ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
a Belügyminisztérium adatkezelésében lévő egyes közhiteles nyilvántartások
JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSAIRÓL
A Belügyminisztérium, mint adatkezelő a
a) személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz és résznyilvántartásaihoz,
b) közúti közlekedési nyilvántartáshoz,
c) úti okmány nyilvántartáshoz,
d) elektronikus anyakönyvi rendszerhez,
e) Központi Címregiszterhez,
f) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartáshoz,
g) bűnügyi nyilvántartási rendszerhez,
h) szabálysértési nyilvántartási rendszerhez
i) arcképelemzési nyilvántartási rendszerhez
j) a Schengeni Információs Rendszerhez
hozzáféréssel rendelkező szervezetekről és felhasználói jogosultsággal rendelkező természetes személy felhasználóikról
jogosultságkezelési nyilvántartást vezet.
1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma
Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.
A jelen tájékoztató kapcsán
Adatkezelő:
Székhelye:
Postacím:
Honlapjának címe:
E-mail cím:
Telefonszám:
Az adatkezelés tényleges helye:

Belügyminisztérium (jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezelő)
1051 Budapest József Attila utca 2-4.
1903 Budapest Pf.: 314
www.kormany.hu; www.nyilvantarto.hu
ügyfelszolgalat@bm.gov.hu
061-441-1000
1094 Budapest Balázs Béla utca 35.

Adatvédelmi tisztviselő:
Elérhetősége:

dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
adatvedelem@bm.gov.hu

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám,
azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező) alapján azonosítható.
2. A jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok
A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:













az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban és résznyilvántartásai vonatkozásában: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.)
közúti közlekedési nyilvántartás vonatkozásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.)
úti okmány nyilvántartás vonatkozásában a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
elektronikus anyakönyvi rendszer vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
Központi Címregiszter vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartás vonatkozásában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.
évi LXII. törvény
bűnügyi nyilvántartási rendszer vonatkozásában a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
szabálysértési nyilvántartási rendszer vonatkozásában a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú
törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény
az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény

A jelen tájékoztató elkészítésekor figyelembe vételre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) “az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről” elnevezésű ajánlása (a továbbiakban: Ajánlás).

2

3. Az Adatkezelő adatkezeléseinek jogalapjai
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja, amely alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A jogi kötelezettséget előríró jogszabály:
1. személyiadat- és lakcímnyilvántartásban és résznyilvántartásai vonatkozásában: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 33/B. §
2. közúti közlekedési nyilvántartás vonatkozásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
(Kknyt.) 32/B. §
3. úti okmány nyilvántartás vonatkozásában a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24/B. §
4. elektronikus anyakönyvi rendszer vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 72. §
5. Központi Címregiszter vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény 73. §
6. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartás vonatkozásában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló
2009. évi LXII. törvény 50/C. §
7. bűnügyi nyilvántartási rendszer vonatkozásában a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 70/A. §;
8. szabálysértési nyilvántartási rendszer vonatkozásában a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 156/A. §
9. a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú
törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény
37-38. §
10. az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. §
4. Adatkezelő adatkezeléseinek a célja
JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS
1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartás és
résznyilvántartásainak jogosultságkezelési nyilvántartása
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ADATKEZELÉS CÉLJA
 a nyilvántartásban kezelt adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra hozatala,
o törlése
 sérülése vagy megsemmisülése
elleni védelem, és

2. Közúti közlekedési nyilvántartás jogosultságkezelési
nyilvántartása

3. Úti okmány nyilvántartás jogosultságkezelési nyilvántartása

4. Elektronikus anyakönyvi rendszer jogosultságkezelési
nyilvántartása

5. Központi Címregiszter jogosultságkezelési nyilvántartása

6. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartás
jogosultságkezelési nyilvántartása
4

az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése
 a nyilvántartásban kezelt adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra hozatala,
o törlése
 sérülése vagy megsemmisülése
elleni védelem, és
az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése
 a nyilvántartásban kezelt adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra hozatala,
o törlése
 sérülése vagy megsemmisülése
elleni védelem, és
az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése
 adatok rögzítésére jogosult személynek az e törvényben
meghatározott feladatai ellátása,
 e feladatok ellátásának ellenőrzése
 közvetlen hozzáférésre jogosult személy személyazonosság
megállapítása,
 a hozzáférés biztosítása
a hozzáférés ellenőrzése
annak ellenőrzése, hogy a címregiszterbe kizárólag az erre
jogszabály alapján jogosult személyek, kizárólag a
jogszabályban foglaltak megtartása mellett tehessenek
bejegyzést
 a nyilvántartásban kezelt adatok(hoz)
 való jogosulatlan

o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra hozatala,
o törlése
 sérülése vagy megsemmisülése
elleni védelem, és
az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése
 jogosultak hozzáféréshez szükséges adatainak tárolása
az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása

