
 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön 

Balassagyarmat 

 

ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 
      

Az adatkezelés megnevezése  Kapcsolattartók nyilvántartása 
      

Az adatkezelés célja  

Az elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak kapcsolat-
tartási jogának biztosítása 

   

Az adatkezelés jogalapja  2011. évi CXII. tv. 5. §, 2015. évi CVII. tv. 28. § 
  törvény 11. § 

Az adatok fajtája  

Név, lakcím, kapcsolattartói minősítés, személyes ada-
tok 

   

Az érintettek köre  fogvatartottak kapcsolattartói 

   

Az adatok forrása  

kapcsolattartói nyilatkozat, személyazonosító igazol-
vány  
 

      

A továbbított adatok fajtája  

Név, lakcím, tele-
fonszám, kapcso-
lattartói minősítés    

      

A továbbított adatok címzettje  

1995. évi CVII. tv. 
29.§    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

1995. évi CVII. tv. 
29.§    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  1995. évi CVII tv. 32. §, 2013. évi CCXL tv 79-80 § 
   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  

Dr. Körmendi Sándor ria. 

kormendi.sandor@bv.gov.hu 

bgyarmat.uk@bv.gov.hu 
06/35/501 170 / 1011501 mellék 

      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,   valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 

 

 

 

 



 

ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  

A büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal kapcsolatos 
egyéb – bírósági, ügyészségi, közjegyzői, államigazga-
tási – eljárásban keletkezett azon iratok nyilvántartása, 
amelyeket jogszabály rendelkezése alapján a bv. szer-
vezet részére meg kell küldeni - a büntetés-végrehajtási 
szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv.  28. § (2) bekez-
dése e) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az 
intézkedés végrehajtásán keresztül, azzal a célkitűzés-
sel, hogy a végrehajtás során az egyéniesítés szempont-
jait biztosítani kell annak érdekében, hogy az megfele-
lően szolgálja az egyéni megelőzési célok elérését - a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedé-
sek és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény 1. § (1) bekezdése szerint. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, a büntetések, az intézke-
dések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
76. § (1) bekezdése. 

   

Az adatok fajtája  

A végrehajtás során a büntetés-végrehajtás törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához és a fogvatartott 
jogainak a gyakorlásához szükséges adatok, iratok. 

   

Az érintettek köre  Fogvatartotti nyilvántartásban rögzített személyek köre. 

   

Az adatok forrása  

A bírósági, ügyészségi, közjegyzői, államigazgatási 
eljárásban keletkezett iratok. 

      

A továbbított adatok fajtája  

Letartóztatással összefüggő bírósági értesítők, 
ügyészségi rendelvények, indítványok, jogerős 
szabadságvesztéssel összefüggő bírósági értesí-
tések, ítéletkiadmányok, idézések, fogvatartottak 
részére kézbesítendő hivatalos iratok.      

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

mailto:kormendi.sandor@bv.gov.hu)


adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,   valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  

Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása és a 
társadalmi kötődés programba bevonás feltételeinek 
megállapítása és végrehajtására vonatkozó adatok nyil-
vántartása - a büntetések, az intézkedések, egyes kény-
szerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtá-
sáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) bekezdé-
se t) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A reintegrációhoz kapcsolódóan törvényben meghatá-
rozott feladatok teljesítése - a büntetések, az intézkedé-
sek, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
76. § (1) bekezdés alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, illetve a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-
sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvényben foglaltak alapján. 

   

Az adatok fajtája  

Kiterjed az elítélt által eltávozásra, illetve letelepedésre 
megjelölt lakás tekintetében az elítélt lakáshasználati 
jogára és lakáskörülményeire, a befogadó környezetre, 
az elítélt családi állapotára, iskolai végzettségére, szak-
képzettségére, foglalkozására, egészségügyi adataira, 
esetleges káros szenvedélyeire, szociális helyzetére, így 
különösen családi körülményeire, jövedelmi és vagyoni 
körülményeire vonatkozó adataira, valamint a bűnis-
métlési kockázatok valószínűségére és az azt megalapo-
zó adatokra, így a bűnügyi személyes adataira. 

