Adatkezel6si tiij6koztat6

1.

A T5j6koztat6 c6lja, hat6lya

Jelen dokumentum c6lja, hogy az Allami Egeszs6gugyi Ell5to Kozpont (sz6khely 11-25 Budapest,

Dios 5rok 3.) - a tov5bbiakban

Afef - 5ltal alkalmazott

adatv6delmi 6s adatkezel6si elvekrol

t5jekoztat5st ny0jtson.
Az AEEK elkotelezett abban, hogy mindenki sz5mSra tiszteletben tartsa a mag5n6lethez val6

jogat szem6lyes adatainak g6pi feldolgozlsa sor6n 6s maradektalanul megfeleljen a hat5lyos
jogi eloir6soknak bele6rtve az Eur6pai Parlament 6s a Tan5cs (EU) 2076/679 rendelet6t is
(tov5 bbiakban:,,GDPR").

A t6jekoztato kizilrolag az AEEK mint kolts6gvetesi szerv r6sz6re jogszabilly 5ltal el6irt
adatkezel6sre vonatkozi k.

Az adatkezel6
Adatkezelo neve: Allami Eg6szs6grigyi Ell5t6 Kozpont
Adatkezel6 cime: 1l-25 Budapest, Dios 5rok 3.
El6rhet5s6g: aeek@aeek.hu

Telefon: +36 1 356 L522

2. Alapelvek, c6lok
Az AEEK az erintettektol kiz5rolag olyan adatokat ker 6s tart nyilv5n, amelyek a jogszab5lyok
5ltal kotelez6en eloirtadatkezel6seket 6rint, 6s az Erintett szemelyh ezf1zodS jogait nem s6rtik.
Az erintettek szem6lyes adatainak gyujtese csak meghat6rozott, egy6rtelm0

es

jogszerf celbol

tort6nhet. Az AEEK csak a szriks6ges mertek0 szem6lyes adatot kezeli az adatkezelesi cel es
jogalap egyrittes fenn5ll6s5ig.
Az AEEK torekszik arra, hogy a szem6lyes adatok kezel6set olyan technikai vagy szervez6si
intezkedesek alkalmaz5sSval v6gezze, amelyek a szem6lyes adatok biztons5g6t el5segftik.

A kezelt adatok kiire

6s

jogalapja

Az AEEK az al6bbi szem6lyes adatokat kezeli:

A kezelt adatok kore

Az adatkezeles celja

Az adatkezel6s jogala pja

A szerz6d6sben megadott 6s
az abban rogzitett szem6lyes
adatok.

Az adatkezel6 feladatai

A GDPR 6. cikk (l-) bekezd6s
b) es c) pontja.

el

l5t6s5hoz nel ku lozhetetlen,

es e c6lbol

megkotott

szerz6d6sekben szerepl5
szem6lyes adatok kezel6se.

L

Arnennyiben az Erintettek kiire a kiivetkez6 egyike: Adatkezel<i, esetleges konzorciumi partnerei,
sz6llit6i, vagy tulajdonosai nev6ben elj616 szem6lyek, valamit a projekt v6gs6 kedvezmdnyezettjei

A kezelt adatok kore

Adatkezel6s.jogalapja

Adatkezel6s c6lja

Projektek

t5mogat6s felhaszn6l6s5hoz A GDPR

doku ment6ci6j6ba n

kapcsol6d6

szerepl6 tov5bbi Erintettek

azonosit6,

elerhet6s6gi

adatai

projektek

adminisztrativ tev6kenys6gek
ell6t5sa (projekt Erintettjeinek

t5mogat6s

felhaszn5l6s6nak

6rintettek
el6rhet6s6gi

adatai
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Korm.

rendelet

dokumentdl6sa,

dokument5ci6j5ban

azonosit6,

a) pontja.

azonosit5sa, kapcsolattart6s)

T6mogatott

szerepl6

6. cikk (1) bekezd6s

dokumentdci6

ellen6rz6sek

sor5n

valo

bemutat6sa

A kezelt adatok t5rol5s6nak id6tartama
Az AEEK az 5ltala kezelt adatokat a szem6lyes adatok kezel6se c6ljainak el6r6s6hez sztiks6ges

ideig, illetve az esetleges jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt kotelez6 meg6rz6si ideig t5rolja.

A szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges a

GDPR 6. cikk (1) bekezd6s

adatokat a szerz6d6s teljesites6t kovet6en, a Plk. 6:22.