7. bűnügyi nyilvántartási rendszer jogosultságkezelési
nyilvántartása
8. szabálysértési nyilvántartási rendszer jogosultságkezelési
nyilvántartása
9. Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszer
jogosultságkezelési nyilvántartása
10. Arcképelemzési nyilvántartás jogosultságkezelési
nyilvántartása

 jogosultak hozzáféréshez szükséges adatainak tárolása,
valamint az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása
 jogosultak hozzáféréshez szükséges adatainak tárolása
az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása
 jogosultak hozzáféréshez szükséges adatainak tárolása
az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása

5. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.
A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja,
felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az
Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott
munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó
munkavállalói a személyes adatokhoz.
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Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső
adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a
visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.
Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a különböző
nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben
meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:


a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását,
rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan
hozzáférés megelőzése);



fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre
állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés);



az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos
tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése).

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek
különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
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6. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az Érintettek személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (Adatfeldolgozó) az alábbi cégek, személyek járnak el:
Jogosultságkezelési nyilvántartás
 Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás és
résznyilvántartásainak
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 Közúti közlekedési nyilvántartás
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 Úti okmány nyilvántartás
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 Elektronikus anyakönyvi
rendszer jogosultságkezelési
nyilvántartása
 Központi Címregiszter
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási
kötvénynyilvántartás
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 bűnügyi nyilvántartási rendszer
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 szabálysértési nyilvántartási

Adatfeldolgozó
neve, székhelye
IdomSoft Zrt.
Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 41,
Telefonszám: (06 1) 795 7800 email:
kapcsolat@idomsoft.hu
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.
Központi cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.,
Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133., Telefon: 4594200, Fax: 303-1000, E-mail: info@nisz.hu

szervezeti adminisztrátorral rendelkező:
 adatközlésre kötelezett,
 nyilvántartásban adatkezelést
végző
 közvetlen adatátvételre vagy
adatigénylésre jogosult
szervezetek
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Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

alkalmazás-üzemeltetéssel és alkalmazásfejlesztéssel összefüggő adatkezelési tevékenység

infrastruktúra-üzemeltetési és infrastruktúrafejlesztéssel összefüggő adatkezelési tevékenység



felhasználói adatok rögzítése, módosítása;
 felhasználói jogosutlságok rögzítése,
módosítása, törlése

Jogosultságkezelési nyilvántartás

Adatfeldolgozó
neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

rendszer jogosultságkezelési
nyilvántartása
 Schengeni Információs Rendszer
nemzeti alrendszer
jogosultságkezelési
nyilvántartása
 Arcképelemzési nyilvántartás
jogosultságkezelési
nyilvántartása
TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt
 Elektronikus anyakönyvi
Felelősségű Társaság (TIGRA Kft.)
rendszer jogosultságkezelési
Budapest 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
nyilvántartása

alkalmazás-üzemeltetéssel és alkalmazásfejlesztéssel összefüggő adatkezelési
tevékenység

7. Adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:
 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)
 hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 személyes adatainak korlátozását (zárolását).
Az Érintett személy a fenti 1-es pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be Érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az
Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben
értesíti.
7.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)
Az Érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési cél miatt,
 milyen forrásból,
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mennyi ideig kezeli,
alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait,
az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

7.1.2. A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 7.1.1. pont
szerint írásban kérheti.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
7.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)
Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail
címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő
kiegészítését.
7.1.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)
Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével
és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).
A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban
az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt
követően törli az adatokat.
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7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Érintett, az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az
adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti,
ugyanakkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt
annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Hatósági eljárás kezdeményezése
Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055. Budapest Falk Miksa utca 9-11, honlap: http://naih.hu; postacím:
1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében
vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,
 ha véleménye szerint az Adatkezelő a 7.1.1. pontban meghatározott Érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
 ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).
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7. Az adatkezelés(ek) részletes leírása
1) SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS ÉS RÉSZNYILVÁNTARTÁSAINAK JOGOSULTSÁGKEZELÉSI
NYILVÁNTARTÁSA
Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

 nyilvántartásban kezelt
adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra
hozatala,
o törlése
 sérülése
vagy
megsemmisülése
elleni védelem, és az
adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

 a
nyilvántartás
számára
adatközlésre
kötelezett
szervekről,
 a nyilvántartásban
adatkezelést végző
szervekről,
 közvetlen
adatátvételre vagy
adatigénylésre
jogosult szervekről,
 közvetlen
adatátvételre vagy
adatigénylésre
jogosult
szervek

