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I N T É Z K E D É S E

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Adatvédelmi Szabályzata

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 (továbbiakban Info.tv.)  25/A. § (3)
bekezdésére – az alábbi intézkedést adom ki.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  Az  intézkedés  hatálya  az  Igazságügyi  Megfigyelő  és  Elmegyógyító  Intézet  (a
továbbiakban:  IMEI),  állományában  szolgálatot  teljesítő  hivatásos  szolgálati
jogviszonyban,  rendvédelmi  igazgatási  szolgálati  jogviszonyban,  munkavállalói
jogviszonyban álló állománytagokra (a továbbiakban: személyi állomány) terjed ki.

2.  Az  IMEI  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 a 3/2019.(III.20.) BVOP
utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell. Az IMEI területén, illetve területét határoló külső
falakon  és  kapujánál,  valamint  az  elítéltek  szállítására  szolgáló  járműben  elhelyezett
elektronikus  megfigyelési  eszközök alkalmazása  során,  illetve  jelen  intézkedésben  nem
szabályozott kérdésekben szintén 3/2019.(III.20.) BVOP utasítás rendelkezései irányadók.

3. Az intézkedés kibocsátásának célja a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogon
alapuló  információs  önrendelkezési  jog  érvényesülése  érdekében  az  adatvédelmi  és
adatbiztonsági  előírások  helyi  szintű  meghatározása,  magasabb  szintű  jogforrásokban
rögzített kötelezettségek intézeti szintű végrehajtásának szabályozása. 



II.
AZ ADATKEZELŐ SZERV VEZETŐJÉNEK FELELŐSSÉGE, FELADAT- ÉS

HATÁSKÖRE

4.  Az adatvédelemre  és  információszabadságra  vonatkozó  előírások  alkalmazása  során  az
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, mint adatkezelő szerv vezetője az IMEI
főigazgató főorvosa. 

III.
AZ IMEI ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE

5. Az IMEI adatvédelmi tisztviselője Csercsáné Pálmai Beatrix és dr. Mikes Henriett. 

6. Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok
nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat. 

IV.
AZ ADATKEZELÉSEK MEGKEZDÉSÉNEK, AZ ÉRINTETTI JOGOK

ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

7. Az adatkezelés jogalapja az alábbiak figyelembevételével határozható meg:
a)  Személyes  adat  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 rendelet   hatályon  kívül  helyezéséről  (továbbiakban  általános
adatvédelmi rendelet) hatálya alá tartozó kezelésére az általános adatvédelmi rendelet 6.
cikkében,

b)  Különleges  adat  az  általános  adatvédelmi  rendelet  hatálya  alá  tartozó  kezelésére  az
általános adatvédelmi rendelet 9. cikkében,

c) Személyes adat az Info.tv. hatálya alá tartozó bűnüldözési célú kezelésére az Info.tv. 5.
§-ában,

d) Különleges adat az Info.tv. hatálya alá tartozó bűnüldözési célú kezelésére az Info.tv. 5.
§-ában felsorolt jogalapok alapján kerülhet sor.

8. A hozzájárulást – későbbi igazolhatósága érdekében – írásban kell rögzíteni.

V.
AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

9.  Adatvédelmi  incidens  bekövetkezésének  észlelése  esetén  az  észlelőnek  haladéktalanul
jelentést kell tennie a saját szakterületi vezetőjének.

10. A szakterület vezetője haladéktalanul tájékozódik a bekövetkezett adatvédelmi incidens
körülményiről,  szükség esetén  az  adatvédelmi  tisztviselő  bevonásával  felméri,  hogy az



incidens  valószínűsíthetően  kockázatot  eredményez-e  az  érintettek  jogai  érvényesülése
vonatkozásában, és intézkedik a kárelhárítás, kárenyhítés érdekében.

11. A szakterület vezetője
a)  haladéktalanul  értesíti  az  adatvédelmi  tisztviselőt  az  adatvédelmi  incidens

bekövetkezéséről és rendelkezésére bocsátja az incidenssel kapcsolatban rendelkezésre
álló  iratokat  és  információkat,  amennyiben  az  előzetes  felmérés  alapján
valószínűsíthetően kockázattal jár az adatvédelmi incidens,

b)  írásban  tájékoztatja  az  adatvédelmi  tisztviselőt  az  adatvédelmi  incidens
bekövetkezéséről, amennyiben a felmérés során megállapítja, hogy nem jár kockázattal
az incidens.

12. A 15. pont a) alpont szerinti esetben az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul jelentést
tesz a  főigazgató főorvosnak valamint  a rendelkezésre álló  iratok,  információk alapján,
szükség esetén az érintett szakterület(ek), illetve a szükséges szakértelemmel rendelkező
személy bevonásával elvégzi a kockázatbecslést a bekövetkezett adatvédelmi incidenssel
összefüggésben.

13. Amennyiben a kockázatbecslés eredménye alapján az adatvédelmi incidens kockázattal jár
az  érintettek  jogai  érvényesülése  vonatkozásában,  főigazgató  főorvos  erre  vonatkozó
utasítására az adatvédelmi tisztviselő a tudomásszerzést követő 72 órán belül a Hatóság
honlapján  elérhető  adatvédelmi  incidens-bejelentő  rendszeren  keresztül  megteszi  a
bejelentést. Amennyiben a bejelentés nem teljesíthető az előírt határidőben, a bejelentésben
meg kell jelölni a késedelem okait.

14.  Amennyiben  a  kockázatbecslés  eredménye  alapján  az  adatvédelmi  incidens  magas
kockázattal  jár  az  érintettek  jogai  érvényesülése  vonatkozásában,  és  nem  áll  fenn  az
általános adatvédelmi rendeletben, illetve az Info.tv.-ben meghatározott mentesülési okok
egyike sem, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul jelentést tesz főigazgató főorvos felé
és  főigazgatói  utasításra,  dokumentált  módon  tájékoztatja  az  érintetteket,  vagy,
amennyiben  a  közvetlen  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítéssel  járna,  intézkedik  a
tájékoztatás közzétételéről az IMEI honlapján.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Ez az utasítás a kiadást követő napon lép hatályba.

16. Hatályát veszti a 72/2017. főigazgató főorvosi intézkedés. 

Dr. Hamula János 
főigazgató főorvos 
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