Adatkezelő neve,
elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő
megnevezése
Adatok
tárolására
szolgáló
rendszer
megnevezése

Adatkezelés
megnevezése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, József Attila út 14.
dr. Rozmis Kata tű. szds.

Adatkezelés céljai

További
adatkezelés
történik-e?

Jogalap

Érintettek kategóriája

Személyes adatok kategóriája

Címzettek

3. országbeli
címzettek
Adattörlési határidők
nincsenek

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

Adatbiztonsági
Adatbiztonsági intézkedések
intézkedések (technikai) (szervezési)
Közös adatkezelés

Adatfeldolgozó

BM OKF szerver

Levelezőrendszer

az igazgatóság levelezőrendszerének a
működtetéséhez szükséges személyes
adatok nyilvántartása

excel, papír
alapon

Jogosultságok
nyilvántartása

az igazgatóság informatikai rendszereihez
történő hozzáférések felhasználói
nyilvántartása

érdekmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, felhasználónév, jogosultság,
jelszó

nincs

nincsenek

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

excel

Belső vezetékes
telefonhálózat
használatához és a
nyomtatáshoz szükséges
pin kódok nyilvántartása

az igazgatóság belső vezetékes
telefonhálózat használatához és a
nyomtatáshoz szükséges pin kódok
felhasználókénti nyilvántartása

érdekmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, beosztás, szervezeti elem, pin
kód

nincs

nincsenek

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

KEAR + excel

EDR eszközök
nyilvántartása

az igazgatóság eszközállományában lévő
EDR rádiók felhasználóinak a
nyilvántartása

érdekmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, beosztás

nincs

nincsenek

excel

Informatikai eszközök
nyilvántartása

az igazgatóság állományában lévők
részre kiadott informatikai eszközök
nyilvántartása

érdelmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, felhasználónév, munkavégzés
helye, beosztás, szervezeti egység

nincs

nincsenek

excel

Mobil telefon előfizetések

az igazgatóság szolgálati mobil telefon
előfizetéseinek felhasználónkkénti
nyilvántartása

érdelmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, beosztás, szervezeti elem,
telefonszám, PIN/PUK kód

nincs

nincsenek

excel

Telefon mellékek
nyilvántartása

az igazgatóság állományában lévők belső
vezetékes telefon elérhetőségei

érdekmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név

nincs

helyi szerver

Telefonkönyv

az igazgatóság állományában lévők
közötti, telefonos kapcsolattartás
érdekében szükséges adatok
nyilvántartása

érdekmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, fénykép, beosztás, telefonszám,
e-mail cím, magán mobil
telefonszám

KEAR + excel

Lakossági riasztó eszközök
nyilvántartása

Lakossági riasztó és tájékoztató
rendszerek nyilvántartása

az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához
szükséges

nem

a lakossági riasztó eszköz
elhelyezéséül szolgáló
ingatlan tulajdonosa

név, lakcím, kapcsolattartók neve,
címe, telefonszáma

excel

Tűzátjelzős szerződések

a tűzátjelzéshez kapcsolódó szerzédeses
partnerek adatainak nyilvántartása

szerződéses jogalap

nem

nem

az igazgatóság objektumaiba
belépő személyek

az igazgatóság objektumaiba belépő
személyek képmása, az érintett
esetleges viselkedése,
megnyilvánulásai

érdekmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, e-mail cím, felhasználónév,
jelszó

nincs

a szerződő partner, szerződő
patrner képviselője, a
kapcsolattartók neve, telefonszám, email címe
szerződésben megjelölt
kapcsolattartó

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

nincsenek

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

nincs

nincsenek

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

BM OKF és a területi
szervek

nincs

nincs

nincsenek

a szirénavégpont megszűnését
követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

BM OKF

nincs

nincs

nincsenek

Számviteli tv. 169. § (2) alapján 8
év után, vitás esetekben az igény
érvényesítést követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

TFK

nincs

nincs

nincsenek

a rögzítéstől számított 3 munkanap,
kivéve, ha a megsemmisítés
mellőzését kérték (ebben az
esetben maximum 30 nap), vagy ha
a rögzített kép-, hang-, vagy a képés hangfelvételt, valamint más
személyes adatot bírósági vagy
más hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják

mentés

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

BM OKF végzi

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

BM OKF

nincs

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

Szerver napi, heti, havi
mentés.

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nincs

nincs

nincsenek

a felhasználói jogosultság
megszűnését követően

felhasználók személyes
adatainak titkosított
formában való tárolása,
adatszerkesztési
előzmény tárolás,
biztonságos
alkalmazásfejlesztési
szemlélet, külső
támadások elleni
folyamatos intézkedés és

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

BM OKF

nincs

Térfigyelő kamerák

vagyonvédelem, zavartalan kihajtás,
forgalom megfigyelése, ügyfélforgalom
figyelése, parkoló járművek figyelése,
személyes jelenlét pótlása

BM OKF szerver

SZÖSZ

távollétek nyilvántartása

az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához
szükséges

nem

az igazgatóság
állománytagja

név, elérhetőség, adóazonosító,
beosztási hely

nincs

nincsenek

excel

Beléptető rendszer

az igazgatóság objektumaiba történő
belépés ellenőrzése

érdelmérlegelés alapján az
igazgatóság jogos érdeke

nem

az igazgatóság
állománytagja

pin kód

nincs

nincsenek

PAK

Béranalitika

Rendszeres jövedelmek
kezelésese, nyilvántartása,
utalása

Munkabérek kifizetése

Béranalitika
KEAR

Változó és rendszeres
bérek kezelése,
nyilvántartása, utalása

Kifizetések teljesítése

Az illetmény, a megbízási díj,
valamint a személyi állományt
megillető rendszeres és egyéb
juttatások elszámolásának rendjéről
szóló 38/2017. sz. BMOKF
főigazgatói intézkedés
Az illetmény, a megbízási díj,
valamint a személyi állományt
megillető rendszeres és egyéb
juttatások elszámolásának rendjéről
szóló 38/2017. sz. BMOKF
főigazgatói intézkedés

nincs

Szerver napi, heti, havi
mentés.

kameraképek
adattárolója

helyi szerver

BM OKF

az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően
az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően
az állománytag
szolgálati/közszolgálati
jogviszonyának, munkaviszonyának
megszűnését követően

az érintett hozzájárulása az
igazgatóság objektumaiba történő
belépéssel, a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény 30. § alapján

A Területi Egészségügyi, Pszichológiai és
Munkabiztonsági Ellátó Központ
az adatkezelés közérdekű vagy az
(TEPMEK) számára, pszichológiai adatok
adatkezelőre ruházott közhatalmi
rendszerezett visszakövethető tárolása, jogosítvány gyakorlásának keretében
lekérdezése, statisztikai adatok
végzett feladat végrehajtásához
generálása.
szükséges

BM OKF végzi

jogosultságok kiosztása,
naplózás, felhasználási
feltételek ismertetése

nem

Felhasználók

név, beosztás, email cím,
telefonszám

Nem

A szervezet személyi
állománya, kivéve a
közfoglalkoztatottak

Név, adószám

Nincs

az információk folyamatos
feltöltésével naprakészen tartva
(havi szinten)

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

BM OKF GEK

Nem

A szervezet személyi
állománya, kivéve a
közfoglalkoztatottak

Név, adószám, lakcím

Nincs

az információk folyamatos
feltöltésével naprakészen tartva

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

BM OKF GEK

nincs

Útiköltség,
munkába járás
költsége

Útiköltség, munkába járás
költsége

SZÖSZ

FORRÁS.NET

ÁNYK

Az illetmény, a megbízási díj,
valamint a személyi állományt
megillető rendszeres és egyéb
Kifizetések teljesítése
juttatások elszámolásának rendjéről
szóló 38/2017. sz. BMOKF
főigazgatói intézkedés
SZJA-ról szóló 1995. évi CXVII. tv.,
Számvitelről szóló 2000. évi C. tv, az
államháztartásról szóló tv.
Személyi állomány beosztásának,
Végrehajtásáról szóló 368/2011. évi
távollétének nyilvántartása
Korm. rendelet, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (01.11.)
Korm. rendelet
SZJA-ról szóló 1995. évi CXVII. tv.,
Számvitelről szóló 2000. évi C. tv, az
Vagyonelemek nyilvántartása,
államháztartásról szóló tv.
költségvetés tervezés, számviteli
Végrehajtásáról szóló 368/2011. évi
beszámolók készítése, számlázás,
Korm. rendelet, az államháztartás
könyvelés
számviteléről szóló 4/2013. (01.11.)
Korm. rendelet
NAV, Nemzeti Egészségbiztosítási
Az államháztartásról szóló tv.
Alapkezelő, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Végrehajtásáról szóló 368/2011. évi
részére beküldendő nyomtatványok
Korm. rendelet, az államháztartás
kitöltésére, továbbítására szolgáló
számviteléről szóló 4/2013. (01.11.)
program
Korm. rendelet