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE:
amikor a
hozzáférési
jogosultságot
GDPR 6. cikk
kérő szerv
(1) bekezdés c)
kérelme alapján
pont és a
nyilvántartáshoz
polgárok
való hozzáférés
személyi
céljából a
adatainak és
felhasználónak
lakcímének
a személyiadatnyilvántartásár
és
ól szóló
lakcímnyilvánta
1992. évi
rtásban
LXVI. törvény
ellenőrzött
33/B. §
személyazonosít
ó adatai először
rögzítésre
kerülnek

Adatok
forrása
a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek

Címzett (ha van)

 a szakmai
felügyeletet
ellátó miniszter,
 a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság,
 a hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv

Közlés célja (ha
van címzett)

az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái
nevében
hozzáférésre
felhatalmazott
felhasználók
következő adatairól:
1.szerv
1.1.megnevezése
1.2.székhelye,
levelezési címe,
1.3.elektronikus
levélcíme,
1.4.telefonszáma,
2. felhasználó
2.1.
családi
és
utóneve,
2.2. születési családi
neve és utóneve,
2.3. anyja neve,
2.4. születési helye,
ideje,
2.5.
szervezeti
egysége
(kivéve:
elhalálozásról szóló
értesítési
szolgáltatáshoz
csatlakozott szervek
esetén),
2.6.
hozzáférési

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 10 év
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

 adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

a
felhasznál
ó
adatváltoz
ása esetén
a
nyilvántar
tás

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

jogosultságának
típusa, terjedelme és
jogalapja (kivéve:
elhalálozásról szóló
értesítési
szolgáltatáshoz
csatlakozott szervek
esetén),
2.7.
hozzáférési
jogosultsága
keletkezésének
és
törlésének
ténye,(kivéve:
elhalálozásról szóló
értesítési
szolgáltatáshoz
csatlakozott szervek
esetén) időpontja,
2.8.
felhasználóneve,
2.9.
hivatali
kapcsolattartásra
használható
elektronikus
levélcíme
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

2) KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁS JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja
 a nyilvántartásban kezelt
adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra
hozatala,
o törlése
 sérülése vagy
megsemmisülése
elleni védelem, és
az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Kezelt adatok
kategóriái
 A
nyilvántartás
számára adatközlésre
kötelezett
szervekről,
 a nyilvántartásban
adatkezelést végző
szervekről,
 közvetlen
adatátvételre vagy
adatigénylésre
jogosult szervekről,
 közvetlen
adatátvételre vagy
adatigénylésre
jogosult
szervek
nevében
hozzáférésre
felhatalmazott
felhasználók
következő adatairól:
1. szerv

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

Adatok
forrása

KEZDETE:
amikor a
hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv
kérelme alapján
nyilvántartáshoz
való hozzáférés
GDPR 6. cikk
céljából a
(1) bekezdés c)
felhasználónak
pont és a
a személyiadatközúti
és
közlekedési
lakcímnyilvánta
nyilvántartásró
rtásban
l szóló 1999.
ellenőrzött
évi LXXXIV.
személyazonosít
törvény 32/B.
ó adatai először
§
rögzítésre
kerülnek

a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek

MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó

a
felhasznál
ó
adatváltoz
ása esetén
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Címzett (ha van)

 a szakmai
felügyeletet
ellátó miniszter,
 a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság,
 a hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv

Közlés célja (ha
van címzett)

az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

1.1.megnevezése
jogosultságának
1.2.székhelye,
törlésétől
levelezési címe,
számított 10 év
1.3.e-mail címe,
1.4.telefonszáma,
2. felhasználó
2.1.
családi
és
utóneve,
2.2. születési családi
neve és utóneve,
2.3. anyja neve,
2.4. születési helye,
ideje,
2.5.
szervezeti
egysége,
2.6.
hozzáférési
jogosultságának
típusa, terjedelme és
jogalapja,
2.7.
hozzáférési
jogosultsága
keletkezésének
és
törlésének
ténye,(kivéve:
elhalálozásról szóló
értesítési
szolgáltatáshoz
csatlakozott szervek
esetén) időpontja,
2.8.
felhasználóneve,
2.9.
hivatali
kapcsolattartásra
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

a
személyia
datés
lakcím
nyilvántar
tás
-

é
s

l
a
k
c
í
m
n
y
 adatfeldolgozók
i
l
v
á
n
t
a
r
t
á
s

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

használható
elektronikus
levélcíme
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

