Szám: 39000/2-2/2020.ált.
Érintetti tájékoztató
adatkezelés megnevezése

TIBEK központi számára érkező hívások kezelése

adatkezelő neve:

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ
adatvedelem@tibek.gov.hu
az állampolgári megkeresések, bejelentések telefonon
történő fogadása és kezelése, a szükséges
intézkedések
kezdeményezése,
az
esetleges
eljárásokban történő felhasználás
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása
a
TIBEK
központi
telefonszámán
hívást
kezdeményező személyek
az érintett hangja, a hívás időpontja, a hívás tartalma,
ennek során az érintett által közölt egyéb személyes
adatok
nincs

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatkezelés célja:

adatkezelés jogalapja:
érintettek kategóriái:
személyes adatok kategóriái:
személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR
10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái
címzettek:

adatfeldolgozó neve, képviselője:
harmadik országban, nemzetközi szervezet számára
történő továbbítás:
a kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
adatbiztonsági intézkedések:

nincs
Az adatokat kizárólag a TIBEK kijelölt munkatársai
kezelik. Az adatokat a TIBEK harmadik fél részére –
a hatóságok és más szervek részére történő, törvényen
alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem
továbbítja.
nincs
nincs
az adat keletkezésétől számított 6 hónap
TIBEK Informatikai Biztonsági Szabályzatában
meghatározottak szerint

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:
a) tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt
adatokhoz,
b) pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
c) a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
d) adatai kezelése ellen tiltakozhat,
e) kérheti az adatkezelés korlátozását.
a) Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás
alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a TIBEK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult
arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:
- milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból
kezeli,
- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.
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b) Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy
kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat
valóságát az érintettnek alá kell támasztania.
c) Az adat törlésének kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot
kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok
további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és
annak még nem tett eleget.
Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi
kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről vagy
zárolásról a TIBEK az érintettet tájékoztatja.
d) Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a TIBEK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó
adatkezelés ellen.
e) Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a TIBEK közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett, vagy jogos érdek jogalapon történő kezelése ellen. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást vagy a tiltakozást a
TIBEK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya
van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati
lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a TIBEK-hez, mint személyes
adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@tibek.gov.hu címen, az
adatvédelmi tisztviselőnek címezve.
Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C,
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy a TIBEK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes,
azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
bíróság előtt is.
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