5

b) pontja alapj5n t6rolt

alapj6n 5 6v m0lva torolj Lik.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdes c) pontja alapj5n, jogszab6lyi kotelezetts6g alapj6n t6rolt adatokat
a

jogszab5lyban foglalt kotelez6 meg6rz6si ideig t6roljuk.

Az adatok tov6bbit6sa

Az

AEEK meghaterozott c6lb6l

kotelezettseg teljesit6se 6rdek6ben

- igy ktilonosen a jogszab5lyokban
-

meghat5rozott

az 6rintettek szem6lyes adatait tovSbbithatja.

3.

Az Erintett jogai az adatkezel6ssel kapcsolatosan

Az Erintett k6relmezheti az AEEK-t6l a r5 vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz valo hozz6ferest,
azok helyesbit6s6t, tod6s6t vagy kezel6s6nek korl5toz5s6t, 6s tiltakozhat az ilyen szem6lyes
adatok kezel6se ellen. Az Erintettet megilleti tov6bb6 az adathordozhat6s6ghoz val6 jog es a
jogorvoslathoz valo jog.

o) A hozdfdrdshez

kopcsol6d6

jog

Az Erintett jogosult arra, hogy az Afef-t6l visszajelz6st kapjon arra vonatkoz6an, hogy
szem6lyes adatainak kezelese folyamatban van-e,6s ha ilyen adatkezeles folyamatban van,
akkor jogosult arra, hogy a szem6lyes adatokhoz 6s az alSbbi informSci6khoz hozz|f6r6st
kapjon:

o
o
.

az adatkezel6s c6ljai az adott szem6lyes adat vonatkoz6s6ban,
az 6rintett szem6lyes adat kateg6ri6i,

azon cimzettek kateg6ri5i, akinek az 6rintett szem6lyes adatait kozolt6k vagy kozolni

fogj6k, ide6rtve kiilonosen a harmadik orsz6gbeli cimzetteket, ill. nemzetkozi
szervezeteket (a harmadik orsz6gbeli cimzettek, tov6bb6 a nemzetkozi szervezetek
r6sz6re t6rt6n6 adattov6bbit6s eset6n a Erintett jogosult t6j6koztat6st k6rni arra
vonatkozoan, hogy az adattov6bbit5s megfelel6 garanciSk mellett tort6nik-e)

.

az 6rintett szem6lyes adatok t5rol5s6nak tervezett id6tartama, vagy ha ez

nem

lehets6ges, ezen id6tartam meg hat6roz5s5nak szempontjai

o

az Erintetett megillet6 6rintetti jogok (helyesbit6s, torl6s vagy korl5tozSs joga, az
adathordozhatos5g hoz va16 jog, valamint a tiltakoz6s joga az ilyen szem6lyes adatok
kezel6se ellen)

o
o

a valamely feltigyeleti hatos6ghoz cimzett panasz beny0jt6s6nak

joga

ha az adatot az AEEK nem az Erintett6l szerezte, akkor a forr6sra vonatkoz6 minden
el6rhet6 inform6cio.

.

6a az Erintett elektronikus

iton nyrijtotta

be a k6relm6t, a k6rt inform6ci6kat sz6les

k6rben haszn5lt elektronikus form6ban kell rendelkez6sre bocs6tani, kiv6ve, ha az
Erintett m5sk6nt k6ri.

. az AEEK az Erintett6l a k6relem teljesiteset megel6z6en,
pontosit6s6t,

a k6relmezett inform6ci6k, illetve

annak tartalm6nak

adatkezel6si tev6kenys6gek pontos

megjelol6s6t k6rheti.

Amennyiben az 6rintettjelen pont szerinti hozzAtbrlsi joga h6tr5nyosan 6rinti m6sok jogait 6s
szabadsagait, igy kr]lon6sen m6sok tizleti titkait vagy szellemi tulajdon6t, az AEEK jogosult az
Erintett k6relm6nek teljesit6s6t sztiks6ges 6s a16nyos m6rt6kben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Erintett a fenti t6j6koztat5st tobb p6ld5nyban keri, az AEEK

jogosult a tobblet peld6nyok elk6szit6s6nek adminisztrativ kolts6geivel a16nyos 6s 6sszer0
m6rt6k( d(jat felsz5mitani.
Amennyiben az Erintett 6ltal megjelolt szem6lyes adatot az AEEK nem kezeli, tigy err6l is
koteles az Erintett i16sban t6j6koztatni.

b)