MÁK ELEKTRA

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos
terminál, banki átutalások indítása,
pénzforgalom ellenőrzése

KIRA

Bérszámfejtési adatszolgáltatások,
könyvelési állományok elkészítése,
nyugdíj alapját képező kimutatások
készítése, analitikák nyilvántartása,

Jármű
nyilvántartó
program

Eseti magáncélú
forgalmazások
nyilvántartása

A magáncélú gépjárműhasználat
nyomonkövetése; az azzal kapcsolatos
számlázási kötelezettség biztosítása

Jármű
nyilvántartó
program

A járműnyilvántartó
program baleseti modulja

A BM felé történő közvetlen
adatszolgáltatás biztosítása

RobotZsaru

Ruházati nyilvántartó
program

Az állomány tagjainak egyenruhával
történő ellátása

Közfoglalkoztatottak
munkaidő- és személyes
adat nyilvántartása

A közfoglalkoztatottak személyügyi
nyilvántartásának vezetése munkajogi
kötelezettség teljesítése a munkáltató
részéről

BM
közfoglalkoztatá
si támogatások
keretrendszere

Vízikönyvi nyilvántartás

Nem közművel
összegyűjött háztartási
szennyvíz, begyűjtők és
közszolgáltatók

OKIR

OKIR

SZJA-ról szóló 1995. évi CXVII. tv.,
Számvitelről szóló 2000. évi C. tv, az
államháztartásról szóló tv.
Végrehajtásáról szóló 368/2011. évi
Korm. rendelet, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (01.11.)
Korm. rendelet, Hszt. 2015. évi XLII.
tv.
Jogszabályon alapuló adatkezelés:
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás a
Belügyminisztérium fejezet
költségvetési gazdálkodásának
rendjéről 40. §, A BM ORSZÁGOS
KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓ 56/2015. számú
INTÉZKEDÉSE a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek gépjármű
szabályzatáról 17.2.
Jogszabályon alapuló adatkezelés:
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás a
Belügyminisztérium fejezet
költségvetési gazdálkodásának
rendjéről 40. §, A BM ORSZÁGOS
KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓ 56/2015. számú
INTÉZKEDÉSE a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek gépjármű
szabályzatáról 17.2.
Jogszabályon alapuló adatkezelés:
Hszt. 175.§ (7), 14/2016. BM rendelet
4.§, 8.§ (3), 24.§
Jogszabályon alapuló adatkezelés:
Mt. 9.§ (2)

az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
a vízügyi hatóság az általa engedélyezett
teljesítéséhez szükséges, tagállami
vízimunkákról, vízilétesítményekről és
jogban az 1995. évi LVII. törvény 33.§
vízhasználatokról vezeti
(1) bekezdése; a 23/1998. (XI. 6)
KHVM rendelet 2.§ (5) bekezdése

a vízügyi hatóság a bejelentés alapján
nyilvántartást vezet a begyűjtési
tevékenységet végzőkről.

az alapadatoknak a környezeti
alapnyilvántartás részére történő
bejelentése egyedi környezetvédelmi
azonosító adatok létrehozása, azok
módosítása, valamint a meghatalmazott
regisztrációja céljából
szennyező anyagok elhelyezésével és
bevezetésével kapcsolatos
engedélyköteles tevékenységek
FAVI(a felszín alatti víz és
bejelentése; a szennyezőforrások,
a földtani közeg
szennyezett területek, kármentesítések
környezetvédelmi
országos számbavétele; környezeti
nyilvántartási rendszer)
monitoring rendszerek adatszolgáltatása;
adatszolgáltatás
a mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezéssel kapcsolatos
adatszolgáltatás

KAR(Környezetvédelmi
Alapnyilvántartó Rendszer)
adatszolgáltatás

Államháztartásról szól 2011. évi
CXCV. tv., az államháztartásról szóló
tv. végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm. rend., MÁK szabályzatai

Nem

A szervezet személyi
állománya

Név, adószám, lakcím

Nincs

az információk folyamatos
feltöltésével naprakészen tartva

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

BM OKF GEK

Nem

A szervezet személyi
állománya

Név, elérhetőség, adóazonosító jel,
beosztási hely

Nincs

irattárolási szabályok szerint

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Nincs

Nincs

Nem

Gazdasági partner, aki lehet
az állomány tagja is

Név, lakcím

Nincs

irattárolási szabályok szerint

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

Griffsoft Kft.

Nem

A szervezet személyi
állománya

Név, lakcím, bankszámlaszám,
végzettsége, jövedelmi adatai,
adóazonosító jel

Nincs

Jogalap szerinti jogszabályokban
meghatározott

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

Nemzeti
Egészségbiztosít
ási Alapkezelő,
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság

Nem

A szervezet személyi
állománya és gazdasági
partnerek

Név, bankszámlaszám, cím

Nincs

Jogalap szerinti jogszabályokban
meghatározott

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

MÁK

Nem

A szervezet személyi
állománya, leszereltek is

Név, elérhetőség, adóazonosító jel,
beosztási hely, bér megállapításához
szükséges adatok

Nincs

Jogalap szerinti jogszabályokban
meghatározott

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

Igen

MÁK

nem

magáncélra igénybevett
gépjárművek vezetői

név, beosztás

nincs

nincsenek

Jogalap szerinti jogszabályokban
meghatározott

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

BM, BM OKF

nincs

nem

balesetben részes gépjármű
vezetők

név, beo.

nincs

nincsenek

Jogalap szerinti jogszabályokban
meghatározott

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

BM, BM OKF

nincs

nem

hivatásos állománytagok

név, rendfokozat, beosztás, szül idő,
adóaj,

nincs

nincsenek

a szolgálati viszony megszűnését
követő öt évig

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

BM, BM OKF

BM OKF GEK

nem

közfoglalkoztatotti állomány
tagjai

nincs

nincsenek

jogviszony megszűnését követő 5
évig

A rendszer naplózza a
tevékenységeket

Egyéni belépési kód

BM, BM OKF

BM OKF GEK

nincs

nincs

nincs

nincs

Elektronikus adatokhoz a
jelszóval védett
Az igazgatóság adatvédelmi és
adathordozón, míg papír
adatbiztonsági szabályzata,
alapú adatokhoz a
továbbá az informatikai
kulccsal zárt irodákban
biztonsági szabályzat
vagy irattárakban lehet
tartalmazza.
hozzáférni.
Elektronikus adatokhoz a
jelszóval védett
Az igazgatóság adatvédelmi és
adathordozón, míg papír
adatbiztonsági szabályzata,
alapú adatokhoz a
továbbá az informatikai
kulccsal zárt irodákban
biztonsági szabályzat
vagy irattárakban lehet
tartalmazza.
hozzáférni.

nem

az engedélyt kérők

azonosító adatok
kapcsolattartási adatok

nincs

nincs

nem selejtezhető

az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, tagállami
jogban az 1995. évi LVII. törvény
44/F.§ (2) bekezdése;

nem

a bejelentők

azonosító adatok
kapcsolattartási adatok

nincs

nincs

5 év

az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, tagállami
jogban az 1995. évi LIII. törvény
64/A.§;78/2007. (IV.24.) Korm.
rendelet

nem

az ügyfelek

azonosító adatok
kapcsolattartási adatok

nincs

nincs

a természetes személy ügyféli
minőségének megszűnését követő
5 év

Belépési jelszó

Az igazgatóság adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata,
továbbá az informatikai
biztonsági szabályzat
tartalmazza.

igen

nincs

az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, tagállami
jogban az 1995. évi LIII. törvény
64/A.§; 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet; 18/2007. (V.10.) KvVM
rendelet

nem

az ügyfelek

azonosító adatok
kapcsolattartási adatok

nincs

nincs

5 év

Belépési jelszó

Az igazgatóság adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata,
továbbá az informatikai
biztonsági szabályzat
tartalmazza.

