
 

 
 

MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 

 

Érintetti tájékoztató 
 

Iktatószám 30522-13/67/2020.Avny. 

Az adatkezelés megnevezése Pártfogói Tevékenységet Támogató Rendszer 

Az adatkezelés célja A törvényben meghatározott feladatok teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja 2011. évi CXII. törvény 5.§ 
1995. évi CVII. törvény 28.§ 
2013. évi CCXL. törvény 76.§ 

Az adatok fajtája 2013. évi CCXL. törvény 76.§-ában  meghatározott 
adatkörök 

Az érintettek köre Gondozásba vont elítéltek, pártfogó felügyelet alatt 
állók, környezettanulmányok és pártfogó felügyelői 
vélemények elkészítésében érintettek, utógondozást 
kérelmezők 

Az adatok forrása Személyes iratok, büntetőeljárás során keletkezett 
iratok, végrehajtáshoz szükséges egyéb iratok 

A továbbított adatok fajtája 2013. évi CCXL. törvény 76.§-ában meghatározott 
adatkörök 

A továbbított adatok címzettje 1995. évi CVII. törvény 29.§, 29/A.§-ban 
meghatározott személyi kör 

Az adattovábbítás jogalapja 1995. évi CVII. törvény 29.§, 29/A.§ 

Az egyes adatfajták törlési határideje A büntetés-végrehajtási szervezet Egységes 
Iratkezelési Szabályzatában foglalt megőrzési idő 
letelte 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Adatkezelő: Márianosztrai Fegyház és Börtön (címe: 
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.) 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Neubrandt Gábor 
(levelezési cím: 2629 Márianosztra, Pf. 3, e-mail: 
mari-adatvedelem@bv.gov.hu) 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 
adatfeldolgozás helye 

--- 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések 
általános leírása 

A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 
Szabályzatában, valamint Informatikai Biztonsági 
Szabályzatában foglalt intézkedések 

Érintetti tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infó törvény) alapján 
 
A jelen adatlapban megjelölt adatkezelés vonatkozásában az adatkezelő a fenti táblázat szerint 
teljesíti tájékoztatási kötelezettségét. A továbbiakban az Önt, mint érintettet megillető jogok 
ismertetésére kerül sor, amelyeket az adatkezelő szerv vezetőjéhez intézett kérelem útján 
gyakorolhat. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bv. intézet (adatkezelő) és a fogvatartottak (érintettek) 
között fennálló speciális büntetés-végrehajtási jogviszony jellegéből következik, hogy a 
törvény által biztosított jogokat korlátozással gyakorolhatják. 
 

1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog 



Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a 
megbízásából, vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési 
műveletek megkezdését megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 
megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja az Infó törvény 16.§ 
(1) és (2) bekezdésében foglalt adatokat, információkat. 
 
A tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a 
tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése 
elengedhetetlenül szükséges 

a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a 
büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának, 

b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének, 
c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések 

végrehajtásának, 
d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, 
e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így 

különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy 
f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének 

biztosításához. 
 

2. Hozzáféréshez való jog 
A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében kérelmére az adatkezelő tájékoztatja Önt 
arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben kezeli, akkor az Ön rendelkezésére 
bocsátja a kezelt személyes adatait, és közli 

a) a kezelt személyes adatok forrását, 
b) az adatkezelés célját és jogalapját, 
c) a kezelt személyes adatok körét, 
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve 

a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét, 
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjait, 
f) az Infó törvény alapján Önt megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 

ismertetését, 
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és 
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi 

incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett 
intézkedéseket. 

 
Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal 
arányosan korlátozhatja, vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges 
az Előzetes tájékoztatáshoz való jognál hivatkozott valamely érdek biztosításához. Ebben az 
esetben az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet 

a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli 
indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása a meghatározott érdek 
érvényesülését nem veszélyezteti, valamint 

b) az érintettnek az Infó törvény alapján megillető jogokról, valamint azok 
érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való 
jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is 
gyakorolhatja. 

 
3. Helyesbítéshez való jog 



Az adatkezelő, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat 
- különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az 
adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további 
személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal 
kiegészíti – kivéve akkor, ha: 

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 
azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget 
kizáróan nem állapítható meg. 

 
4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az 
alábbiakban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést: 

a) ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 
hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 
hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának 
időtartamára, 

b) ha az Infó törvény 20.§ a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének 
lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az 
érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának 
időtartamára, 

c) ha az Infó törvény 20.§ a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének 
lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így 
különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, 
ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d) ha az Infó törvény 20.§ a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének 
lenne helye, de az Infó törvény 12.§ (2) bekezdésében foglalt dokumentációs 
kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Infó törvény 25/F. 
§ (4) bekezdésben meghatározott időpontig. 

 
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az 
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 
tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése 
céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározottak szerint végezhet. 
 

5. Törléshez való jog 
A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 
személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 
aa) az Infó törvény 4.§-ban rögzített alapelvekkel ellentétes, 
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 
adatkezelés céljának megvalósulásához, 
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes 
adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infó törvény 5.§ (1) 
bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, 



c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 
elrendelte, vagy 

d) az Infó törvény 19.§ (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 
 

6. Jogorvoslat 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban tapasztalt jogsértés miatt Ön az alábbi 
szervekhez fordulhat jogorvoslatért: 
- az érintett adatvédelmi tisztviselője 
(név: dr. Neubrandt Gábor 
levelezési cím: 2629 Márianosztra, Pf. 3. 
e-mail cím: mari-adatvedelem@bv.gov.hu) 
 
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9. 
telefon: 1/391-1400, 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
 
- Bíróság: amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, az adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat. A pert - választása szerint - Ön a saját a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság elérhetősége a 
https://birosag.hu/torvenyszekek internetes oldalon megtalálható. 
 
 