   

Az érintettek köre  

Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása és társa-
dalmi kötődés programba bevonás tekintetében érintett 
fogvatartottak köre. 

   

Az adatok forrása  

Pártfogói környezettanulmány, rendőrségi információ, 
végrehajtásra vonatkozó iratok. 

      

A továbbított adatok fajtája  

Az EVSZ és TKP alkalmazásáról értesítés, al-
kalmazással összefüggésben történő eltávozá-
sokról értesítés,  alkalmazással érintett fogvatar-
tottak személyes adatai.    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   



   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés megnevezése  

Közérdekű munkára ítéltek esetén szükséges adatok 
nyilvántartása - a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végre-
hajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) be-
kezdése g) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A végrehajtás során törvényben meghatározott felada-
tok teljesítése - a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végre-
hajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (1) be-
kezdés alapján 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, illetve a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-
sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvényben foglaltak alapján. 

   

Az adatok fajtája  

Kiterjed a közérdekű munkára ítélt társadalombiztosítá-
si azonosító jelére, egészségügyi adataira, szociális 
helyzetére, foglalkozására, munkahelyére, munkarend-
jére és tanulói jogviszonyára, tanulmányi rendjére, va-
lamint családi körülményeire vonatkozó adataira, to-
vábbá – ha azokat megadja – a levelezési címére, tele-
fonszámára, illetve e-mail címére, valamint a végrehaj-
tás helyére, kezdő és befejező időpontjára, valamint a 
ledolgozott napok számára. 

   

Az érintettek köre  

Közérdekű munkára ítéltek nyilvántartásában érintett 
személyek köre. 

   

Az adatok forrása  

Bírósági, rendőrségi, kormányhivatali iratok, érintett 
nyilatkozata. 

      

A továbbított adatok fajtája      

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
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A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  

Közügyektől eltiltott esetén szükséges adatok nyilván-
tartása - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszer-
intézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) bekezdése h) 
pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A végrehajtás során törvényben meghatározott felada-
tok teljesítése - a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végre-
hajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (1) be-
kezdés alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, illetve a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-
sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvényben foglaltak alapján. 

   

Az adatok fajtája  

Kiterjed a népképviseleti szerv testületében vagy bizott-
ságában korábban betöltött tagságára, civil szervezetben 
betöltött vezetői tisztségére, köztestületben vagy köz-
alapítványban viselt tisztségére, volt katonai rendfoko-
zatára, volt címzetes rendfokozatára, volt belföldi vagy 
külföldi kitüntetésére, a hivatalos személyi minőséget 
korábban megalapozó jogviszonyára, törvényben kihir-
detett nemzetközi szerződéssel létrehozott szervezet 
közgyűlésébe, testületébe történt korábbi delegálására 
vonatkozó adataira, illetve az arra vonatkozó adatokra, 
hogy korábban védőként vagy jogi képviselőként járt el. 

   

Az érintettek köre  

Közügyektől eltiltottak nyilvántartásában érintett sze-
mélyek köre. 

   

Az adatok forrása  

Bírósági, rendőrségi, kormányhivatali és más hivatalos 
iratok. 

      

A továbbított adatok fajtája  

Mellékbüntetésről készült értesítések, érintett 
fogvatartottak személyes adatai.     

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 



  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  Kapcsolattartók nyilvántartása 
      

Az adatkezelés célja  

Az elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak kapcsolat-
tartási jogának biztosítása 

   

Az adatkezelés jogalapja  2011. évi CXII. tv. 5. §, 2015. évi CVII. tv. 28. § 

  törvény 11. § 

Az adatok fajtája  

Név, lakcím, kapcsolattartói minősítés, személyes ada-
tok 

   

Az érintettek köre  fogvatartottak kapcsolattartói 

   

Az adatok forrása  

kapcsolattartói nyilatkozat, személyazonosító igazol-
vány  
 

      

A továbbított adatok fajtája  

Név, lakcím, tele-
fonszám, kapcso-
lattartói minősítés    

      

