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Az adatkezelés megnevezése

Személyi állomány egészségügyi adatai

Az adatkezelés célja

Egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatok adatai,
személyi állomány betegállományban töltött idejének
nyilvántartása, valamint a betegállományban töltött
idejére járó juttatások kifizetése
2015.évi XLII. törvény 147 §. (1) bekezdés, 289/R. §
(1) bekezdés; 2012. évi I. törvény 126. § (1) bekezdés,
1997. évi LXXXIII. törvény 50. § (3) bekezdés
név, TAJ szám, adóazonosító jel, születési év, anyja
neve, lakcím;
a gyermek családi és utóneve, TAJ száma, születési
ideje (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
személyi állomány

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

ambuláns napló, orvosi felmentési javaslat, orvosi
igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba
vételről, Pro Doki program
név, TAJ szám, adóazonosító jel, születési év, anyja
neve, lakcím;
a gyermek családi és utóneve, TAJ száma, születési
ideje (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
2015.évi XLII. törvény 147 §. (1) bekezdés, 289/R. §
(1) bekezdés; 2012. évi I. törvény 126. § (1) bekezdés,
1997. évi LXXXIII. törvény 50. § (3) bekezdés
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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