3) ÚTI OKMÁNY NYILVÁNTARTÁS JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

 a nyilvántartásban kezelt
adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra
hozatala,
o törlése
 sérülése vagy
megsemmisülése
elleni védelem, és
az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Kezelt adatok
kategóriái
 A
nyilvántartás
számára
adatközlésre
kötelezett
szervekről,
 a nyilvántartásban
adatkezelést végző
szervekről,
 közvetlen
adatátvételre vagy
adatigénylésre
jogosult szervekről,
 közvetlen
adatátvételre vagy
adatigénylésre
jogosult
szervek
nevében
hozzáférésre
felhatalmazott
felhasználók
következő adatairól:
1. szerv

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

Adatok
forrása

KEZDETE:
amikor a
hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv
kérelme alapján
nyilvántartáshoz
való hozzáférés
céljából a
GDPR 6. cikk
felhasználónak
(1) bekezdés c)
a személyiadatpont és a
és
külföldre
lakcímnyilvánta
utazásról szóló
rtásban
1998. évi XII.
ellenőrzött
személyazonosít törvény 24/B.
ó adatai először
rögzítésre
kerülnek

a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek

MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának

a
felhasznál
ó
adatváltoz
ása esetén

Címzett (ha van)

 a szakmai
felügyeletet
ellátó miniszter,
 a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság,
 a hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv

Közlés célja (ha
van címzett)

az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

1.1.megnevezése
törlésétől
1.2.székhelye,
számított 10 év
levelezési címe,
1.3.e-mail
címe,
1.4.telefonszáma,
2. felhasználó
2.1.
családi
és
utóneve,
2.2. születési családi
neve és utóneve,
2.3. anyja neve,
2.4. születési helye,
ideje,
2.5.
szervezeti
egysége,
2.6.
hozzáférési
jogosultságának
típusa, terjedelme és
jogalapja,
2.7.
hozzáférési
jogosultsága
keletkezésének
és
törlésének
ténye,(kivéve:
elhalálozásról szóló
értesítési
szolgáltatáshoz
csatlakozott szervek
esetén) időpontja,
2.8.
felhasználóneve,
2.9.
hivatali
kapcsolattartásra

Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

 adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

a
személyia
datés
lakcím
nyilvántar
tás
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Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

használható
elektronikus
levélcíme

19

Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

4) ELEKTRONIKUS ANYAKÖNYVI RENDSZER JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

 adatok
rögzítésére
jogosult személynek az
e
törvényben
meghatározott feladatai
ellátása,
 e feladatok ellátásának
ellenőrzése
 közvetlen hozzáférésre
jogosult
személy
személyazonosság
megállapítása,
 a hozzáférés biztosítása
a hozzáférés ellenőrzése

Az
elektronikus
anyakönyvi
rendszerben
adatok
rögzítésére
jogosult
személy
a) születési családi és
utónevét,
b) házassági nevét,
c)
személyi
azonosítóját,
ennek
hiányában
természetes
személyazonosító
adatait,
d)
kormányrendeletben
meghatározott
képesítési
feltételeknek
való
megfelelését igazoló
okiratának számát és
a kiállító hatóság
megnevezését,
e) kinevezése szerinti
települési
önkormányzat vagy
konzuli
kerület
megnevezését,

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE: a
hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv
kérelme alapján
nyilvántartáshoz
való hozzáférés
céljából a
GDPR 6. cikk
felhasználó
(1) bekezdés c)
személyazonosít
pont és az
ó adatai először
anyakönyvi
rögzítésre
eljárásról szóló
kerülnek
2010. évi I.
törvény 72. §
MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 5 év