A továbbított adatok címzettje  

1995. évi CVII. tv. 
29.§    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

1995. évi CVII. tv. 
29.§    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  1995. évi CVII tv. 32. §, 2013. évi CCXL tv 79-80 § 
   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,   valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  

A fogvatartott lakcíme - a büntetés-végrehajtási szerve-
zetről szóló 1995. évi CVII. tv.  28. § (2) bekezdése b) 
pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A büntetés-végrehajtási intézetbe befogadott személyek 
azonosítása - a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 
2009. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint, 
valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 
letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végre-
hajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. IM 
rendelet II. fejezet 7. szerint - személyazonosság megál-
lapítása a befogadáskor. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, a büntetések, az intézke-
dések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
89. § (1) bekezdése. 

   

Az adatok fajtája  Fogvatartottak lakcím adatai. 
   

Az érintettek köre  

Fogvatartott nyilvántartásban rögzítettek személyek 
köre. 

   

Az adatok forrása   
      

A továbbított adatok fajtája  

A befogadás alapjául szolgáló iratok és a bűn-
ügyi nyilvántartási rendszer személyazonosító 
adatok és fényképek nyilvántartásában kezelt 
adatok.    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29 § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 

mailto:kormendi.sandor@bv.gov.hu)


megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés megnevezése  

Pártfogó felügyelet hatálya alatt állókra vonatkozó ada-
tok nyilvántartása - a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végre-
hajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) be-
kezdése i) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A végrehajtás során törvényben meghatározott felada-
tok teljesítése - a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végre-
hajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (1) be-
kezdés alapján 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, illetve a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-
sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvényben foglaltak alapján. 

   

Az adatok fajtája  

Kiterjed a pártfogó felügyelet alatt álló egészségügyi 
adataira, esetleges káros szenvedélyeire, foglalkozására, 
munkahelyére vagy tanulói jogviszonyára vonatkozó 
adataira, szociális helyzetére, így különösen családi 
körülményeire, lakáskörülményeire, jövedelmi és va-
gyoni körülményeire vonatkozó adataira, valamint a 
bűnismétlési kockázatok valószínűségére és az azt meg-
alapozó adatokra, így a bűnügyi személyes adataira, 
fiatalkorú esetén tanulmányi eredményeire, az oktatási 
intézményben tanúsított magaviseletére, pedagógiai 
jellemzésére. 

   

Az érintettek köre  

Pártfogó felügyelet állók nyilvántartásában érintett 
személyek köre. 

   

Az adatok forrása  

Bíróságtól, rendőrségtől, pártfogótól származó iratok, 
érintett nyilatkozata. 

      

A továbbított adatok fajtája  

.Pártfogó felügyelet elremndelésére vonatkozó 
végzések, vonatkozó ítéletkiadmányok    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29 § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 



adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 
  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  

Reintegrációs őrizetbe helyezettek nyilvántartása. A 
reintegrációs őrizet elrendelése feltételeinek megállapí-
tása és a reintegrációs őrizet végrehajtására vonatkozó 
adatok nyilvántartása - a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 
(2) bekezdése s) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A reintegrációhoz kapcsolódóan törvényben meghatá-
rozott feladatok teljesítése - a büntetések, az intézkedé-
sek, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
76. § (1) bekezdés alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, illetve a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-
sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény 76. §. 2011. évi CXII. törvény 5. § 

   

