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INTÉZKEDÉSE

A Büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről szóló 2/2013. (IX.13)
BVOP utasítás 3. pontja alapján – figyelemmel  az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete, valamint a büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 20.) BVOP utasítás rendelkezéseire – az alábbi intézkedést
adom ki:

I. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés  hatálya a  Zala  Megyei  Büntetés-végrehajtási  Intézetre  (a  továbbiakban:
intézet), valamint az állományában szolgálatot teljesítő hivatásos szolgálati jogviszonyban
és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló állománytagokra (a továbbiakban:
személyi állomány) terjed ki.

2. Az intézkedés  hatálya kiterjed  az intézet  valamennyi  adatkezelésére,  amely személyes
adatra (ideértve a különleges, genetikai,  biometrikus, egészségügyi, bűnügyi személyes
adatot  stb.)  vagy  közérdekű,  illetve  közérdekből  nyilvános  adatra  vonatkozik,  az
adatkezelés céljától (pl. munkáltatói, gazdasági, bűnüldözési stb.) az adatkezelés típusától
(papír alapú, digitálisan kezelt) és az adatkezelési műveletek során alkalmazott eljárástól
függetlenül.

II. Adatvédelmi tevékenység

3. Az adatvédelmi tisztviselő hatásköre kiterjed adatvédelmi ellenőrzési jogosultsággal az
intézet teljes adatkezelési tevékenységére, ez alól kivétel képeznek a minősített adatok. 

Részletes  feladatait  a büntetés-végrehajtás  országos  parancsnokának  3/2019.  (III.  20.)
utasítása  „A  büntetés-végrehajtási  szervek  Adatvédelmi  és  Adatbiztonsági
Szabályzatáról”  (továbbiakban:  utasítás)  15.  pontja  tartalmazza.  Az  adatvédelmi
tisztviselő  eljár  a  munkaköri  leírásában  rögzített  adatvédelemmel  összefüggő
feladatkörökben,  az  adatvédelmi  tisztviselő  helyettesének  adatvédelemmel  összefüggő
feladatkörei  megegyeznek  az  adatvédelmi  tisztviselő  adatvédelemmel  összefüggő
feladatköreivel.
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4. Az adatvédelmi nyilvántartáshoz szükséges adatlapok (Utasítás 1. melléklete) elkészítése,
folyamatos felülvizsgálata az érintett szakterületi vezetők feladata. 

5. A  betekintési  (Utasítás  2.  melléklete)  és  az  adattovábbítási  (Utasítás  3.  melléklete)
nyilvántartások vezetéséről a szakterületi vezetők gondoskodnak.

6. Az  intézet  informatikai  rendszerében  létrehozott  publikus  mappákba,  illetve  a
faliújságokra  személyes  adatot  tartalmazó  dokumentumok  csak  az  érintett  írásbeli
hozzájárulásával kerülhetnek, az ott található adattartalmakat az adatvédelmi tisztviselő
rendszeresen ellenőrzi. 

7. A  bekövetkezett  adatvédelmi  incidensekről  az  adatvédelmi  tisztviselő  köteles
nyilvántartást  vezetni,  továbbá  az  utasítás  4.  melléklete  szerinti  adattartalommal
jegyzőkönyvet felvenni.

8. A  kameraképekkel  kapcsolatos  külön  rendelkezéseket  a  Zala  Megyei  Büntetés-
végrehajtási  Intézet  parancsnokának „az intézet biztonságtechnikai berendezéseinek,  az
Egységes  Digitális  Rádiótávközlő  Rendszer,  a  személyi  riasztók,  valamint  a  riasztó
csengő és tűzjelző működéséről” szóló intézkedése tartalmazza.

9. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi tevékenységet a részére kiadott ellenőrzési terv
alapján ellenőrzi, a tapasztalatait szemlekönyvben rögzíti.

III. Záró rendelkezések

10. Az intézkedésben foglaltakat az intézet teljes személyi állománya köteles megismerni, a
benne foglaltakat betartani.

11. Jelen  intézkedésem  a  kiadás  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  084/2019.
intézetparancsnoki intézkedés hatályát veszti.

        Fülöp István bv. ezredes
intézetparancsnok

8900 Zalaegerszeg, Várkör 4. Tel.:92/313-433 Fax: 92/313-434 Pf.: KÉR-en keresztül: Pf. 299, közvetlenül: Pf. 283
e-mail:zalaeg.uk@bv.gov.hu
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