A helyesbitdshez vol6 jog

Az Erintett jogosult ahhoz, hogy a re5 vonatkoz6 szem6lyes adatok helyesbit6s6t k6rje.
Amennyiben Erintettre vonatkoz6 szem6lyes adatok hi6nyosak, ugy az Erintett jogosult a
szem6lyes adtok kieg6szit6s6t k6rni.

z/ktegdszillshez kapcsol6d6 jog gyakorl5sa sorSn az Erintett k6teles
megjelolni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hi5nyosak, tovSbb5 k6teles az AEEK-et a
pontos, teljeskor0 adatr6l is t6j6koztatni. Az AEEK jogosult indokolt esetben az Erintettet

A

helyesbit6she

felhivni arra, hogy a pontositott adatot megfelelo m6don

-

els6sorban okirattal - bizonyitsa az

AEEK sz5m6ra.

az

Artr

az adatok helyesbit6s6t, kieg6szit6s6t indokolatlan k6sedelem n6lkril teljesiti.

helyesbit6shez val6 jog5nak 6rv6nyesit6s6re ir5nyul6 k6relm6nek

nz Aeef az Erintett

teljesit6s6t kovet6en halad6ktalanult6jekoztatja azon szem6lyeket, akikkel a Erintett szem6lyes

adatait kdz6lte, felt6ve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ig6nyel az AEEK -t6l ar5nytalan
er6feszit6st. Az Erintett k6r6s6re az AEEr t5jekoztatja ot ezen cimzettekr6l.

c)

A tiirl6shez vol6 jog (,.o2 elfeledtet6shez vol6 jog")

Az Erintett jogosult inditv5nyozni, hogy az AEEK a red vonatkoz6 szem6lyes adato(ka)t
indokolatlan k6sedelem n6lktil torolje, amennyiben az al6bbi indokok valamelyike fenn5ll:

o

az Erintett 6ltal megjelolt szem6lyes adatra nincsen szi]ks6g abbol a c6lb6l, amelyb6l
azokat az AEEK gyfijtotte vagy m6s m6don kezelte;

.

az AEEK a szem6lyes adatot (ide6rtve a kLilonleges adatot is) az Erintett hozzAjArullsa

alapj6n kezelte, az Erintett a hozzAjArullsAt ir6sban visszavonta 6s az adatkezel6snek
nincs m5s jogalapja;

o

az Erintett az

AEEK

jogos 6rdek6n alapul6 adatkezel6s tekintet6ben tiltakozik

az

adatkezel6s ellen, 6s nincs az AEEK sz6m6ra olyan k6nyszerit6 erej0 jogos ok, amely

.

els5bbs6get 6lvez az Erintett 6rdekeivel, jogaival 6s szabadsdgaival szemben, vagy

amelyek

jogi

ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez

kapcsol6dnak;

.
.

az AEEK a szem6lyes adatot jogellenesen kezelte,
az AEEK 6ltal kezelt adatot az AEEK -re alkalmazand6 unios vagy nemzetijogban el6irt

jogszab5lyi kotelezetts6g teljesitesehez t6rolni kell

.

az Erintett az

adatkezel6s ellen tiltakozik

6s nincs els6bbs6get 6lvez6 ok

az

adatkezel6sre.
Az Erintett a torl6shez kapcsolod6 kerelmet ir5sban koteles el6terjeszteni 6s k6teles megjelolni,

hogy mely szem6lyes adatot milyen okbol kiv5n toroltetni.
Amennyiben az AEEK az Erintett torl6shez kapcsolodo inditv5ny6nak helyt ad, rjgy a kezelt
szem6lyes adatot valamennyi nyilv5ntart6s5b6l tdrli, 6s err6l az Erintettet megfelel6 modon
t6jekoztatja.
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Abban az esetben, amennyiben az AEEK az 6rintett szem6lyes adatainak torl6s6re koteles, az
AEEK minden olyan 6sszer0 l6p6st megtesz - ide6rtve a technikai int6zked6sek alkalmaz5s5t is

-

amely ahhoz szriks6ges, hogy a szem6lyes adatok kotelez6 torl6s6r6l t6j6koztassa azon
adatkezel6ket is, akik az Erintett szem6lyes adatait azok nyilv6noss5gra hozatala kovetkezt6ben
ismert6k meg. Az AEEK a tej6koztat6j6ban arrol koteles a tobbi adatkezel6t 6rtesiteni, hogy az

Erintett szem6lyes adataira mutat6 linkek vagy

e

szem6lyes adatok m6solat6nak, illetve

m5solatp6ld6 ny5nak torl6s6t az Erintett k6relmezte.