nincs

nincs

OKIR

HADAR és
Robotzsaru

az önellenőrzésre köteles kibocsátó a
szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a
az adatkezelés az adatkezelőre
technológiai folyamatok üzemviteléről
vonatkozó jogi kötelezettség
adatot szolgáltat, és évente összefoglaló
teljesítéséhez szükséges, tagállami
FEVISZ (Felszíni
jelentést készít; kijelölt keveredési zónával
jogban az 1995. évi LIII. törvény
Vízminőségi Szakterületi) rendelkező kibocsátó a szennyezőanyag
64/A.§; 220/2004. (VII.21.) Korm.
adatszolgáltatás
mennyiségi- és technológiai
Rendelet 30. § (3) bekezdés;
felhasználásáról, az engedélyben
27/2005. (XII.06.) KvVM rendelet 17.
meghatározott kibocsátott anyag
§
mennyiségéről, a technológiai
veszteségekről jelentést készít

VÁSZ közúti ellenőrzés

HADAR és
Robotzsaru

VÁSZ vasúti ellenőrzés

HADAR és
Robotzsaru

VÁSZ belvízi ellenőrzés

HADAR és
Robotzsaru

VÁSZ légi ellenőrzés

HADAR,
Robotzsaru és
IBIR

HADAR,
Robotzsaru és
IBIR

Tolmácsok
nyilvántartása

Veszélyes üzemek
ellenőrzése

A hatósági ellenőrzés eredményes
lefolyatása, a veszélyes áru szállításására
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi
vonatkozó jogszabályi előírások
I. törvény 46/C. § (1) bekezdése
betartásának ellenőrzése, az ügyfél és az
ellenőrzés alá vont személy azonosítása.
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
A hatósági ellenőrzés eredményes
CLXXXIII. törvény speciális
rendelkezési hiányában – az
lefolyatása, a veszélyes áru szállításására
vonatkozó jogszabályi előírások
általános közigazgatási rendtartásról
betartásának ellenőrzése, az ügyfél és az
szóló 2016. évi CL. törvény
ellenőrzés alá vont személy azonosítása.
adatkezelésre vonatkozó 27.§ (1)
bekezdésének előírásai
a víziközlekedésről szóló 2000. évi
XLII. törvény speciális rendelkezési
A hatósági ellenőrzés eredményes
hiányában – az általános
lefolyatása, a veszélyes áru szállításására
vonatkozó jogszabályi előírások
közigazgatási rendtartásról szóló
betartásának ellenőrzése, az ügyfél és az 2016. évi CL. törvény adatkezelésre
ellenőrzés alá vont személy azonosítása.
vonatkozó 27.§ (1) bekezdésének
előírásai
A hatósági ellenőrzés eredményes
lefolyatása, a veszélyes áru szállításására
vonatkozó jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése, az ügyfél és az
ellenőrzés alá vont személy azonosítása.

Veszélyes tevékenység ellenőrzése, és a
kockázat mértékének minősítése

Hatósági és szakhatósági
eljárások

Az érintett ügyfelek és egyéb résztvevők
azonosítása, további ügyintézés
(hatósági, szakhatósági eljárások)
céljából történő nyilvántartása, amire sor
kerülhet az eljárás megindítására okot
adó cselekmény (pl. kérelem benyújtása,
vagy feltárt szabálytalanság esetén
hivatalból meginduló eljárásban felvett
jegyzőkönyv) bekövetkeztekor.

Tolmácsok jegyzéke

AZ eljárás hatékony lefolytatása, a VÁSZ
ellenőrzés alá vont külföldi személyek
eljárási jogainak biztosítása.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi
XCVII. törvény 66/B. § (6) és (7)
bekezdései

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.törvény, valamint a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 219/2011. (X.20.) Korm.
rendelet

A katsztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló
2019/2011. (X.20.)Korm. rendelet,
valamint az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm.
rendelet

Az érintett hozzájárulása

a bejelentők

azonosító adatok
kapcsolattartási adatok

Nem történik.

Akit ellenőrzés alá vontak.

személyazonosító adat, a vezetői
engedélyben szereplő egészségi és
pályaalkalmassági adatok, ADR
oktatási bizonyítvány száma,
kapcsolattartó adatok

Nincsenek

Nincsenek

Nem történik.

Akit ellenőrzés alá vontak.

személyazonosító adat,az ügyfajtát
szabályozó törvényben
meghatározott személyes adatok,
kapcsolattartási adatok

Nincsenek

Nincsenek

Nem történik.

Akit ellenőrzés alá vontak.

személyazonosító adat,az ügyfajtát
szabályozó törvényben
meghatározott személyes adatok,
kapcsolattartási adatok

Nincsenek

Nincsenek

Nem történik.

Akit ellenőrzés alá vontak.

személyazonosító adatok,
kapcsolattartási adatok,

Nincsenek

Nincsenek

nem

Nem történik.

Nem történik.

Nem történik.

Akit ellenőrzés alá vontak.

cégadatok, személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok

Az eljárás résztvevői az
általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény szerint.

cégadatok, személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok

Aki tolmácsolást vállalt.

személyazonosító adat,
kapcsolattartási adat

nincs

Nincsenek

Nincsenek

Nincsenek

nincs

5 év

Belépési jelszó

Elektronikus adatokhoz a
A HADAR rendszerben nincs törlés,
jelszóval védett
a Robotzsaru rendszerben az
adathordozón, míg papír
elektronikus adatok nem
alapú adatokhoz a
törölhetőek, a papír alapú iratok
kulccsal zárt irodákban
ITSZ szám alapján selejtezésre
vagy irattárakban lehet
kerülnek
hozzáférni.
Elektronikus adatokhoz a
A HADAR rendszerben nincs törlés,
jelszóval védett
a Robotzsaru rendszerben az
adathordozón, míg papír
elektronikus adatok nem
alapú adatokhoz a
törölhetőek, a papír alapú iratok
kulccsal zárt irodákban
ITSZ szám alapján selejtezésre
vagy irattárakban lehet
kerülnek
hozzáférni.
Elektronikus adatokhoz a
A HADAR rendszerben nincs törlés,
jelszóval védett
a Robotzsaru rendszerben az
adathordozón, míg papír
elektronikus adatok nem
alapú adatokhoz a
törölhetőek, a papír alapú iratok
kulccsal zárt irodákban
ITSZ szám alapján selejtezésre
vagy irattárakban lehet
kerülnek
hozzáférni.
Elektronikus adatokhoz a
A HADAR rendszerben nincs törlés,
jelszóval védett
a Robotzsaru rendszerben az
adathordozón, míg papír
elektronikus adatok nem
alapú adatokhoz a
törölhetőek, a papír alapú iratok
kulccsal zárt irodákban
ITSZ szám alapján selejtezésre
vagy irattárakban lehet
kerülnek
hozzáférni.

Az igazgatóság adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata,
továbbá az informatikai
biztonsági szabályzat
tartalmazza.

nincs

nincs

Az igazgatóság adatvédelmi és
Közös ellenőrzés más
adatbiztonsági szabályzata,
megyei igazgatóságokkal
továbbá az informatikai
és supervisori ellenőrzések
biztonsági szabályzat
más hatóságokkal közösen
tartalmazza.

Jelenleg nincs

Közös ellenőrzés más
Az igazgatóság adatvédelmi és
megyei Igazgatóságokkal
adatbiztonsági szabályzata,
és supervisori ellenőrzések
továbbá az informatikai
során a más hatósági
biztonsági szabályzat
hatáskörökkel rendelekző
tartalmazza.
társszervek bevonásával.

Jelenleg nincs

Az igazgatóság adatvédelmi és
Közös ellenőrzés más
adatbiztonsági szabályzata,
megyei igazgatóságokkal
továbbá az informatikai
és supervisori ellenőrzések
biztonsági szabályzat
más hatóságokkal közösen
tartalmazza.

Jelenleg nincs

Az igazgatóság adatvédelmi és
Közös ellenőrzés más
adatbiztonsági szabályzata,
megyei igazgatóságokkal
továbbá az informatikai
és supervisori ellenőrzések
biztonsági szabályzat
más hatóságokkal közösen
tartalmazza.

