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Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú,
egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek
nyilvántartása
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú,
Adatkezelés célja
egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek részére
bűnmegelőzési célból nyújtandó rendőri segítség
érdekében adataik kezelése.
Az információs önrendelkezési jogról és az
Adatkezelés jogalapja
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5. § (1) bekezdés b) pontja.
A kezelt személyes adatok Személyes adat:
kategóriái
 név;
 születési név;
 anyja neve;
 születési hely és idő.
A kezelt személyes adatok Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
megőrzésének időtartama, az
időtartam
meghatározásának
szempontja
Nem történik adattovábbítás.
Az adattovábbítás címzettjei
A kezelt személyes adatok Az érintett személytől történik az adatok felvétele.
forrása
Adatfeldolgozó megnevezése és Nem vesz igénybe.
elérhetősége
Az érintettet megillető jogok
Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén
keresztül:
– tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt
adatokhoz,
– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
– a kezelt adatok törlését kérheti.
A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való
jog nem gyakorolható.
Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott
érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok
kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy
– milyen célból kezeli,
– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
– mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról),
– milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

–
–
–
–

a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv
legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért
további másolatokért a rendőrségi adatkezelő szerv az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben a rendőrségi adatkezelő szerv törvényi
felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a
tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását
megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás.
Az adat helyesbítésének (módosításának), vagy törlésének kérése esetén a
módosítani/törölni kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt
is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását/törlését.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor a rendőrségi
adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett
kifogásolta. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan
késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel
érintett adatokat. Az adat törlésének kérése esetén a rendőrségi adatkezelő szerv
haladéktalanul törli a személyes adatot. A helyesbítésről vagy megjelölésről, illetve a
törlésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti
Amennyiben az érintett sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő szerv a személyes adatait
kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasz minden
esetben kivizsgálásra kerülHa a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi
adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván
fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál, melynek elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu/1.1-kapcsolat,elerhet-seg.html oldalon.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási
helye
(ideiglenes
lakcím)
szerinti
törvényszéknél
(https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

