
 

 
 

SOPRONKŐHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 

 

Érintetti tájékoztató 
 

Nyilvántartási szám 30526-13/19/2022. 

Az adatkezelés megnevezése munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések 

bejelentése, kivizsgálása 

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; 9. cikk (2) bek. h) pont 

1993. évi XCIII. tv.64. § (3) bek. 

Az adatok fajtája természetes személyazonosító adatok, TAJ szám, 

állampolgárság, nem, lakcím 

Az érintettek köre munkabaleset, foglalkozási megbetegedés által érintett 

személyi állomány 

Az adatok forrása személyi állományi tag által benyújtott 

dokumentumok, vizsgálati iratok  

A továbbított adatok fajtája - 

A továbbított adatok címzettje - 

Az adattovábbítás jogalapja - 

Az egyes adatfajták törlési határideje a bv. szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatában 

meghatározott megőrzési idő letelte, a nyilatkozatok 

vonatkozásában 5 év (2/2020. (II. 21.) BVOP utasítás 

16. pont) 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

adatkezelő: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 

9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25. 

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Büki Péter bv. őrgy. 

9407 Sopronkőhida, Pf.: 400; sopron.uk@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 bv. szervezet Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzatában, Egységes Iratkezelési Szabályzatában 

és Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt 

intézkedések 

 

Érintetti tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

az Európai Parlament és Tanács által 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 kiadott 2016/679 rendelete (a  továbbiakban: GDPR) alapján 

 

A jelen adatlapban megjelölt adatkezelés vonatkozásában az adatkezelő a fenti táblázat szerint teljesíti a GDPR 

III. FEJEZET 2. szakasz szerinti tájékoztatási kötelezettségét. A továbbiakban az Önt, mint érintettet megillető 

jogok ismertetésére kerül sor, amelyeket az adatkezelő szerv vezetőjéhez intézett kérelem útján gyakorolhat. 

 

1. Hozzáférés, tájékoztatás 

 

Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, - amennyiben nem esik 

korlátozás alá - jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés célja(i) és jogalapja(i) 

b) az érintett személyes adatok kategóriái 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják (ideértve a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben 

releváns) 



d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai. 

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja Önt a jogai gyakorlásával vonatkozó kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

 

Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. 

 

Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, 

valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati 

jogával (lásd a 6. pontban). 

 

2. Helyesbítés 

 

Érintettként Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a 

hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. Ilyen esetben a 

módosítani kért adat valóságát Önnek alá kell támasztania és igazolnia kell azt is, hogy valóban jogosult arra, 

hogy kérje az adat módosítását. 

 

3. Törlés 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték 

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja 

c) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell 

 

A fenti rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés az alábbi célok valamelyike miatt szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása  

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján (lásd GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontja, valamint 

a 9. cikk (3) bekezdése) 

d) a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás vagy statisztika, amennyiben a törléshez való jog 

gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

4. Adatkezelés korlátozása 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát) 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 

szemben). 

 

Amennyiben az az adatkezelés a fenti okok bármelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy 



védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5. Tiltakozás 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

6. Jogorvoslat 

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban tapasztalt jogsértés miatt Ön az alábbi szervekhez fordulhat 

jogorvoslatért: 

- az érintett adatvédelmi tisztviselője 

(név: dr. Büki Péter 

levelezési cím: 9407 Sopronkőhida, Pf. 400. 

e-mail cím: sopron.uk@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. 
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