Jelenleg nincs

Nincsenek

Közös ellenőrzés más
megyei Igazgatóságokkal
és supervisori ellenőrzések
során a más hatósági
hatáskörökkel rendelekző
társszervek bevonásával. A
Főügyeleten őrzött
Elektronikus adatokhoz a
A HADAR rendszerben nincs törlés,
adatbázisokat (KIV
jelszóval védett
Az igazgatóság adatvédelmi és
a Robotzsaru rendszerben az
létesítményekre, veszélyes
adathordozón, míg papír
adatbiztonsági szabályzata,
üzemekre, a radiológiai
elektronikus adatok nem
alapú adatokhoz a
továbbá az informatikai
anyagokat felhasználókra,
törölhetőek, a papír alapú iratok
kulccsal zárt irodákban
biztonsági szabályzat
továbbá a mentőcsoportok,
ITSZ szám alapján selejtezésre
vagy irattárakban lehet
tartalmazza.
az önkéntes tűzoltó
kerülnek
hozzáférni.
egyesületek és a
létesítményi
tűzoltóparancsnokságok
elérhetőségeire vonatkozó
információkat) az
iparbiztonsági szakterület
is használja.

Jelenleg nincs

Nincsenek

Közös ellenőrzés más
megyei Igazgatóságokkal
és supervisori ellenőrzések
során a más hatósági
hatáskörökkel rendelekző
társszervek bevonásával. A
Főügyeleten őrzött
Elektronikus adatokhoz a
A HADAR rendszerben nincs törlés,
adatbázisokat (KIV
jelszóval védett
Az igazgatóság adatvédelmi és
a Robotzsaru rendszerben az
létesítményekre, veszélyes
adathordozón, míg papír
adatbiztonsági szabályzata,
elektronikus adatok nem
üzemekre, a radiológiai
alapú adatokhoz a
továbbá az informatikai
törölhetőek, a papír alapú iratok
anyagokat felhasználókra,
kulccsal zárt irodákban
biztonsági szabályzat
ITSZ szám alapján selejtezésre
továbbá a mentőcsoportok,
vagy irattárakban lehet
tartalmazza.
kerülnek
az önkéntes tűzoltó
hozzáférni.
egyesületek és a
létesítményi
tűzoltóparancsnokságok
elérhetőségeire vonatkozó
információkat) az
iparbiztonsági szakterület
is használja.

Jelenleg nincs

Nincsenek

Elektronikus adatokhoz a
jelszóval védett
Az igazgatóság adatvédelmi és
A Főügyeleten őrzött
adathordozón, míg papír
adatbiztonsági szabályzata, jegyzékhez az Igazgatóság
alapú adatokhoz a
továbbá az informatikai
más szervezeti elemei is
kulccsal zárt irodákban
biztonsági szabályzat
hozzáférnek szükség
vagy irattárakban lehet
tartalmazza.
szerint.
hozzáférni.

Jelenleg nincs

A tolmács kérésére azonnal.

HADAR

IBIR

Robotzsaru

SHAREPOINT

Hatósági eljárás alá vont
személyek adatainak
nyilvántartása

Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvényben az ügyfél fogalmát
meghatározó 10.§ (1) bekezdés és az
értékelések, statisztikai elemzések
adatkezelés szabályait rögzítő 27.§
készítése, a hatósági ellenőrzést végzők
(1) bekezdése, valamint a
felkészültségének biztosítása
katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódóegyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvénynek az adatkezelésre
vonatkozó 71. §-a.

a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemekről és a küszöbérték alatti
üzemekről, az üzemeltetőktől kapott
információkról, valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
Veszélyes üzemek, és
elleni védekezéssel kapcsolatos előírások
küszöbérték alatti üzemek
végrehajtásáról nyilvántartás vezetése; a
adatainak nyilvántartása
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek kivizsgálására vonatkozó
műszaki, szervezési és vezetési
információk gyűjtése, értékelése; a
hatóságok közötti információcsere
a hatósági, szakhatósági eljárások
nyilvántartása, iktatása, továbbá a
szervezeten belüli belső levelezés,
információ átadás biztosítása, személyi
jellegű ügyek nyilvántartása, értékelések,
statisztikai elemzések készítése, illetve a
hatósági ellenőrzést végzők
felkészültségének biztosítása

A katsztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 32.§ (3)-(6)
bekezdése, valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
32.§, 41.§ és 43.§

A Hivatásos Katsztrófavédelmi
Szervek Egységes Iratkezelési
Szabályzatának és Egységes
Irattári Tervének kiadásáról szóló
48/2015. BM OKF főigazgatói
intézkedés

Nem történik.

Az eljárás résztvevői az
általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény szerint.

A nem nyilvános
Az érintett veszélyes üzemek
iratok esetében
alkalmazottai, megbízottjai.
előfordulhat.

cégadatok, személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok

cégadatok, személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok

Nincsenek

Nincsenek

Nincsenek

A rendszerhez való
A HADAR rendszerben nincs törlés,
Az informatikai hozzáférést
hozzáférést a BM OKF Az igazgatóság adatvédelmi és
a Robotzsaru rendszerben az
a BM OKF biztosítja, és
biztosítja. A belépés
adatbiztonsági szabályzata,
elektronikus adatok nem
minden fevitt adatba
internetről, egyéni
továbbá az informatikai
törölhetőek, a papír alapú iratok
betekinthet. A feltöltést a
belépési kódokkal történik.
biztonsági szabályzat
ITSZ szám alapján selejtezésre
területi szerv és helyi
A rendszer minden
tartalmazza.
kerülnek
szervei végzik.
eseményt naplóz.

Jelenleg nincs

Nincsenek

A rendszerhez való
A HADAR rendszerben nincs törlés,
Az informatikai hozzáférést
hozzáférést a BM OKF Az igazgatóság adatvédelmi és
a Robotzsaru rendszerben az
a BM OKF biztosítja, és
adatbiztonsági szabályzata,
biztosítja. A belépés
elektronikus adatok nem
minden fevitt adatba
továbbá az informatikai
internetről, egyéni
törölhetőek, a papír alapú iratok
betekinthet. A feltöltést a
belépési kódokkal történik.
biztonsági szabályzat
ITSZ szám alapján selejtezésre
területi szerv és helyi
A rendszer minden
tartalmazza.
kerülnek
szervei végzik.
eseményt naplóz.

Jelenleg nincs

Az informatikai hozzáférést
A rendszerhez való
hozzáférést a BM OKF Az igazgatóság adatvédelmi és a BM OKF biztosítja, és
minden fevitt adatba
biztosítja. A belépés
adatbiztonsági szabályzata,
betekinthet, és kérelmre
internetről, egyéni
továbbá az informatikai
azokban módosíthat. A
belépési kódokkal történik.
biztonsági szabályzat
A rendszer minden
tartalmazza.
feltöltést a területi szerv és
eseményt naplóz.
helyi szervei végzik.

Jelenleg nincs

Jelenleg nincs

Az igazgatóság adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata,
A jogalapot biztosító norma
továbbá az informatikai
szerint.
biztonsági szabályzat
tartalmazza.

Jelenleg nincs

A Robotzsaru rendszerben az
elektronikus adatok nem
törölhetőek, a papír alapú iratok
ITSZ szám alapján selejtezésre
kerülnek

Nem történik.

A jogalapot biztosító
normákban megjelölt
személyi kör.

cégadatok, személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok

2012. évi CLXVI. törvény
a beavatkozó állomány felkészültségének
a létfontosságú rendszerek és
elősegítése, beavatkozó állomány részére
létesítmények azonosításáról,
Létfontosságú
információ nyújtása az érintett
kijelöléséről és védelméről ;65/2013.
rendszerekkel kapcsolatos
létesítmény, épület vonatkozásában,
(III. 8.) Korm. rendelet
hatósági eljárások
továbbá értékelések, statisztikai
a létfontosságú rendszerek és
adatainak nyilvántartása
elemzések készítése, ill. a hatósági
létesítmények azonosításáról,
ellenőrzést végzők felkészültségének
kijelöléséről és védelméről szóló
biztosítása.
2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról

Nem történik.

