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Az adatkezelés megnevezése

Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben
a bíróságok és más hatóságok előtt
a jogi képviselet ellátásának biztosítása

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja

Az adatok fajtája
Az érintettek köre
Az adatok forrása
A továbbított adatok fajtája
A továbbított adatok címzettje
Az adattovábbítás jogalapja

Az egyes adatfajták törlési határideje

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), adatvédelmi
tisztviselő neve és elérhetősége
Tényleges adatkezelés, illetve adatfeldolgozás helye
Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések
általános leírása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény
a képviselt ügyben érintett személyek természetes
személyazonosító adatai
a képviselt ügyben érintett személyek
Benyújtott periratok, fogvatartotti nyilvántartás,
érintett bv. szervek adatszolgáltatása
a képviselt ügyben érintett személyek természetes
személyazonosító adatai
bíróság
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény; a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény; a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. §ában foglaltak alapján, valamint a 44/2011. (III. 23.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében rögzítettekre
tekintettel a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes
Iratkezelési Szabályzatában foglalt megőrzési idő
letelte
B-A-Z Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc Fazekas utca 4.
Dr.
Ferenczi
Attila Tel.:46/502-640, e-mail:
miskolc.uk@bv.gov.hu
A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában,
a
büntetésvégrehajtási szervezet, a Belügyminisztérium és a
NISZ Informatikai Biztonsági Szabályzatában,
valamint a B-A-Z Megyei Bv. Intézet Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
és
Informatikai
Biztonsági
Szabályzatában foglalt intézkedések.
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