Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárásrendjéről

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat)
megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - nyújthat be igényt.
1.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

a)

Postai címen: OKFŐ, Belső adatvédelmi tisztviselő, 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

b)

E-mailen:

2.

Egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos jogsértés /panasz bejelentése:

adatigeny@okfo.gov.hu címen

adatvedelmi.tisztviselo@okfo.gov.hu
Dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi- és adatbiztonsági szakjogász, adatvédelmi tisztviselő
3.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

a)
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) részére előterjesztett
igények teljesítését a belső adatvédelmi felelős koordinálja. Az igényt előterjesztésekor a
belső adatvédelmi felelős megvizsgálja az alábbi szempontokból:
⎼

a kért adat tekintetében az OKFŐK adatkezelőnek minősül-e,

⎼

az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e,

⎼

az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e,

⎼
megtalálhatók-e a honlapon, illetőleg az adatszolgáltatás teljesítésének van-e
költségigénye.
b)
Ha az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az
állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az OKFŐ
kezeli, az igény 8 munkanapon belül áttételre kerül az illetékes szervhez - az igénylő egyidejű
értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az OKFŐ erről
is értesíti az igénylőt.
c)
Az OKFŐ az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől,
illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az OKFŐ 15 munkanapon belül
írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az
elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
d)
Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az Infotv.-ben, illetőleg a hozzákapcsolódó
kormányrendeletben foglalt esetleges költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről az
OKFŐ előzetesen tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a költségek ismeretének birtokában
eldöntheti, hogy adatigényét továbbra is fenntartja-e, erről az adatkezelőt tájékoztatja.

4.

Jogorvoslat

a)
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.
b)
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve
a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül
kell megindítani az OKFŐ ellen.
c)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 31. § (5) szerint a per a törvényszék hatáskörébe, illetve a Fővárosi Törvényszék
illetékességi körébe tartozik.
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