A katsztrófavédelem
szervezetén belül a
létfontosságú rendszerekkel
kapcsolatos hatósági eljárás
résztvevői.

cégadatok, személyazonosító
adatok, kapcsolattartási adatok

Nincsenek

Nincsenek

A rendszerhez való
Az informatikai hozzáférést
hozzáférést a BM OKF Az igazgatóság adatvédelmi és
A SHAREPOINT rendszerben a
a BM OKF biztosítja, és
biztosítja. A belépés
adatbiztonsági szabályzata,
minden fevitt adatba
szakterületen dolgozók viszik fel az
továbbá az informatikai
internetről, egyéni
adatokat, de azokat törölni a BM
betekinthet. A feltöltést a
belépési kódokkal történik.
biztonsági szabályzat
OKF tudja.
területi szerv és helyi
A rendszer minden
tartalmazza.
szervei végzik.
eseményt naplóz.

a különböző veszélyeztető tényezők
A katsztrófavédelemről és a hozzá
kockázatainak azonosítása és elemzése
kapcsolódó egyes törvények
útján egységes dokumentumrendszer
módosításáról szóló 2011. évi
alakuljon ki, amely a katasztrófavédelemi
CXXVIII. törvény és a végrehajtásáról
feladatokat és intézkedéseket a
szóló 234/2011. (XI.10.) Korm.
szükséges személyi, anyagi és technikai
rendelet
eszközök hozzárendelésével tartalmazza

Nem történik.

települési szinten a
polgármester és a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve, munkahelyi
szinten a gazdálkodó szerv,
területi szinten a védelmi
bizottság, a megyei
közgyűlés elnöke/a
főpolgármester és a
hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szerve,
központi szinten a központi
hivatásos katasztrófavédelmi
szerv vezetője

személyazonosító adat,
kapcsolattartási adat

Nincsenek

Nincsenek

A jogalapot biztosító norma szerint.

Önkormányzati, létesítményi
tűzoltóságok, ÖTE tagok

név, végzettség

Robotzsaru nyilvántartás

Veszélyelhárítási terv

Önkormányzati, létesítményi
tűzoltóságok, ÖTE tagjai

Tűzoltó készülékek
karbantartói

tűzoltó technika
felülvizsgálata

a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló
szóló 1996. évi XXXI. tv. 39.§ (7) bek.

nem

ellenőrizhető legyen, ki jogosult a
tevékenységre

A szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 22. §

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

ellenőrizhető legyen, ki jogosult a
tevékenységre

a tűzoltási, műszaki mentési
tevékenységhez kapcsolódó
tűzvédelmi technika
alkalmazhatóságáról szóló 15/2010.
(V. 12.) ÖM rendelet

szakmai felügyelet biztosítása

nem

egyéni vállalkozók, cég
kapcsolat tartói

egyéni vállalkozók, cég
kapcsolat tartói

név, telefon, telephely

név, telefon, telephely

Nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

Nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

ÖTE-k elérhetősége

szabadságkartonok

Végzettségek/képzési terv

ÉTDR

Bírságnyilvántartás

risztás, szakmai felügyelet miatt

szabadság nyilvántartása

képzés biztosítása

építésügyekben szakhatósági feladatok
ellátása

bírságok befizetésének követése

Létesítménynyilvántartás

oltás elősegítése

Értesítési terv

rendkívüli szolgálat elrendelésének
lehetősége

a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 39.§ (7)
bekezdés

a belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományát érintő személyügyi
igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.
16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományát érintő személyügyi
igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.
16.) BM rendelet

az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény

az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 27.§

a Belügyminisztérium és a
belügyminiszter által irányított
szervek értesítési rendjéről szóló
2/2016. (II. 25.) BM utasítás

nem

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése
ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

nem

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

parancsnok

dolgozók

dolgozók

tervezők,

ügyfelek

név telefonszám

név, rendfokozat,

név, rendfokozat,

név, szakmai szám

név, cím

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

nem

ügyvezető

név, cím

nincsenek

nincsenek

5 év

nem

dolgozók

név, telefonszám

nincsenek

nincsenek

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.
A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

SZÖSZ

szösz

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
a belügyminiszter irányítása alá tartozó
védelméről
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományát érintő személyügyi szóló 1995. évi
igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.
LXVI. törvény
16.) BM rendelet
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

szolgálatszervezés

munkaszervezés

ILIAS e-learning

dolgozók továbbképzésnek folyamatos
biztosítása

Hszt.

Szakvizsgáztatók/oktatásszerv
ezők

tevékenység ellenőrzés

tűzesetek helyszínein
tartózkodókra vonatkozó
adatkezelés

hatósági eljáráshoz szükségesek az
adatok

dolgozók

név

nincsenek

nem

képzésre kötelezett saját
állománytag

név

nincsenek

49/2011. BM rendelet

nem

szakvizsgáztatók

név telefonos elérhetőség

Nincsenek

az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

helyszínen tartózkodó
ügyfelek, tanúk

név, cím, telefonszám

nincsenek

nincsenek

nincs

nincsenek

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
mindent naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

változást követőenhaladéktalanul

nyilvános

nincs

nincs

5 év

A SZÖSZ-höz történő
hozzáférés személyekhez
rendelt jogosultsággal
működik, a SZÖSZ-höz
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

felhasználói név, jelszó

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

nincs

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

honlapon
szereplés miatt
RSOE

5 év

Öték pályázataival
kapcsolatos adatkezelés

pályázatok elbírálása

hozzájárulás

nem

Öték elnökei, parancsnokai

név, telefonszám

nincsenek

nincsenek

5 év

műveletirnyító tervekkel
kapcsolatos adatkezelés

helyismeret biztosítása beavatkozás
esetén

a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény

nem

polgármester

név, telefonszám

nincsenek

nincsenek

5 év

tűzoltó technikai eszközök
karbantartóinak
nyilvántartása,

a szolgáltatási tevékenységtől
jogerősen eltiltott
kéményseprő-ipari
szolgáltatók nyilvántartása

tájékoztatás, ki végezhet ilyen
tevékenységet

tájékoztatás, ki nem végezhet ilyen
tevékenységet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett
foglalkozási ágakról, munkakörökről,
a tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezésről és a
tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól szóló 45/2011 BM rend.

50/2011. BM rend., 259/2011. BM
rend., 2009.évi LXXVI. Tv.

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése
ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

ügyvezető, kapcsolattartó

ügyvezető

név, telefonszám

név, telefonszám

nincsenek

nincsenek

nincsenek

nincsenek

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.
A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

hatósági, szakhatósági
eljárásokkal kapcsolatos
adatkezelés

SZENYOR

Vagyonnyilatkozathoz
kapcsolódó adatok

hatósági eljárás lefolytatása

az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény

Az adatkezelés az adatkezelőre
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett
vonatkozó jogi kötelezettség
munkaköröket a törvény határozza teljesítéséhez szükséges, GDPR 6.
meg. A kinevezéskor, ill. a törvényben cikk (1) bek. c) pontja. Tagállami
meghatározott időnként kell az
jogban: az egyes
érintetteknek vagyonnyilatkozatot
vagyonnyilatkozat-tételi
tenniük.
kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. Tv. 8.§, melléklete.

Adatkezekés az érintett
hozzájárulása, valamint az
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése alapján
történik, GDPR 6. cikk (1) bek. c)
pontja. Tagállami jogban: a
közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 39. §
(1) bekezdés a) pontja, a
közalkalmazottak esetében a
A törvény előírása alapján, jogviszony
közalkalmazottak jogállásáról
csak olyan személlyel létesíthető,
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
kezelt az erkölcsi
bizonyítványban szereplő adatok a hivatásos,
közalkalmazottak
és kormánytisztvisel k esetén.
SZENYOR
illetve tartható
fenn, aki a büntetlen
20. § (2) bekezdés a) pontja és a
előéletét erkölcsi bizonyítvánnyal
(6), (8) és (9) bekezdés.A bűnügyi
igazolja.
nyilvántartási rendszerről, az
Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott
ítéletek nyilvántartásáról, valamint
a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi
XLVII. Törvény 9. § -13. §, 2015.
évi XLII. tv. (Hszt.)

ügyfelek, tanúk

név, cím, telefonszám

a vagyonnyilatozattételre
kötelezett, ill. a vele egy
háztartásban élő hozzátartozó
vagyonnyilatkozattételre
személyazonosító adati, továbbá
kötelezett
jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni
viszonyaira vonatkozó törvényben
meghatározott adatok

jogviszonyt létesítők ill.
jogviszonyban állók

Törvényben meghatározott
személyazonosító adat.

1.

SZENYOR

saját állománytag
kitüntetése az
igazgatóság keretében,
2. saját állománytag
kitüntetése OKF
Elismerésben, kitüntetésben részesülők
keretében, illetve felsőbb
azonosítása
állami szerv – miniszter,
köztársasági elnök 3.
Kitüntető cím
adományozása
(tanácsosi, főtanácsosi)

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakról
és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1) bekezdés
e) pontja
alapján, az
adatkezelés
jogalapja jogi
kötelezettség
teljesítése

Adatkezekés az érintett
hozzájárulása, valamint az
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése alapján
történik, GDPR 6. cikk (1) bek.
a),c) pontja.