Az AEEK az Erintett t6rl6shez val6 jogSnak 6rv6nyesit6s6re ir5nyulo k6relm6nek teljesit6set
kovet6en halad6ktalanul t5j6koztatja azon szem6lyeket, akikkel az Erintett szem6lyes adatait
kozolte, felt6ve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ig6nyel az AEEK-t6l ar5nytalan er6feszit6st.
Az Erintett k6r6s6re az

Afef

t6.l6koztatja ezen cimzettekr6l.

Az AEff nem k6teles a szem6lyes adatok torl6s6re abban az esetben, ha az adatkezel6s
sztiks6ges:

-

jog gyakorl5s6hoz;
a magyar vagy Eur6pai Uni6sjogszab5ly 5ltal az AEEK -re telepitett szem6lyes adatok
a v6lem6nynyilvSnit5s szabads6g6hoz es a t5j6koz6d6shoz va16

kezel6s6re i16nyul6 kotelezetts6g teljesit6s6hez;

-

a n6peg6szs6gLigy teri.iletet 6rint6 kdzerdek megval6sit5s6hoz;

koz6rdek0 archiv6l6s c6lj5b6l, tudom5nyos 6s t6rt6nelmi kutat5si c6lb6l vagy
statisztikai c6lb6l, felt6ve, hogy az Erintett elfeledtet6shez va16 jog6nak gyakorl5sa
kovetkezt6ben val6szin0sithet6en letehetetlenn6 vagy komolyan vesz6lyeztetett6 v6lna
az adatkezel6s;

-

jogi igenyek el5terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez, illetve v6delm6hez.

d)

Az odotkezelAs korldtozdsdhoz vol6 iog

Az Erintett jogosu lt inditv6nyozni, hogy az AEEK a re6 vonatkoz6 szem6lyes adato(k) kezel6s6t,

felhaszn6l6s5t korl6lozza, amennyiben az al6bbi indokok valamelyike fenn5ll:

-

az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontoss6gSt (ebben az esetben a korl5toz5s addig

-

tart, amig az AEEK ellen6rzi az adat pontoss5g5t);
az AEEK a szem6lyes adatot jogellenesen kezelte, de Erintett torl6s helyett korl5toz6st
k6r;

-

az AEE( sz6mAra az adatkezel6s c6lja megsz0nt, de az Erlntett ig6nyli azokat jogi
igenyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez;

-

az Erintett az

AEEK

jogos 6rdeken alapul6 adatkezel6s tekintet6ben tiltakozik

az

adatkezel6s ellen, 6s nincs az AEEK sz6m6ra olyan k6nyszerit6 erej0 jogos ok, amely
els6bbs6get 6lvez az Erintett 6rdekeivel, jogaival 6s szabads6gaival szemben, vagy

amelyek

jogi

ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez

kapcsol6dnak; ebben az esetben a korl5toz5s addig 5ll fenn, amig meg6llapit6sra nem
kerul, hogy a. AEEK logos indokai els6bbs6get 6lveznek-e a Erintett jogos indokaival
szemben.

Korl5toz5s eset6n a szem6lyes adatokat a t6rol6s kiv6tel6vel csak az Erintett hozzSj6rulAslval,

vagyjogi igenyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez, vagy m6s term6szetes
vagy jogi szem6ly jogainak v6delme 6rdek6ben vagy uni6s, illetve valamely eur6pai uni6s
tag6llam fontos koz6rdekb6l lehet kezelni.
Az AEEK az adatkezel6s korl5toz6s6nak felold6s616l az Erintettet el6zetesen tij6koztatja.

Az AEEK az Erintett korl5toz6s6hoz val6 jog6nak 6rv6nyesit6s6re i16nyulo k6relm6nek
teljesit6s6t kovet6en halad6ktalanul t6j6koztatja azon szem6lyeket, akikkel az Erintett
szem6lyes adatait kozolte, felt6ve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ig6nyel az

Atff

-t6l

ar5nytalan erofeszit6st. Az Erintetett k6r6s6re az AEEK t6jekoztatja ezen cimzettekr6l.

e) A tiltakozishoz

vol6

jog

Az Erintett jogosult arra, hogy a saj5t helyzet6vel kapcsolatos okokbol b5rmikor tiltakozzon
szem6lyes adatainak kezel6se ellen, ha:

- az

adalkezel6s koz6rdek0 vagy

az AEEr-re ruh5zott

kdzhatalmi jogositv6ny

gyakorl6s6nak keret6ben vegzett feladat v6grehajt6s6hoz szi.jks6ges vagy

-

az adatkezel6s az AEEK vagy egy harmadik f6l jogos erdekeinek 6rv6nyesit6s6hez
sz[.iks6ges,

-

ide6rtve fenti adatkezel6seken alapul6 profilalkot6st is.