Az adatok fajtája  

2013.  évi  CCXL.  törvény  76.  §-ában  meghatározott  
adatkörök. Kiterjed a reintegrációs őrizet végrehajtására 
kijelölendő lakás tekintetében az elítélt vagy a befogadó 
nyilatkozatot tevő lakáshasználati jogára és a lakás 
elektromos áramellátását igazoló előfizetői adatokra, a 
befogadó környezetre és a lakásban lakó más szemé-
lyeknek az elítélt befogadására való készségére, az el-
ítélt családi állapotára, iskolai végzettségére, szakkép-
zettségére, foglalkozására, munkavállalási, illetve ta-
nulmányi lehetőségeire, egészségügyi adataira, esetle-
ges káros szenvedélyeire, szociális helyzetére, így külö-
nösen családi körülményeire, lakáskörülményeire, jöve-
delmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira, a 
bűnismétlési kockázatok valószínűségére és az azt meg-
alapozó adatokra, így a bűnügyi személyes adataira, 
továbbá a reintegrációs őrizet ellenőrzése során az el-
ítélt munkahelyére, illetve tanulói jogviszonyára vonat-
kozó adataira, valamint fiatalkorú esetén tanulmányi 
eredményeire, az oktatási intézményben tanúsított ma-
gaviseletére, pedagógiai jellemzésére. 

   

Az érintettek köre  

Reintegrációs őrizetre vonatkozó előterjesztés tekinte-
tében érintett fogvatartottak köre. Reintegrációs őrizet-
be helyezettek. 

   

Az adatok forrása  

Pártfogói környezettanulmány, rendőrségi információ, 
végrehajtásra vonatkozó iratok . Személyes  iratok,  
büntetőeljárás  során  keletkezett iratok, végrehajtáshoz 
szükséges egyéb iratok. 

      

A továbbított adatok fajtája  

2013.  évi  CCXL.  törvény  76.  §-ában  megha-
tározott adatkörök. Reintegrációs őrizet előter-
jesztésével, elbírálásával kapcsolatban keletke-
zett iratok: kérelem, környezet-tanulmány,  tájé-
koztatók és nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, vég-
zések.     

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29 § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak. 1995.  évi  CVII.  törvény  29/A.  §-ban  
meghatározott személyi kör.    

      



Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak. 1995. évi CVII. törvény 29/A. §.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

1995.  évi  CVII.  törvény  32.  §-a;  2013.  évi  CCXL.  
törvény 79-80. §-a szerint. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése   

  

Sértettek nyilvántartása - a büntetés-végrehajtási 

szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv.  28./B § 

(1) bekezdése szerint.    

Az adatkezelés célja  

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedé-
sek és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. törvény 28/B. § (1) bekezdése szerint. 

   

Az adatok fajtája  Sértetti adatok. 
   

Az érintettek köre  A sértettek nyilvántartásában rögzített személyek köre. 

   

Az adatok forrása  A bíróság vagy az ügyész értesítése. 
      

A továbbított adatok fajtája  Nem továbbítható!    

      

A továbbított adatok címzettje  Nem továbbítható!    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (3) bekezdése alapján a fogvatartott sza-
badulásakor törölni kell. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az adatkezelés megnevezése  

Szabálysértési elzárás hatálya alatt állókra vonatkozó 
adatok nyilvántartása - a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) 
bekezdése r) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A végrehajtás során törvényben meghatározott feladatok 
teljesítése - a büntetések, az intézkedések, egyes kény-
szerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtá-
sáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (1) bekezdés 
alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, illetve a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-
sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvényben foglaltak alapján. 

   

Az adatok fajtája  

Kiterjed a szabálysértési elzárás hatálya alatt álló arc-
képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, egés-
zségügyi adataira, esetleges káros szenvedélyeire, vala-
mint a végrehajtás helyére, kezdő és befejező időpontjá-
ra. 

   

Az érintettek köre  

Szabálysértési elzárást töltők nyilvántartásában érintett 
személyek köre. 

   

Az adatok forrása  Bírósági, rendőrségi, kormányhivatali iratok. 
      

A továbbított adatok fajtája  

Szabs. elzárás végrehajtására felhívás, előveze-
tés, elfogató parancs, szabs. elz.-ra átváltoztató 
határozat, kiszabó végzés, letöoltéséről készült 
értesítés.     