BM OKF,
illetve felsőbb
Kitüntetésben,
állami szerv
elismerésben részesültek
részére történik
adattovábbítás

Név, rendfokozat, titulusbeazonosításhoz szükséges
adatok. Saját állománytag
esetében szöveges jellemzés, amit
a szolgálati elöljáró készít, és a
humán szolgálaton is elérhető
(nem selejtezik, nem semmisítik
meg, elérhető)

nincsenek

nincsenek

nincsenek

5 év

A hozzáférés
személyekhez rendelt
jogosultsággal működik,
több szakterület is
hozzáfér, szintén
jogosultsággal, de nem
mindenki látja
ugyanazokat a modulokat.
A rendszerek mindent
naplóznak.

felhasználói név, jelszó

nincs

10 év

A
vagyonnyilatkozattételre
kötelezett 6 jegyű kódot
ír fel a borítékra a neve
helyett (álnevesítés).
SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

A többi személyes irattól
elkülönülten, zárt
szekrényekben és zárt
irodában tárolják a
vagyonnyilatkozatokat.

BM OKF

nincs

SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
Személyi anyag
nincsenek
részét képezi, elzárt helyen
90 év
történik a tárolás, csak a munkaköri leírásban meghatározott személyek rendelkeznek
BM OKF
hozzáférési jogosultsággal. Papír alapú adatkez
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

Elektronikusan is
nyilván van tartva a
humánszolgálat
munkatársai férnek
hozzá, jelszóval védett a
rendszerbe történő
belépés. SZENYOR:
Személyi anyag részét képezi, elzárt
5 év helyen történik a tárolás, csak a munkaköri leírásban meghatározott személyek
BM
rendelkeznek
OKF
hozzáférési jogosultsággal. Papír alap
távoli asztali hozzáférés,
OKF szerveren,
vírusvédelem, biztonsági
másolat, naplózhatóság,
tűzfal, meghatározott
hozzáférési
jogosultságok.

SZENYOR

SZENYOR

Munkahelyi balesetekkel
összefüggő adatkezelés
(+egészségkárosodási
eljárás FÜV, útibalesetüzemibaleset Kp. szerint

kifogástalan életvitel
ellenőrzés során felvett
adatok

Munkahelyi balesetben részesülők
azonosításához szükséges személyes
adatok, eü. adatok

70/2011. (XII.
30.) BM
rendelet
alapján: BMhez, magyar
külképviseleti
hatósághoz,
társadalombizt
osítási
kifizetőhely,
Adatkezelés az adatkezelőre
A sérült születési ideje, TAJannak
vonatkozó jogi kötelezettség
száma, sérült beosztása,
hiányában az
teljesítése alapján történik, GDPR
munkaköre, beosztási helye,
egészségbiztosí
6. cikk (1) bek. c) pontja. 9. cikk
Munkahelyi balesetben,
állománycsoportja, tevékenysége,
tási pénztári
FÜV eljárással érintettek.
(2) bekezdés a), b), h), szerinti
baleset részletes, pontos leírása,
feladatkörében
jogalapok is szóba jönnek,
sérülés természete, típusa, sérült
eljáró fővárosi
Tagállami jogban: Hszt. Eü. Tv.,
testrész, sérülés súlyossága
és megyei
56/2016 BM rendelet
kormányhivata
lhoz,
rendvédelmi
szerv
közegészségüg
yi-járványügyi
főfelügyelőjéhe
z,
Felülvizsgáló
Orvosi

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, 9. cikk (2) bekezdés a), b),
Felvételkor kifogástalan életvitel
h), szerinti jogalapok is szóba
ellenőrzés, gyanú esetén a jogviszony
jöhetnek. Tagállami jogban: Hszt.,
ideje alatt soron kívül
293/2010. Kormányrendelet, 1994.
évi XXXIV. törvény (Rtv.)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, valamint 9. cikk (2)
Személyes
SZENYOR,
bekezdés a), b), h), szerinti
teljesítményértékelésekhe
TÉR
jogalapok is szóba jönnek (bűnügyi
Személyes teljesítményértékelés elkészítéséhez szükséges adatok felvétele
(teljesítményért
z kapcsolódó
személyes adatok). Folyamatban
ékelő program)
adatkezelések
lévő büntetőeljárás (és fegyelmi
eljárás) esetén nincs teljesítmény
juttatás

5 év

kifogástalan életvitel
ellenőrzéssel érintett
állománytag

Azonosításhoz szükséges
személyes adatok. Bűnügyi
személyes adatok is szóba
jöhetnek.

90 év

teljesítményértékelésben
érintett állománytag

Azonosításhoz szükséges
személyes adatok, TAJ szám,
bűnügyi személyes adat is szóba
jöhet. A TÉR program a
SZENYOR programból nyer
adatot.

10 év

Baleset, eü károsodás
humán mappában külön
meghajtón van
nyilvántartva, a humán
szolgálat munkatársai
férnek hozzá. Jelszóval
Személyi anyag részét képezi,
védett a rendszerbe
elzárt helyen történik a
történő belépés.
BM OKF-el Eü adatok
tárolás, csak a munkaköri
SZENYOR: távoli
FÜV eljárás 70/2011.
leírásban meghatározott
(XII. 30.) BM rendelet
asztali hozzáférés, OKF
személyek rendelkeznek
szerveren, vírusvédelem,
alpján
hozzáférési jogosultsággal.
biztonsági másolat,
Papír alapú adatkezelés.
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

NVSZ: vizsgálat
SZENYOR: távoli
lefolytatása, bűnügyi
asztali hozzáférés, OKF
személyes adatok
szerveren, vírusvédelem, Személyi anyag részét képezi, megszerzése. BM OKF
biztonsági másolat,
elzárt helyen történik a
is értesül, szóbeli
naplózhatóság, tűzfal,
tárolás, csak a munkaköri
jelentésre kerül sor,
meghatározott
leírásban meghatározott
előfordul, hogy a BM
hozzáférési
személyek rendelkeznek
OKF javasolja
jogosultságok,
hozzáférési jogosultsággal.
meghatározott
felhasználónév, jelszóval
személynél a soron kívüli
történő hozzáférés.
ellenőrzést vagy akár az
NBH vagy az NVSZ.
BM OKF módszertana
alapján készül egy
tervezet név, beosztás, %
táblázatban, aminek
jóváhagyását követően
készülnek el területi
szinten a parancsok. A
Informatikai rendszer
BM OKF határozza meg
van, a hálózati
az igazgatók
meghajtón férhet hozzá
teljesítményértékelése
a humán szolgálat.
kapcsán a százalékokat
SZENYOR: távoli
és az összeget, amit a
asztali hozzáférés, OKF
területi szervek
szerveren, vírusvédelem,
költségvetéséből kell
biztonsági másolat,
biztosítani. A Szervezeti
naplózhatóság, tűzfal,
teljesítmény értékelést a
meghatározott
BM OKF határozza meg,
hozzáférési
ami az egyéni
jogosultságok,
teljesítményekre is
felhasználónév, jelszóval
hatással van a
történő hozzáférés.
súlyozások kapcsán. A
BM OKF a
kontrollvezető az IGH-k
kapcsán. A
Tűzoltóparancsnokok és
a Kirendeltség-vezetők
esetén a BM OKF a

Fegyelmi eljárás lefolytatásához
szükséges adatok megismerése.

Adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése alapján történik, GDPR
6. cikk (1) bek. c) pontja. 9. cikk
(2) bekezdés a), b), szerinti
jogalapok is szóba jönnek,
Tagállami jogban: Hszt. 274. § (1)
bekezdés + 1. melléklet XI. pont;
11/2006. (III.14.) BM rendelet 48.
§ (3)-(4) bekezdés

fegyelmi eljárás alá vont
állománytag

személyes adatok kategóriája,
különleges személyes adat
(bűnügyi adat)

50 év

Katonai bűncselekményhez
kapcsolódóan kezelt adatok
megismerése

Adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése alapján történik, GDPR
6. cikk (1) bek. c) pontja. 9. cikk
(2) bekezdés a), b), szerinti
jogalapok is szóba jönnek,
Tagállami jogban: Hszt. 274. § (1)
bekezdés + 1. melléklet XI. pont;
11/2006. (III.14.) BM rendelet 48.
§ (3)-(4) bekezdés

eljárás alá vont
állománytag

személyes adatok kategóriája,
különleges személyes adat
(bűnügyi adat)

50 év

Adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
Köztörvényes
teljesítése alapján történik, GDPR
bűncselekményhez
6. cikk (1) bek. c) pontja. 9. cikk
kapcsolódó
(2) bekezdés a), b), szerinti
SZENYOR
Köztörvényes b ncselekményhez kapcsolódó büntetőeljárás lefolytatásához szükséges adatok megismerése
büntetőeljárás
jogalapok is szóba jönnek,
lefolytatása során kezelt
Tagállami jogban: Hszt. 274. § (1)
adatok
bekezdés + 1. melléklet XI. pont;
11/2006. (III.14.) BM rendelet 48.
§ (3)-(4) bekezdés

eljárás alá vont
állománytag

személyes adatok kategóriája,
különleges személyes adat
(bűnügyi adat)

50 év

SZENYOR

SZENYOR

Szabálysértéshez
kapcsolódó fegyelmi
eljárás anyagai.

