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

89. Tájékoztatás 

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. 

90. Az érintett hozzáférési joga 

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 

91. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

92. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

93. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

94. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

95. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

96. 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: 
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34. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

35. jogszabály lehetővé teszi, 

36. 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 

56. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

57. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

58. 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. 

59. Kártérítéshez való jog 

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. 

60. 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_javító 13.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „javítóintézeti nevelt fiatalkorú kihallgatásán gondozóként részvétel” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

337. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

338. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

339. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

340. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

341. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

342. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

343. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

344. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

345. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

346. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

347. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

348. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

349. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

350. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

351. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

352. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

353. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

354. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

355. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

357. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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358. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

359. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

360. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

361. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

362. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

363. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

364. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

97. Tájékoztatás 

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. 

98. Az érintett hozzáférési joga 

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 

99. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

100. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

101. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

102. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

103. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

104. 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: 



 56 

37. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

38. jogszabály lehetővé teszi, 

39. 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 

61. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

62. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

63. 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. 

64. Kártérítéshez való jog 

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. 

65. 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. 



 57 

 

Növendékügy_javító 14.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal a javítóintézeti nevelt növendék munkába 

állítása vagy átképzése ügyében” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

365. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

366. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

367. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

368. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

369. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

370. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

371. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

372. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

373. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

374. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

375. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

376. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

377. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

378. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

379. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

380. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

381. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

382. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

383. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

385. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

386. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

387. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

388. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

389. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

390. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

391. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

392. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

105. Tájékoztatás 

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. 

106. Az érintett hozzáférési joga 

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 

107. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

108. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 



 59 

• 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. 

109. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

110. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

111. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

112. 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: 
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40. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

41. jogszabály lehetővé teszi, 

42. 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 

66. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

67. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

68. 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. 

69. Kártérítéshez való jog 

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. 

70. 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_javító 15.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a nevelésbe vett javítóintézeti nevelt növendékek gondozási helyre történő 

visszafogadása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

393. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

394. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

395. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

396. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

397. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

398. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

399. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

400. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

401. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

402. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

403. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

404. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

405. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

406. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

407. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

408. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

409. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

410. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

411. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

413. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

414. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

415. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

416. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

417. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

418. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

419. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

420. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

113. Tájékoztatás 

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. 

114. Az érintett hozzáférési joga 

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 

115. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

116. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

117. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

118. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

119. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

120. 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: 
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43. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

44. jogszabály lehetővé teszi, 

45. 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 

71. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

72. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

73. 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. 

74. Kártérítéshez való jog 

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. 

75. 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_javító 16.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú utógondozói részlegen való elhelyezéséről” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

421. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

422. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

423. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

424. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

425. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

426. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

427. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

428. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

429. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

430. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

431. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

432. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

433. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

434. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

435. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

436. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

437. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

438. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

439. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

441. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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442. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

443. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

444. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

445. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

446. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

447. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

448. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

121. Tájékoztatás 

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. 

122. Az érintett hozzáférési joga 

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 

123. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

124. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

125. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

126. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

127. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

128. 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: 
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46. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

47. jogszabály lehetővé teszi, 

48. 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 

76. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

77. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

78. 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. 

79. Kártérítéshez való jog 

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. 

80. 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_javító 17.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „javítóintézeti nevelt fiatalkorú személyes és egyéb tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 

adatok megadása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

449. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

450. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

451. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

452. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

453. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

454. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

455. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

456. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

457. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

458. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

459. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

460. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

461. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

462. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

463. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

464. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

465. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

466. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

467. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

469. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu


 70 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

470. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

471. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

472. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

473. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

474. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

475. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

476. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

129. Tájékoztatás 

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. 

130. Az érintett hozzáférési joga 

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 

131. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

132. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

133. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

134. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

135. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

136. 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: 



 72 

49. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

50. jogszabály lehetővé teszi, 

51. 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 

81. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

82. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

83. 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. 

84. Kártérítéshez való jog 

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. 

85. 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_javító 18.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „a javítóintézeti nevelt fiatalkorú egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére 

és megszűnésére vonatkozó bejelentése” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

477. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

478. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

479. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

480. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

481. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

482. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

483. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

484. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

485. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

486. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

487. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

488. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

489. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

490. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

491. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

492. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

493. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

494. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

495. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

497. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

498. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

499. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

500. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

501. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

502. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

503. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

504. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

137. Tájékoztatás 

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. 

138. Az érintett hozzáférési joga 

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 

139. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

140. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

141. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

142. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

143. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

144. 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: 
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52. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

53. jogszabály lehetővé teszi, 

54. 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 

86. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

87. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

88. 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. 

89. Kártérítéshez való jog 

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. 

90. 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_javító 19.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Javítóintézeti nevelt egészségügyi státuszának és ellátásának dokumentálása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

505. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

506. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

507. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

508. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

509. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

510. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

511. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

512. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

513. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

514. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

515. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

516. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

517. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

518. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

519. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

520. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

521. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

522. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

523. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

525. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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526. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

527. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

528. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

529. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

530. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

531. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

532. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

145. Tájékoztatás 

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. 

146. Az érintett hozzáférési joga 

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 

147. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

148. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

149. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

150. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

151. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

152. 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: 
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55. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

56. jogszabály lehetővé teszi, 

57. 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 

91. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

92. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

93. 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. 

94. Kártérítéshez való jog 

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. 

95. 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_javító 20.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „Javítóintézeti nevelt eseti egészségügyi ellátásának dokumentálása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

533. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

534. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

535. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

536. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

537. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

538. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

539. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

540. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

541. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

542. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

543. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

544. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

545. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

546. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

547. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

548. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

549. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

550. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

551. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

553. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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554. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

555. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

556. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

557. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

558. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

559. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

560. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

153. Tájékoztatás 

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. 