A fenti esetekben az AEEK a szem6lyes adatokat nem kezelheti tov5bb, vagyis az adatokat
torolni kell, kiv6ve, ha bizonyitja, hogy az adatkezel6st olyan k6nyszerit6 erejU jogos okok
indokolj6k, amelyek els6bbs6get 6lveznek az Erintett 6rdekeivel, jogaival 6s szabadsdgaival
szemben, vagy amelyek jogi igenyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez
kapcsol6dnak.

f)

Az odothordozhat6sdghoz vol6 jog

Az Erintett jogosu lt arra, hogy a r5 vonatkoz6, az AEEf 6ltal k'ezelt szem6lyes adatokat tagolt,
sz6les korben hasznilt, geppel olvashato form5tumban megkapja,

tov5bb5jogosult arra, hogy

ezeket az adatokat m5sik adatkezel6nek tov5bbitsa an6lktil, hogy ezt az AEEK akad6lyozn6.

Az adathordozhat6s6g hoz val6 jog azon szem6lyes adatok tekintet6ben gyakorolhat6k,
amelyeket: az irintett az AEEf rendelkez6s6re bocs5tott 6s az Erintett hozzij6rul6sin vagy
szerz6d6ses jogalapon alapul az adatkezel6s 6s az adatkezel6s automatizelt modon t6rtenik.

Amennyiben az egy6bk6nt technikailag megval6sithat6, az AEEK az Erintett keres6re a
szem6lyes adatokat k6zvetleniil egy m6sik, az Erintett k6relm6ben megjelolt adatkezel6 r6sz6re
tovdbbitja. Az adathordozhat6s5g hoz val6 jog nem teremt kotelezetts6get arra vonatkozoan,
hogy az adatkezel6k egymSssal m0szakilag kompatibilis adatkezel6 rendszereket vezessenek
be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhat6s6g kor6ben az

AEEK koteles ingyenesen

adathordozot rendel kez6sre bocs5tani.
6

az Erintett

szAmilra az

Abban az esetben, amennyiben az Erintett adathordozhatos5g ho z val6 joga h6tr6nyosan 6rinti
m5sok

jogait 6s szabads6gait, igy kulon6sen m6sok tizleti titkait, vagy szellemi tulajdon6t,

az

AEEKjogosult az Erintett k6relm6nek teljesit6set szriks6ges m6rt6kben megtagadni.
Az adathordozhat6s5g k616ben tett AEEK intezked6se nem jelenti az adatok tdrl6s6l, azokat az

Aeef mindaddig nyilv6ntartja, ameddig az adatok kezel6s6re az AEEK megfelel6 c6llal, illetve
jogalappal rendelkezik.

4.

Eljiiriisi szab5lyok az Erintetti jogok gyakorl6sa eset6n

A hozz6f6rds, torl6s, helyesbit6s, korl6toz6s, tiltakoz5s tov5bb6 adathordozhat6s5g eset6n

a

kovetkez6 elj516si szab6lyokat kell alkalmazni:
Az Erintett a k6relm6t az AEEK -n6l nyrijthatja be.

A k6relem beny0jt5sa ir5sban t6rt6nhet elektronikus lev6l irtj5n vagy papir atapon. Az Erintett
koteles a k6relemben megjelolni, hogy a mely szem6lyes adat vonatkoz6s6ban k6ri az AEEK
int6zked6s6t.

t

Az AEEK az ir6sban benyijtott k6relem k6zhezv6tel6t6l sz6mitott h6napon beltil k6teles
k6relmet elbir6lni. Szi.jks6g eset6n, figyelembe v6ve a k6relem osszetetts6g6t, illetve a
folyamatban l6v5 k6relmek szAmttt, az AEEK a kerelem elbi16l5s6nak hat5ridej6t tov5bbi 2

h6nappal meghosszabbithatja.
el6zetesen t6j6koztatni kell.