Katonai
bűncselekményhez
kapcsolódóan kezelt
adatok

Rendőrség nyomoz az
ügyben. BM OKF látja a
Szenyort, panaszt
elbírálja, tiszt, főtiszt
jogviszonyáról dönt.
Állami futárszolgálat
Elektronikusan is
által megküldött iratokat
nyilván van tartva a
a hivatal látja
humánszolgálat
(ügykezelés, szignálás).
munkatársai férnek
szabálysértés miatt
hozzá, jelszóval védett a
kiszabott a közúti
rendszerbe történő
közlekedési előéleti
belépés. SZENYOR:
Papír alapon, páncélban
pontot (büntető pont)
távoli asztali hozzáférés, elzárva elkülönítve tároljuk
adatlapon meg kell
az eljárások anyagait. A
OKF szerveren,
küldeni a
vírusvédelem, biztonsági
fegyelmi tiszt fér hozzá.
Belügyminisztérium
másolat, naplózhatóság,
Nyilvántartások
tűzfal, meghatározott
Vezetéséért Felelős
hozzáférési
Helyettes Államtitkárság
jogosultságok,
Közlekedési Igazgatási és
felhasználónév, jelszóval
Nyilvántartási
történő hozzáférés.
Főosztályának (korábbi
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala). Az
adatokat
is látják.
Nyomozóőkügyészség
(nyomozás elrendeléséről
értesül, a nyomozási
határidő
meghosszabbításáról, a
gyanúsítás elleni
Elektronikusan is
panaszról, illetve a
nyilván van tartva a
vádemelés kérdésében,
humán szolgálat
vagy parancsnoki
munkatársai férnek
fegyelmi elbírálás
hozzá, jelszóval védett a
lehetőségéről dönt. + Az
rendszerbe történő
eljárást lefolytató
belépés. SZENYOR:
Papír alapon, páncélban
bírósággal is van közös
távoli asztali hozzáférés, elzárva elkülönítve tároljuk
adatkezelés (az
OKF szerveren,
az eljárások anyagait. A
ügyészségnek
vírusvédelem, biztonsági
fegyelmi tiszt fér hozzá.
felterjesztett adatok,
másolat, naplózhatóság,
iratok a bírósági
tűzfal, meghatározott
tárgyalás anyagát
hozzáférési
képezik, az ítéletet
jogosultságok,
megküldik).A gyanúsítást
felhasználónév, jelszóval
megelőző rabosítást a
történő hozzáférés.
rendőrség végzi.BM
OKF az igazgató és
helyetteseinek, a KVK
vezetőnek,
tűzoltóparancsnoknak a
fegyelmi ügyeit intézi,
Elektronikusan is
nyilván van tartva a
humán szolgálat
munkatársai férnek
NVSZ-vizsgál, Járási és
hozzá, jelszóval védett a
Nyomozó Ügyészség
rendszerbe történő
nyomoz, BM OKF látja
belépés. SZENYOR:
Papír alapon, páncélban
a Szenyort, panaszt
távoli asztali hozzáférés, elzárva elkülönítve tároljuk
elbírálja, tiszt, főtiszt
OKF szerveren,
az eljárások anyagait. A
jogviszonyáról dönt. KVI
vírusvédelem, biztonsági
fegyelmi tiszt fér hozzá.
is megismeri az iratokat
másolat, naplózhatóság,
a méltatlansági eljárás
tűzfal, meghatározott
során.
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

Az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, GDPR 6.
cikk (1) bek. c) pontja. Tagállami
Közfoglalkoztatottak
jogban: a közfoglalkoztatásról és a
alkalmazásához
Közfoglalkoztatottak alkalmazásához közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
kapcsolódó adatkezelés
valamint egyéb törvények
szükséges adatok kezelése történik
(felvétel, eü.
módosításáról szóló 2011. évi
alkalmasság, leszerelés)
CVI. Törvény, Munka
törvénykönyv

SZENYOR
(érintett,
TEPMEK-kel
rendelkező
megyékben:
Prodoki)

SZENYOR

gyógyító-megelőző orvosi alapellátás
végzése, foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás nyújtása, a személyi
állomány rehabilitációjának és
rekreációjának szervezése és
irányítása, a közegészségügyijárványügyi és munkavédelmi
jogszabályok, belső rendelkezések
betartásának elősegítése, felügyelete és
ellenőrzése, az egészséges életmódra
nevelés, a betegségmegelőzés és az
egészségügyi felvilágosítás szervezése
és irányítása, a személyi állomány
egészségi, fizikai és mentális
állapotának rendszeres vizsgálata és
karbantartása, az egészségkárosító
kockázattal járó kiképzési és egyes
szolgálati (pl.csapatszolgálati)
feladatok végrehajtásának, a szervek
által szervezett hivatali, sport,
szabadidős és
társadalmi rendezvények egészségügyi
biztosítása.

közfoglalkoztatott

személyes adatok, bizonyítványok
másolata

Adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése alapján történik, GDPR
6. cikk (1) bek. c) pontja. 9. cikk
(2) bekezdés a), b), h), szerinti
jogalapok is szóba jönnek,
Tagállami jogban: Hszt., 57/2009.
(X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes
rendelet, 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet, 1997. évi XLVII.
törvény, 70/2011. (XII. 30.) BM
rendelet

ambulánsnapló;egészségügyi
törzskönyv; gondozási napló,
felmentési tömb, 30 napos és 6
hónapos felülvizsgálat, FÜV
nyilvántartás, f) a gyógyüdültetési
nyilvántartás, számítógépes betegnyilvántartási program; képernyős
munkakörben dolgozó, éleslátást
javító szemüveggel ellátottak
egészségügyi vizsgálattal nyilvántartása Valamennyi adat
érintett
szükséges az érintett személy
beazonosításához, illetve a
kórtörténet miatt szükségesek.
Későbbi esetleges
jogkövetkezmények, eljárások
lefolytatása miatt is fontos lehet
olyan egészségügyi adatok
nyilvántartása is, aminek az adott
időpontban vélhetően nincs
jelentősége (pl. negatív leletek).

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
Személyügyi
pontja, valamint 9. cikk (2)
alapnyilvántartás során Azonosítás. Jogviszony létesítéséhez,
bekezdés a), b), h), szerinti
kezelt adatok,
fenntartásához szükséges, Hszt.-ben
jogalapok is szóba jönnek (bűnügyi
személyzeti anyaggyűjtő,
előírt adatok kezelése történik.
személyes adatok). Tagállami
SZENYOR
jogban: Hszt.