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 
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általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés megnevezése  

A személyazonosító adatok, Társadalombiztosítási Azo-
nosító Jelek és fényképek nyilvántartása - a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerről szóló 2009. évi XLVII. tör-
vény 4. § (2) bekezdése, valamint a büntetés-
végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv.  28. § 
(2) bekezdése a) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A büntetés-végrehajtási intézetbe befogadott személyek 
azonosítása - a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 
2009. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint, 
valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes le-
tartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végre-
hajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. IM ren-
delet II. fejezet 7. szerint - személyazonosság megállapí-
tása a befogadáskor. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, a büntetések, az intézke-
dések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
89. § (1) bekezdése. 

   

Az adatok fajtája  Fogvatartottak személyazonosító adatai és fényképek. 
   

Az érintettek köre  

Fogvatartott nyilvántartásban rögzítettek személyek 
köre. 

   

Az adatok forrása  

A befogadás alapjául szolgáló iratok és a bűnügyi nyil-
vántartási rendszer személyazonosító adatok és fényké-
pek nyilvántartásában kezelt adatok. 

      

A továbbított adatok fajtája  

A személyazonosító adatok, Társadalombiztosí-
tási Azonosító Jelek és fényképek nyilvántartása    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

mailto:kormendi.sandor@bv.gov.hu)


általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

  

 
Az adatkezelés megnevezése  

A fogvatartott személyi azonosítója - a büntetés-
végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv.  28. § 
(2) bekezdése c) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A büntetés-végrehajtási intézetbe befogadott személyek 
azonosítása - a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 
2009. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint, 
valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes le-
tartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végre-
hajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. IM ren-
delet II. fejezet 7. szerint - személyazonosság megállapí-
tása a befogadáskor. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, a büntetések, az intézke-
dések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
89. § (1) bekezdése. 

   

Az adatok fajtája  Fogvatartottak személyi azonosítójának adatai. 
   

Az érintettek köre  Fogvatartotti nyilvántartásban rögzített személyek köre. 

   

Az adatok forrása  

A befogadás alapjául szolgáló iratok és a bűnügyi nyil-
vántartási rendszer személyazonosító adatok és fényké-
pek nyilvántartásában kezelt adatok. 

      

A továbbított adatok fajtája  személyi azonosító    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 

mailto:kormendi.sandor@bv.gov.hu)


ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés megnevezése  

A végrehajtás során a büntetés-végrehajtás törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához és a fogvatartott 
jogainak a gyakorlásához szükséges adatok, iratok nyil-
vántartása - a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 
1995. évi CVII. tv.  28. § (2) bekezdése d) pontja sze-
rint. 

      

Az adatkezelés célja  

A büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az 
intézkedés végrehajtásán keresztül, azzal a célkitűzéssel, 
hogy a végrehajtás során az egyéniesítés szempontjait 
biztosítani kell annak érdekében, hogy az megfelelően 
szolgálja az egyéni megelőzési célok elérését - a bünte-
tések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény 1. § (1) bekezdése szerint. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  28. § (1) bekezdése, a büntetések, az intézke-
dések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
76. § (1) bekezdése. 

   

Az adatok fajtája  

A végrehajtás során a büntetés-végrehajtás törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához és a fogvatartott 
jogainak a gyakorlásához szükséges adatok, iratok. 

   

Az érintettek köre  Fogvatartotti nyilvántartásban rögzített személyek köre. 

   

Az adatok forrása   

  

A törvényben meghatározott feladatai teljesítése 

céljából a bíróság, az ügyészség, a rendőrség 

által kiállított nyomtatványok, iratok.    

A továbbított adatok fajtája  

Lakhelyre, családi állapotra, iskolai, szakmai 
végzettségre, dohányzási szokásra, étkezési 
szaokásra stb. vonatkozó nyilatkozatok, iratok.    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   

      

mailto:kormendi.sandor@bv.gov.hu)


A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés megnevezése  

A büntetések és az intézkedések végrehajtására vonat-
kozó adatok nyilvántartása, így különösen a végrehajtás 
elhalasztásával, a végrehajtás kezdő és befejező idő-
pontjával, a foganatosítás helyével és körülményeivel, a 
jutalmazással és a fenyítéssel, a végrehajtás félbeszakí-
tásával és annak okával, valamint a büntetés végrehajtá-
sát kizáró ok vagy végrehajtási akadály bekövetkezésé-
vel kapcsolatos adatokra - a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) 
bekezdése o) pontja szerint. 

