BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Adatlap
adatvédelmi nyilvántartásba vételhez
Nyilvántartási szám

30508-13/20/2020. anyvt.

Az adatkezelés megnevezése

Szerződéses partnerek, érintettek elérhetőségei

Az adatkezelés célja

A továbbított adatok fajtája

1. Az adatkezelő közfeladatai ellátásához szükséges
szolgáltatásra irányuló szerződéskötés esetén a
szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés
érdekében a kapcsolattartás, elérhetőség biztosítása a
szerződéses partnerekkel
2. Természetes személyekkel történő szerződéskötés
esetén az érintettel megkötésre kerülő szerződés
teljesítése
3. Az adatkezelő mint közfeladatot ellátó szerv
köziratainak kezelése és védelme
1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
2. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
3. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 1995. évi
LXVI. törvény 9. §
1. Szerződéses partner képviselőjének,
kapcsolattartójának neve, elérhetőségei
2. A szerződés érintettjének a szerződés teljesítéséhez
szükséges személyes adatai
3. Az 1-2. pontban foglalt adatkörök
Szerződéses partner képviselői, kapcsolattartói
2. Szerződés érintettje
3. Az 1-2. pontban foglalt személyi kör
1. Szerződéses partner
2. Szerződés érintettje
3. 1-2. pontban foglaltak
-

A továbbított adatok címzettje

-

Az adattovábbítás jogalapja

-

Az egyes adatfajták törlési határideje

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
-

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok fajtája

Az érintettek köre
Az adatok forrása

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

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

Címzés INTÉZET RÉSZÉRE: 3525 Miskolc, Fazekas u. 4. vagy 3501 Miskolc, Pf.: 322.
Címzés FOGVATARTOTT RÉSZÉRE: 3501 Miskolc, Pf.: 350.
Telefon: (46) 502-640; FAX: (46) 502-373; E-mail: miskolc.uk@bv.gov.hu

Szabályzatában foglalt intézkedések.