Adatok
forrása

a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

f)
kinevezésének
kezdő és befejező
időpontját,
g)
tevékenysége
szünetelésének
ga) tényét és
gb) időtartamát,
h)
helyettesítésére
kirendelt
anyakönyvvezető a)c) és e) pontban
meghatározott adatait,
ha
az
adatok
rögzítésére jogosult
személy
az
anyakönyvvezető,
i)
telefonés
telefaxszámát,
elektronikus
levélcímét,
j)
hozzáférési
jogosultságot
biztosító felhasználói
azonosítóját,
k)
hozzáférési
jogosultságának
időtartamát, ha az
határozott idejű és
l)
hozzáférési
jogosultsága
keletkezésének
és
megszűnésének
időpontját,
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

m)diplomáciai
felülhitelesítésekhez
szükséges
aláírásmintájának és
hivatalos körbélyegző
lenyomatának képét.
A
közvetlen
hozzáférésre jogosult
személy
a) születési családi és
utónevét,
b) házassági nevét,
c)
személyi
azonosítóját,
ennek
hiányában
természetes
személyazonosító
adatait,
d) beosztását,
e)
szervezeti
egységét,
f)
hozzáférési
jogosultságot
biztosító felhasználói
azonosítóját,
g)
hozzáférési
jogosultsága
terjedelmét,
keletkezésének
és
megszűnésének
időpontját és
h) számára közvetlen
hozzáférési
22

Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

jogosultságot
kérő
szerv
ha) megnevezését,
hb) címét,
hc)
telefonés
telefaxszámát,
elektronikus
levélcímét és
hd)
hozzáférési
jogosultsága
terjedelmét,
keletkezésének
és
megszűnésének
időpontját.
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

5) KÖZPONTI CÍMREGISZTER JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

annak ellenőrzése, hogy a
címregiszterbe kizárólag
az erre jogszabály alapján
jogosult személyek,
kizárólag a jogszabályban
foglaltak megtartása
mellett tehessenek
bejegyzést

Kezelt adatok
kategóriái

a) az érintett személyek
természetes
személyazonosító
adatait,
b)
a
címképzésért
felelős
szerv
illetékességi területét,
c)
a
hozzáférési
jogosultság
kezdő
időpontját
és
időtartamát, valamint
d)
a
hozzáférési
jogosultság
módosításának,
visszavonásának okát és
időpontját.

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE:
amikor a
hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv
kérelme alapján
nyilvántartáshoz GDPR 6. cikk
való hozzáférés (1) bekezdés c)
céljából a
pont és az
felhasználónak
elektronikus
a személyiadatügyintézés és a
és
bizalmi
lakcímnyilvánta
rtásban
szolgáltatások
ellenőrzött
általános
személyazonosít
szabályairól
ó adatai először
szóló 2015. évi
rögzítésre
CCXXII.
kerülnek
törvény 73. §
MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 5 év

Adatok
forrása
a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek
a
felhasznál
ó
adatváltoz
ása esetén
a
személyia
datés

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

Adatok
forrása
lakcím
nyilvántar
tás
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Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

6) KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYNYILVÁNTARTÁS JOGOSULTSÁGKEZELÉSI
NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

 a nyilvántartásban kezelt
adatok(hoz)
 való jogosulatlan
o hozzáférés,
o megváltoztatása,
o nyilvánosságra
hozatala,
o törlése
 sérülése vagy
megsemmisülése
elleni védelem, és
az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Kezelt adatok
kategóriái
 Az
adatközlésre
kötelezett szervek,
a
kötvénynyilvántartásb
an adatkezelést végző
szervek,
közvetlen
adatátvételre,
vagy
adatigénylésre
jogosult szervekről,
a
közvetlen
adatátvételre
vagy
adatigénylésre
jogosult
szervek
nevében hozzáférésre
felhatalmazott
felhasználók
 valamint az ezen
felhasználók
jogosultságkezelését
végző
adminisztrátorok

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE:
GDPR 6. cikk
amikor a
(1) bekezdés c)
hozzáférési
pont és a
jogosultságot
kötelező
kérő szerv
gépjárműkérelme alapján
nyilvántartáshoz felelősségbizto
való hozzáférés
sításról szóló
céljából a
2009. évi
felhasználónak
LXII. törvény
a személyiadat50/C. §;
és
94/2018. (V.
lakcímnyilvánta
22.) Korm.
rtásban
ellenőrzött
rendelet a
személyazonosít
Kormány
ó adatai először
tagjainak
rögzítésre
feladat- és
kerülnek
hatásköréről
41. § (1) 11.
MEGTARTÁSI

Adatok
forrása
a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek
a
felhasznál

Címzett (ha van)

 a szakmai
felügyeletet
ellátó miniszter,
 a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság,
 a hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv

Közlés célja (ha
van címzett)

az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

a) megnevezését,
b)
székhelyét,
levelezési címét,
c)
e-mail-címét,
telefonszámát,
d) a szerv nevében
hozzáférésre
felhatalmazott személy
da)
családi
és
utónevét,
db) születési családi
nevét és utónevét,
dc) anyja nevét,
dd) születési helyét,
idejét,
de)
szervezeti
egységét,
df)
hozzáférési
jogosultságának
típusát, terjedelmét
és jogalapját,
dg)
hozzáférési
jogosultsága
keletkezésének
és
törlésének
tényét,
időpontját,
dh)
felhasználónevét,
di)
hivatali
kapcsolattartásra
használható e-mailcímét.

IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 10 év
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

 adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

ó
adatváltoz
ása esetén
a
személyia
datés
lakcím
nyilvántar
tás

7) BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

 jogosultak
hozzáféréshez
szükséges adatainak
tárolása
 az adatkezelés
jogszerűsége
ellenőrzésének
biztosítása

Kezelt adatok
kategóriái
A bűnügyi nyilvántartó
szerv, az elektronikus
adatközlést
teljesítő
szerv,
a
közvetlen
hozzáférés útján történő
adattovábbításra
jogosult szerv, valamint
az elektronikus úton
adatigénylésre jogosult
szerv
a) megnevezését,
b) levelezési címét,
c) telefonszámát,
d) telefaxszámát,
e)
elektronikus
levélcímét,
f)
hozzáférési
jogosultságának típusát,
megadásának
és
visszavonásának tényét

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE:
GDPR 6. cikk
amikor a
(1) bekezdés c)
hozzáférési
pont, a
jogosultságot
bűnügyi
kérő szerv
nyilvántartási
kérelme alapján
nyilvántartáshoz rendszerről, az
való hozzáférés
Európai Unió
céljából a
tagállamainak
felhasználónak
bíróságai által
a személyiadatmagyar
és
lakcímnyilvánta állampolgárok
kal szemben
rtásban
ellenőrzött
hozott ítéletek
személyazonosít nyilvántartásár
ó adatai először
ól, valamint a
rögzítésre
bűnügyi és
kerülnek
rendészeti

Adatok
forrása

Címzett (ha van)

a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek

 a bűnügyi
nyilvántartó
szerv
irányításáért
felelős szerv,
 a szakértői
nyilvántartó
szerv
irányításáért
felelős szerv,
 a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság
 a törvényességi
felügyelet
gyakorlása során
a legfőbb
ügyész;

Közlés célja (ha
van címzett)

az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

Adatok
forrása

és időpontját,
g) a szerv által adott
felhatalmazás
jogosultjának
ga) születési családi és
utónevét,
gb)
személyi
azonosítóját,
gc) beosztását,
gd) szervezeti egységét,
ge)
jogosultságának
terjedelmét,
megadásának
és
visszavonásának tényét
és időpontját,
gf) egyedi azonosítóját.

MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 5 év

biometrikus
adatok
nyilvántartásár
ól szóló 2009.
évi XLVII.
törvény 70/A.
§; 94/2018. (V.
22.) Korm.
rendelet a
Kormány
tagjainak
feladat- és
hatásköréről
41. § (1) 3.

a
felhasznál
ó
adatváltoz
ása esetén
a
személyia
datés
lakcím
nyilvántar
tás
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Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

 bíróság,
 az ügyészség,
 a nyomozó
hatóság, illetve
 az előkészítő
eljárást
lefolytató szerv;

az adatokkal való
visszaélésre utaló
bűncselekmények
megelőzése,
felderítése, valamint
büntetőeljárás
lefolytatása

 a
nemzetbiztonság
i szolgálatok

törvényben
meghatározott
felderítési,
nemzetbiztonsági
védelmi és
elhárítási,
információszerzési,
továbbá
nemzetbiztonsági,
iparbiztonsági,
belső biztonsági és
bűnmegelőzési
ellenőrzési célból

 adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

8) SZABÁLYSÉRTÉSI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái

A
szabálysértési
nyilvántartási rendszer
használatára jogosultak
nyilvántartása
tartalmazza
a
szabálysértési
nyilvántartó szerv, a
 jogosultak hozzáféréshez
közvetlen hozzáféréssel
szükséges
adatainak történő
adatátvételre
tárolása,
jogosult szervek, a
 valamint az adatkezelés közvetlen hozzáféréssel
történő adatigénylésre
jogszerűsége
jogosult
szervek,
ellenőrzésének
valamint
az
biztosítása
adatközlésre kötelezett
szervek
a) megnevezését,
b) levelezési címét,
c) telefonszámát,
d) telefaxszámát,
e)
elektronikus