      

Az adatkezelés célja  

A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjá-
nak, a reintegrációs őrizet esedékessége napjának és a 
lejárati napjának, a feltételes szabadságra bocsátás ese-
dékessége napjának megállapítása - a szabadságvesztés 
és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról 
szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése 
alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. törvény 28. § (1), valamint a büntetések, az intéz-
kedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
76. § (2) bekezdése szerint. 

   

Az adatok fajtája  Végrehajtásra vonatkozó adatok. 
   

Az érintettek köre  

A fogvatartotti nyilvántartásában rögzített személyek 
köre. 

   

Az adatok forrása  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak. 

      

A továbbított adatok fajtája  

A végrehajtás elhalasztásával, a végrehajtás kez-
dő és befejező időpontjával, a foganatosítás he-
lyével és körülményeivel, a jutalmazással és a 
fenyítéssel, a végrehajtás félbeszakításával és 
annak okával, valamint a büntetés végrehajtását 
kizáró ok vagy végrehajtási akadály bekövetke-
zésével kapcsolatos adatok    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 



adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 
  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában,  valamint   Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 
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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés megnevezése  

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézke-
dések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény 10/A. § (5) bekezdése szerinti 
kártalanítási kérelemmel és a 144/B. § szerinti panasz 
ügyintézésével kapcsolatos adatok. 

      

Az adatkezelés célja  

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézke-
dések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény 70/A § (2) bek.-ben foglalt – 
bv. bíró részére történő – előterjesztés, adatszolgáltatás 
végrehajtása, Az  alapvető  jogokat  sértő  elhelyezési  
körülmények miatti panasz- és kártalanítási eljárás le-
folytatása. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

2011.  évi  CXII.  törvény  5.  §;  2013.  évi  CCXL.  
törvény 10/A. §, 144/B. §, a büntetés-végrehajtási szer-
vezetről szóló 1995. évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) be-
kezdésében foglaltak. 

   

Az adatok fajtája  

Érintett fogvatartott fogva tartása során történt elhelye-
zésének körülményeire vonatkozó adatok. A 16/2014.  
(XII.  19.)  IM  rendelet  10/A-C.  §,  8. melléklete sze-
rinti adatkörök 

   

Az érintettek köre  

Az  alapvető  jogokat  sértő  elhelyezési  körülmények  
miatt  panaszt,  kártalanítási  kérelmet  benyújtó  
fogvatartott és kapcsolattartói.  

   

Az adatok forrása  

Kérelem, kapcsolattartói nyilvántartás. Fogvatartotti 
Alapnyilvántartás vonatkozó adatai. 

      

A továbbított adatok fajtája  

A panaszban, ill. kérelemben említett, elhelyezés 
körülményeire vonatkozó adatok, így különösen 
az egy főre jutó m2, élettér, WC leválasztás idő-
pontja, rovarcsípésre, fűtésre, tisztálkodásra, 
levegő-fény viszonyokra, szabadlevegőn tartóz-
kodásra vonatkozó adatok.     

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

mailto:kormendi.sandor@bv.gov.hu)


adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában, valamint az Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 



ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az adatkezelés megnevezése  Fogvatartottak ideiglenes intézetelhagyása. 
      

Az adatkezelés célja  

A reintegrációhoz kapcsolódóan törvényben meghatá-
rozott feladatok teljesítése - a büntetések, az intézkedé-
sek, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési el-
zárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
76. § (1) bekezdés alapján. 

   

Az adatkezelés jogalapja  

A 1995. évi CVII. törvény 28. §; 2013. évi CCXL. tör-
vény 76. § 

   

Az adatok fajtája  

Érintett fogvatartottak ideiglenes eltávozás során vizsgá-
lat tárgyát képező adatai, beszerzett információi. 

   

Az érintettek köre  

Ideiglenes eltávozás céljából tett előterjesztésben érin-
tett fogvatartottak.  