154. Az érintett hozzáférési joga 

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 

155. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

156. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

157. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

158. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

159. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

160. 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: 
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58. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

59. jogszabály lehetővé teszi, 

60. 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 

96. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

97. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

98. 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. 

99. Kártérítéshez való jog 

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. 

100. 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_javító 21.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „rendszeresen gyógyszert szedő javítóintézeti neveltek egészségügyi ellátásának 

dokumentálása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

561. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

562. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

563. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

564. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

565. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

566. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

567. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

568. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

569. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

570. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

571. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

572. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

573. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

574. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

575. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

576. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

577. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

578. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

579. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

581. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

582. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

583. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

584. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

585. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

586. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

587. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

588. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

161. Tájékoztatás 

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. 

162. Az érintett hozzáférési joga 

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 

163. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

164. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

165. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

166. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

167. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

168. 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: 
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61. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

62. jogszabály lehetővé teszi, 

63. 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 

101. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

102. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

103. 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. 

104. Kártérítéshez való jog 

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. 

105. 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_javító 22.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „javítóintézeti nevelésből elbocsátott növendékek egészségügyi dokumentációjának 

átadása” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

589. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

590. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

591. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

592. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

593. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

594. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

595. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

596. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

597. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

598. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

599. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

600. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

601. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

602. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

603. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

604. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

605. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

606. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

607. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

609. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

mailto:dbjavito@dji.hu
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munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

610. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

611. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

612. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

613. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

614. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

615. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

616. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

169. Tájékoztatás 

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. 

170. Az érintett hozzáférési joga 

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 

171. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

172. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

173. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

174. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

175. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

176. 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: 
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64. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

65. jogszabály lehetővé teszi, 

66. 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 

106. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

107. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

108. 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. 

109. Kártérítéshez való jog 

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. 

110. 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_javító 23.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „javítóintézeti nevelt biztonsági elkülönítése” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

617. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

618. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

619. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

620. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

621. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

622. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

623. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

624. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

625. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

626. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

627. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

628. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

629. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

630. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

631. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

632. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

633. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

634. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

635. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

637. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu
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638. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

639. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

640. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

641. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

642. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

643. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

644. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

177. Tájékoztatás 

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. 

178. Az érintett hozzáférési joga 

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 

179. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

180. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 
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• 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. 

181. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

182. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

183. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

184. 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: 
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67. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

68. jogszabály lehetővé teszi, 

69. 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 

111. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

112. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

113. 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. 

114. Kártérítéshez való jog 

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. 

115. 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_javító 24.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  

EMMI Debreceni Javítóintézete 

intézménynél történő személyes adatkezelésről  

 „javító intézeti nevelt családi pótléka” tárgyában 

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 

  

A EMMI Debreceni Javítóintézete által az alábbi adatok tekintetében adatkezelésre 

/adatfeldolgozásra kerül sor. 

645. Az adatkezelő neve : EMMI Debreceni Javítóintézete 

646. Az adatkezelő elérhetőségei: Nagy Kálmán igazgató, 4032 Debrecen, 

Böszörményi út 173. E-mail: dbjavito@dji.hu 

647. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által kijelölt adatvédelmi tisztviselő.  

648. Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: JIR Nevelési napló 

649. Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése: bűnelkövetéssel 

kapcsolatos 

650. Érintettek: jogszabályban nevesítettek  

651. Személyes adatok kategóriái: nem releváns 

652. A kezelt adat minősítése: nem releváns 

653. Az adat formátuma: elektronikus és papír alapú 

654. A személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

655. A különleges személyes adatok kezelésének célja: nyilvántartás 

656. A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve 

annak lejártával a kezelés módja: nem releváns 

657. Az adatkezelés jogalapja: vonatkozó jogszabályok 

658. Az adatok forrása: hatóságtól és az érintettől származó 

659. A személyes adatok címzettjei: jogszabályban nevesítettek 

660. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy 

közölni fogják: jogszabályban nevesítettek 

661. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt 

személyes adatokat: nem releváns 

662. Adatkezelés helye: EMMI Debreceni Javítóintézete 

663. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása: belépésre jogosító azonosítók és jelszavak használata 

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

665. Adatfeldolgozó neve, címe: EMMI Debreceni Javítóintézete állományában lévő 

munkatársak az intézmény nyilvántartásában lévő lakcímeken 

mailto:dbjavito@dji.hu


 98 

666. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységének 

leírása: munkaköri leírásokban szereplő feladatok elvégzéséhez kapcsolódó 

adatkezelés 

667. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: a program meghibásodása 

668. Az adatkezessel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező 

adatvédelmi incidens lehetséges hatásai kockázatai az érintett a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira: nem felmérhető 

669. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekébent 

intézkedései: azonnali jelzés az üzemeltető felé 

670. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettje: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

671. Az adattovábbítás jogalapja: Alapító okirat 

672. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei: 

Az érintett jogai 

185. Tájékoztatás 

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. 

186. Az érintett hozzáférési joga 

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 

187. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, 

kiegészítésére.  

188. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 



 99 

• 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. 

189. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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 igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

190. Az adathordozhatósághoz való jog 

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). 

191. A tiltakozáshoz való jog  

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. 

192. 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: 
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70. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges, 

71. jogszabály lehetővé teszi, 

72. 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 

116. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

117. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

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. 

118. 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. 

119. Kártérítéshez való jog 

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. 

120. 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. 