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE:
amikor a
GDPR 6. cikk
hozzáférési
(1) bekezdés c)
jogosultságot
pont, a
kérő szerv
kérelme alapján szabálysértése
kről, a
nyilvántartáshoz
szabálysértési
való hozzáférés
céljából a
eljárásról és a
felhasználónak
szabálysértési
a személyiadatnyilvántartási
és
rendszerről
lakcímnyilvánta
szóló 2012. évi
rtásban
II. törvény
ellenőrzött
156/A. §
személyazonosít
ó adatai először
rögzítésre
kerülnek

Adatok
forrása
a
nyilvántar
tás
számára
adatközlés
re
kötelezett,
a
nyilvántar
tásban
adatkezelé
st végző,
közvetlen
adatátvéte
lre vagy
adatigényl
ésre
jogosult
szervek
a

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

 szabálysértési
nyilvántartó
szerv,
 a törvényességi
felügyeletet
ellátó ügyész,
 az
Alkotmányvédel
mi Hivatal,
 a büntetőeljárás
lefolytatása
céljából a
bíróság, az
ügyészség, a
nyomozó
hatóság és az
előkészítő
eljárást folytató
szerv

az adatkezelés
jogszerűségének
ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok
kategóriái
levélcímét,
f)
hozzáférési
jogosultságának
típusát,
keletkezésének
és
törlésének tényét és
időpontját,
g) a szerv nevében
hozzáférésre
felhatalmazott
személy
(a
továbbiakban:
hozzáférésre
felhatalmazott
személy)
ga)
családi
és
utónevét (neveit),
gb)
személyi
azonosítóját,
gc) beosztását,
gd)
szervezeti
egységét,
ge)
hozzáférési
jogosultságának
terjedelmét és körét,
keletkezésének
és
törlésének tényét és
időpontját,
gf)
egyedi
azonosítóit.

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 5 év
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Adatok
forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha
van címzett)

 adatfeldolgozók

adatfeldolgozási
tevékenység
ellátása

felhasznál
ó
adatváltoz
ása esetén
a
személyia
datés
lakcím
nyilvántar
tás

9) SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER NEMZETI ALRENDSZER JOGOSULTSÁGKEZELÉSI
NYILVÁNTARTÁSA
Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

A SIS törvény 37. § (1)
bekezdés alapján az alábbi
adatokat nyilvántartja az
NS.CP-hez rendszerrendszer kapcsolat útján
hozzáférő szervezetnek a
SIS II-ben adatkezelési
művelet elvégzésére
 jogosultak
jogosultakat tartalmazó
hozzáféréshez
jogosultság
szükséges adatainak nyilvántartása:
tárolása,
a) viselt családi és
 valamint
az
utónevét
adatkezelés
(utónevek),
jogszerűsége
b) születési családi és
ellenőrzésének
utónevét
biztosítása
(utónevek),
c) anyja születési
családi és utónevét
(utónevei),
d) születési helyét
(ország, település),
e) nemét,
f) születési idejét,

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

KEZDETE:
amikor a
GDPR 6. cikk
hozzáférési
(1) bekezdés e)
jogosultságot
pont,
kérő szerv
kérelme alapján
a Schengeni
nyilvántartáshoz
Információs
való hozzáférés
Rendszer
céljából a
második
felhasználónak
generációja
a
keretében
személyazonosít
történő
ó adatai először információcser
rögzítésre
éről, továbbá
kerülnek
egyes
rendészeti
tárgyú
törvények
MEGTARTÁSI
ezzel, valamint
IDŐ:a
a Magyary
felhasználó
Egyszerűsítési
utolsó
Programmal
jogosultságának
összefüggő
törlésétől
módosításáról
számított 5 év
szóló 2012. évi

Adatok forrása

Címzett (ha van)

 a
büntetőügyben
eljáró bíróság és
ügyészség,
 a rendőrség
 a nyilvántartás
 Nemzeti Adószámára
és Vámhivatal,
adatközlésre
 az
kötelezett,
idegenrendészet
a
i hatóság és a
nyilvántartásb
menekültügyi
an
hatóság
adatkezelést
végző,
 a közlekedési
közvetlen
igazgatási
adatátvételre
hatáskörben
vagy
eljáró szerv,
adatigénylésre
 a közúti
jogosult
szervek
közlekedési
nyilvántartó
szerv,
 a
Terrorelhárítási
Információs és
Bűnügyi
Elemző

Közlés célja
(ha van
címzett)

az adatkezelés
jogszerűségéne
k ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

g) szervezeti
felhasználói
azonosítóját,
valamint
h) felhasználói
jogosultságának
szintjét, az
engedélyezés és
visszavonás
dátumát
i) a hozzáférés
típusát, valamint
j) a hozzáférést
igénylő személy
szervezeti és
munkaköri adatait.
A SIS törvény 38. § (1)
bekezdés alapján az alábbi
adatokat nyilvántartja az
NS.CP-t és a CS.SIS-t az
NS.CP Portál felületen
keresztül elérő
felhasználókat tartalmazó

