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Az adatkezelés megnevezése

hivatásos állomány ruházati ellátással kapcsolatos
adatai
A rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek
hivatásos állományának ruházati ellátással kapcsolatos
vásárlásának biztosítása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2015. évi XLII.
törvény 175. § (7) bekezdés; 14/2016. (V. 10.) BM
rendelet 24.§
Név, rendfokozat, adóazonosító jel, parancs száma,
szolgálati hely, elérhetőség
Egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományi
tagok, valamint a különleges foglalkoztatási állomány
Parancs

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

Név, rendfokozat, adóazonosító jel, parancs száma,
szolgálati hely, elérhetőség
A 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet és a 14/2016.
(V.10.) BM rendelet alapján a termékeket biztosító bv.
gazdasági társaság
2015. évi XLII. törvény 175. § (7) bekezdés,
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. § és 12. § (1)
bekezdés és a 14/2016. (V.10.) BM rendelet 8.§ (4)
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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