A

meghosszabbit6s t6ny6r6l, illetve okai16l az Erintettet

Amennyiben az Erintett k6relme megalapozott, az AEEK a k6rt int6zked6st az elj6r6si hat6rid6n
belUl v6grehajtja, 6s a v6grehajt6s megt6rt6nt6vel kapcsolatosan ir5sbeli t6j6koztat6st ad az

Erintett r6sz6re. Ha az AEEK az Erintett k6relm6t elutasitja, k6teles err6l ir6sbeli hat6rozatot
hozni. Hat5rozat6ban koteles megjelolni a d6nt6s alapj5ul szolg6l6 t6ny6ll6st, dont6s6nek
indokl5s6t a megfelel6 jogszab5lyok illetve eseti d6nt6sek bemutat5s6val, tov5bb6 koteles az
Erintett az AEEK dont6s6vel szemben i16nyad6 jogorvoslati lehet6s6gek16l t6j6koztatni.

Az Erintett az Erintetti jogok gyakorl6s6val kapcsolatos koltsegek megt6rit6s6re kizAr6lag
abban az esetben kotelezhet6, amennyiben az AEEK az Erintett a k6relme be6rkez6set kovet5
8 napon belul ir6sban t6j6koztatta a116l a korulmenyr6l, hogy kerelme t0lzo jellegri, 6s ezzel
egyidejrileg t6j6koztatta az adminisztrativ kolts6g m6rt6ker6l, de a Erintett mindezen
korrilm6nyek ellen6re az igeny6t ir6sban fenntartotta. Aa ig6ny fenntart5s6nak min6stil, ha az
Erintett az Afff t6.l6koztat6s ellen6re nem vonja vissza k6relm6t 5 munkanapon belul vagy az
tjgyint6z6si hat6rid6 veg6ig.

A kolts6gek visel6s6re k6telezett Erintett a kolts6get vagy ki]ion koteles megfizetni az

AEEK

5ltal kibocs5tott fizet6si felsz6lit5s k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 8 napon beltjl.
Ha az Erintett az AEEK dont6s6vel nem 6rt egyet, illetve ha az AEEK a vonatkozo fenti elj616si

hat6rid6t elmulasztja, igy az Erintett jogorvoslati lehet6s6gekkel 6lhet.
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5.

Jogorvoslathoz val6 jog
a.) Ponasztdteli jog

AEff) 5ltali szem6lyes adatainak kezel6se
megs6rti a mindenkor hat5lyos adatv6delmi jogszab6lyok, igy kril6nosen a GDPR
rendelkez6selt, jog6ban 6ll a Nemzeti Adaw6delmi 6s Inform6ci6szabads5g Hat6s5gn5l
Ha az Erintett 0gy it6li meg, hogy az adatkezel6 (az

panaszt benyijtani.
A Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6g el6rhet6s6gei:
Honlap: http://naih.hu/
Cim: 1125 Budapest, SzilSgyi Erzs6bet fiasor 22/c.
Postacim: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolg

a

lat@ na ih. h u

Az Erintettnek joga van m6s, igy ktilonosen a szok6sos tart6zkod5si helye, munkahelye vagy a

felt6telezett jogs6,rt6s helye szerinti eu16pai unios tag6llamban l6trehozott feltigyeleti
hat6s5gn6l is panaszt tenni.

b.) Keresetinditdsi jog (Bk6sdghoz fordulds jogo)

-

panaszt6telijog6t6l ftiggetlenril - bir6s6ghoz fordulhat, ha a szem6lyes adatainak
kezelese so16n megs6rtett6k a GDPR szerintijogait.

Az Erintett

Az AEEK -el, mint magyar adatkezel6vel szemben, magyar bir6s5g el6tt indithat6 per.

Amennyiben az Erintett az adatfeldolgoz6val szembeni kiv5n bir6s6gi elj616st kezdem6nyezni,
igy azt az adalleldolgoz6 tev6kenys6gi helye szerinti tag6llam bir6s6ga el6tt kell meginditani.

Az Erintett a pert a lak6helye szerinti torv6nysz6k el6tt indithatja meg. Magyarorszbgon
torv6nysz6kek el6rhet6s6ge az al6bbi linken tal5lhat6: http://birosag.hu/torvenvszekek.

a

Amennyiben az Erintett szok5sos tart6zkod5si helye az Eur6pai Uni6 m5s tag5llam6ban van,
akkor a per a szok5sos tart6zkod6si hely szerinti tag5llam hat5skorrel 6s illetekess6ggel
rendelkez6 bir6s5ga el6tt is megindithat6.

2019.
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