CLXXXI.
törvény 37. §
(1), 38. § (1)
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Adatok forrása

Címzett (ha van)
Központ
 nemzetbiztonsá
gi szolgálat
 SIRENE iroda

Közlés célja
(ha van
címzett)

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

jogosultság nyilvántartás:
a) viselt családi és
utónevét
(utónevek),
b) születési családi és
utónevét
(utónevek),
c) anyja születési
családi és utónevét
(utónevei),
d) születési helyét
(ország, település),
e) nemét,
f) születési idejét,
g) a hozzáférés
típusát,
h) felhasználói
jogosultságának
szintjét, az
engedélyezés és
visszavonás
dátumát, valamint
i) a hozzáférést
igénylő személy
szervezeti és
munkaköri adatait.

Adatok forrása

Címzett (ha van)

adatfeldolgoz
ók

34

Közlés célja
(ha van
címzett)

adatfeldolgozás
i tevékenység
ellátása

10) ARCKÉPELEMZÉSI NYILVÁNTARTÁS JOGOSULTSÁGKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Az Arcképtv. 6. § (2)
bekezdése
alapján
az
arcképelemző
rendszer
kezelésére
jogosultak
tekintetében az alábbi
adatokat tartalmazza a
jogosultság nyilvántartás:
a) az
arcképelemző
 jogosultak
tevékenységet
végző
hozzáféréshez
szerv
szükséges adatainak
aa) megnevezését,
tárolása,
ab) levelezési címét,
 valamint
az
ac) telefonszámát,
ad) telefaxszámát,
adatkezelés
ae) elektronikus
jogszerűsége
levélcímét,
ellenőrzésének
valamint
biztosítása
af) hozzáférési
jogosultsága
típusát,
keletkezésének és
törlésének tényét,
valamint
időpontját;
b) az
arcképelemző

Adatkezelés
időtartama
KEZDETE:
amikor a
hozzáférési
jogosultságot
kérő szerv
kérelme alapján
nyilvántartáshoz
való hozzáférés
céljából a
felhasználónak
a
személyazonosít
ó adatai először
rögzítésre
kerülnek
MEGTARTÁSI
IDŐ:a
felhasználó
utolsó
jogosultságának
törlésétől
számított 20 év

Adatkezelés
jogalapja

Adatok forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja
(ha van
címzett)

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e)
pont,
az
arcképelemzési
nyilvántartásró
l
és
az
arcképelemző
rendszerről
szóló 2015. évi
CLXXXVIII.
törvény 6. §
(továbbiakban:
Arcképtv.)
az
arcképelemző
rendszer
működtetéséne
k
részletes
szabályairól
szóló 78/2015.
(XII. 23.) BM
rendelet.

 a nyilvántartás
számára
adatközlésre
kötelezett,
a
nyilvántartásb
an
 a Nemzeti
adatkezelést
Adatvédelmi és
végző,
Információszabad
közvetlen
ság Hatóság,
adatátvételre
vagy
adatigénylésre
jogosult
szervek

az adatkezelés
jogszerűségéne
k ellenőrzése

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
jogalapja

rendszer használatával
elemző tevékenységet
folytató személy
ba) nevét,
bb) személyi
azonosítóját,
ennek hiányában
természetes
személyazonosító
adatait,
bc) beosztását,
bd) szervezeti
egységét,
be) hozzáférési
jogosultsága
terjedelmét
és
körét,
keletkezésének és
törlésének tényét,
valamint
időpontját,
bf) hozzáférési
jogosultságához
rendelt
felhasználói
azonosítóját.

Adatok forrása

Címzett (ha van)

 bíróság, az
ügyészség, a
nyomozó
hatóság,
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a
nemzetbiztons
ági
szolgálatok



adatfeldolgoz
ók

Közlés célja
(ha van
címzett)
az adatokkal
való
visszaélésre
utaló
bűncselekmény
ek megelőzése,
felderítése,
valamint
büntetőeljárás
lefolytatása
törvényben
meghatározott
felderítési,
nemzetbiztonsá
gi védelmi és
elhárítási,
információszerz
ési, továbbá
nemzetbiztonsá
gi,
iparbiztonsági,
belső biztonsági
és
bűnmegelőzési
ellenőrzési
célból
adatfeldolgozás
i tevékenység
ellátása