   

Az adatok forrása  

Fogvatartotti Alapnyilvántartás, Rendőrségi információ, 
pártfogó környezettanulmánya, ítéletkiadmányok, kére-
lemhez benyújtott igazolások. 

      

A továbbított adatok fajtája  Értesítések ideiglenes intézetelhagyásról    

      

A továbbított adatok címzettje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az adattovábbítás jogalapja  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 
évi CVII. tv.  29. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltak.    

      

Az egyes adatfajták törlési határideje  

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 
CVII. tv.  32. § (1) bekezdés alapján a fogvatartottról 
felvett adatokat az adatkezelő szerv a büntetés, intézke-
dés végrehajtásától vagy a végrehajthatóság megszűné-
sétől számított huszonöt évig köteles megőrizni. 

   

   

   

   

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az  Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  Balassagyarmat, Madách u. 2. 

  Dr. Körmendi Sándor bv. ria (06/35/501-170,  

  kormendi.sandor@bv.gov.hu)   
      

A tényleges adatkezelés helye, illetve az  _    

adatfeldolgozás helye      
   

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  Adatvédelmi  és 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott  Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések  Szabályzatában, valamint az Informatikai   Biztonsági 

általános leírása  Szabályzatában foglalt intézkedések 

 

Az adatkezelő az érintett személyek személyes adatait eltérő célra nem használja fel. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

 
A GDPR 15-18. cikkében foglaltaknak megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelő adatvé-
delmi tisztviselőjén keresztül jogosult:  
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– a hozzáférési jog érvényesülése érdekében tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint 
kérni a kezelt személyes adatok rendelkezésre bocsátását,  

– a helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos 
adatok kiegészítését kérni,  

–    a törléshez való jog érvényesülése érdekében kérni a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlését,  
– a tiltakozáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gya-

korlásának keretében végzett feladata végrehajtásához szükséges, továbbá a jogos érdeken alapuló 
adatkezelés esetén adatai kezelése ellen tiltakozni,  

–    az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében kérni az adatkezelés korlátozását. 

 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásá-
hoz, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – meg-
ismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá 
vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon  

–    az adatkezelés céljáról, 

–    az adatkezelés jogalapjáról, 

–    az adatkezelés időtartamáról, 

–    a kezelt adatok köréről, amelyek másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja, 

–    a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

–    harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,  
–    az adatok forrásáról, amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, 

–    az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 

–    az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 

–    jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

A tájékoztatás iránti és az intézkedésre irányuló kérelmek ügyintézési határideje egy hónap, mely indokolt eset-

ben két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és a kérelem alapján tett intézkedés díjmentes, azonban az 

egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem esetén a tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meg-

hozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díj számítható efl vagy a kérelem alapján történő 

intézkedés megtagadható. 

 
Egyes esetekben törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az adatkezelő megtagadhatja, ekkor a válaszban 
minden esetben megjelölésre kerül, hogy mely törvényi rendelkezés alapján került megtagadásra a tájékoztatás, 

és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe. 

 
Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell 
támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. 

 
Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, amely alapján az adatkezelő 
köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:  

–    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 to-

vábbi kezelését nem teszi jogszerűvé,  
–    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

–    a személyes adatokat jogellenesen kezelték,  
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 

 

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban az adatkezelő nem végezheti el, amelynek a kezelésére közhata-
lom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy amelyet jogi igények előterjesztésé-
hez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. 

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben van lehetőség, amennyiben  
– 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 azo-

kat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  
– az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos in-
dokaival szemben. 



 
Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi sze-

mély jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 
A tiltakozáshoz való jog gyakorlása keretében jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bár-
mikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló 

adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizo-
nyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí-
téséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének korlátozása, kérelme elutasítása, vagy a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-
hoz fordulhat (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06/1/391-1400, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén jogosult továbbá bírósághoz fordulni. 

Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az adatkezelő székhelye 

vagy az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék előtt indítható meg. A törvényszékek felsorolását és elér-

hetőségeit az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 
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