2015. évi XLII. tv. (Hszt.)
meghatározza a személyügyi
alapnyilvántartás körét:
Személyhez köthető adatok,
házastárs, élettárs és eltartott
gyermekek adatai, iskolai
végzettségek, képzettségek,
képesítések adatai, korábbi
foglalkoztatási adatok, az ellátott
munkakörre, szolgálati beosztásra
vonatkozó adatok, az alkalmazási
feltételek fontosabb adatai,
szolgálati viszonyra vonatkozó
adatok, teljesítményértékelésre és
minősítésre vonatkozó adatok,
összeférhetetlenségre vonatkozó
adatok, illetmény, juttatások,
költségtérítések, kedvezmények és
támogatások adatai, fegyelmi,
kártérítési és személyiségi
jogsértéssel összefüggő adatok,
szolgálati nyugdíjasokra
vonatkozó adatok, a szociális és
kegyeleti gondoskodás adatai

Egészségügyi
vizsgálatokkal
kapcsolatos személyes
adatkezelés.

jogviszonyt létesítő,
jogviszonyban álló

3 év

Hatósági szerződés
megkötése a
Kormányhivatallal
történik. Kormányhivatal
küldi a közvetítőlapot, az
álláskereső aláír és a
munkáltató ír alá. A
Kormányhivatalnál
kellene rendezni az
Saját hálózaton, külön
Közfoglakoztatottak részére
adatkezelési
mappában, amelyet a
személyi anyag nyilvántató,
hozzájárulást a
Humán szolgálat
melyhez a humán szolgálat közfoglalkoztatás idejére.
munkatársai látnak. A
munkatársai hozzáférnek.
Leszereléskor az OEP
szerver vírusvédelemmel
RZS-ban a szerződés,
igazolványt, munkáltatói
rendelkezik, tűzfal,
leszerelés, munaköri leírás
igazolást az általunk
biztonsági másolat,
van nyilvántartva. Nincs
készített leszerelő anyag
szünetmentes erőforrás
ügyfélkapu.
alapján kiadja a Magyar
biztosított.
Államkincstár.
Ellenőrzés Munkaügyi
Központ részéről
munkavédelem,
tűzvédelem, munkakörik,
eü alkalmasság,
közvetítések,
létszámfeltöltöttség.

5 év

A Prodoki programban
rögzített adatok csak az
orvos és az orvosasszisztens számára
láthatóak. A prodoki
program az orvos
számítógépén fut
(szerveren nem),
amelyhez két monitor,
két billentyűzet tartozik,
így az asszisztens is
szerkesztheti a szöveget.
Azonos a felhasználói
belépés
(PROBLÉMÁS),
biztonsági mentés van a
számítógépen kilépésnél,
vírusvédelem, tűzfal
van. SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval

90 év

SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

Közös adatkezelés van a
: vizsgálatot elrendelő
Humán szolgálattal.
Vizsgálati névsort küld
az érintett humán
Szolgálat, amely alapján
a vizsgálatra érkezők
azonosítása folyik. A
régiós ellátotti körbe
tartozó humán
Orvosi és pszichológiai
szolgálattal. Az
alkalmassági minősítések a
elektronikus adatbázis
Humán Szolgálatnál
frissítése végett havonta
mechanikusan és
betekintési joga van az
elektromosan is védett
állománytáblába a
irodában, iratszekrényben,
TEPMEK
személyi anyagban lefűzve.
munkatársainak. A
Szenyor programba rögzítve.
szakmai kontrollt ellátó
BM OKF Humán
Szolgálat Országos
Egészségügyi
Pszichológiai és
Munkabiztonsági Ellátó
Központtal. Az
egészségügyi adatok
papír alapon Állami
A SZENYOR-ban kezelt futárszolgálattal, vagy az
adatokhoz a humán szolgálat
munkatársai férnek hozzá.
Mindenkinek külön
felhasználó neve, jelszava
van. Az adatok naplózva
vannak, hogy mikor, ki, mit
módosított. Humán
Szabályzat rögzíti (64/2016.
számú BM OKF főigazgatói
intézkedés), hogy személyi
NVSZ-vizsgálat,
anyagba, egyéb személyi
Alkotmányvédelmi
iratokba az arra jogosult
Hivatal –
személy a „Betekintési lap”
nemzetbiztonsági
kitöltésével tekinthet be. A
ellenőrzés, BM és BM
„Betekintési lap”-on meg kell
OKF látja a Szenyort.
jelölni a betekintést kérőt
(szerv, személy), a betekintés
időpontját, annak jogcímét,
célját, a megismerni kívánt
adatok körét, a betekintő
aláírását. A „Betekintési lap”ot a személyi anyag részeként
kell kezelni. A betekintést
minden esetben a
személyügyi szerv vezetőjén
keresztül lehet megtenni úgy,

SZENYOR

A Hszt. alapján évente fel kell mérni a
az adatkezelés az adatkezelőre
személyi állomány körében, hogy
Munkavégzésre irányuló
vonatkozó jogi kötelezettség
rendelkeznek-e a dolgozók egyéb
egyéb jogviszonyokhoz
teljesítése alapján, GDPR 6. cikk
jogviszonnyal. A dolgozó nyilatkozik a
kapcsolódó adatkezelés –
(1) bekezdés c) pontja Tagállami
11/2016. sz. BM OKF Főigazgatói
összeférhetetlenség
jogban: Hszt., 31/2015. (VI. 16.)
Intézkedés 1. számú mellékletének
BM rendelet VI. fejezete
kitöltésével.

állománytag

azonosításhoz szükséges
személyes adatok megadása,
továbbá, hogy milyen
szervezetnél, milyen
jogviszonyban, minőségben,
munkakörben, időtartamban,
munkarendben kíván munkát
végezni az állománytag.

3 év

Pszichológiai
Adatkezelő
(PAK)
informatikai
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c)
Nyilván vannak tartva az érintett
rendszer,
pontja, 9. cikk (2) bekezdés a), b),
személyi állomány tagjainak
Szenyor (csak Pszichológiai vizsgálat
h) pontjai alapján. Tagállami
természetes személyazonosító
pszichológiai adatok, alapellátáshoz kapcsolódóan kezelt pszichológiai adatok, pszichológiai tanácsadás, állományba nem tartozó személyek részére is, állománytag
FÜV eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés
során kezelt adatok
alkalmasság
jogban: Magyar Pszichológiai
adatai, pszichológiai tesztek
ténye, illetve
Társaság (MPT) Szakmai Etikai
eredményei, egyéb különleges
megállapításán
Kódexe, Eütv.
adat.
ak időpontja
kerül
rögzítésre)

SZENYOR

Szolgálati
igazolványokhoz
kapcsolódó adatkezelés

SZENYOR

Szolgálati jelvényhez
kapcsolódó adatkezelés

Szolgálati igazolvány kiállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja. Tagállámi jogban: Hszt.
18. § (1), (2),(3). 14/2012.
(III.30.) BM rendelet 5. melléklete

Szolgálati jelvény kiállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja. Tagállámi jogban: Hszt.
18. § (1), (2),(3), (4). 32/2015.
(VI. 16.) BM rendelet

Önéletrajzok kezelése
körében kezelt adatok,
Felvételi eljárással érintett személyes
felvételi eljárásba bevont,
adatainak a kezelése
de fel nem vett személyek
adatai

Leszerelt állománytagok
adatai

kapcsolattartás pl. rendezvényekre
történő meghívás

nem

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), f)
pontja

érintett hozzájárulása,
érdekérvényesítés 6. cikk (1)
bekezdés a.) és c.) pont

nem

állománytag

hivatásos és közalkalmazotti
állomány tagjának a neve,
arcképe, (rendfokozata),
társadalombiztosítási azonosító
jele, aláírása

állománytag

azonosításhoz szükséges
személyes adatok

pályázó

A pályázó önként adja meg a
természetes személyazonosító
adatait: fénykép, képzettségre
vonatkozó adatok, korábbi
foglalkoztatásra utaló adatok,
nyelvismeretre vonatkozó adatok,
gépjárművezetői engedéllyel
kapcsolatos adatok, az érintett
rendelkezésre bocsátott egyéb
adatok

leszerelt állománytag

érintett
szervezés érdekében: név, lakcím,
leszerelt
rendfokozat,
fogyaték anyagban tárolt adatok állománytago
Hszt. alapján
k

90 év

SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

Szenyor program
jelszóval védettek.
Pszichológiai
Adatkezelő (PAK)
informatikai rendszer,
melyhez az alapellátó
pszichológusnak,
pszichológus
asszisztensnek és a BM
OKF vezető
pszichológusának van
hozzáférése. Jelszóval
védett pendrive
(pszichológus részére).
Hálózati meghajtó,
amihez az alapellátó
pszichológus és
asszisztense férhet
hozzá.

SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.
SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.
Az önéletrajzokat 3 hónapig
őrizzük, utána megsemmisítjük
vagy visszaküldjük a pályázónak,
ha nem nyer felvételt. A
SZENYORBA csak akkor
történik adat rögzítés, ha van
kinevezési parancs.

nincs

fogyatékanyag tárolása 50 évig

Minden személyes adatot
tartalmazó irat a személyi
anyagokban, zárt
szekrényekben és zárt
irodákban fellelhetőek.

Közös adatkezelés
történik a vizsgálatot
elrendelő Humán
szolgálattal. Vizsgálati
névsort küld az érintett
Humán Szolgálat, amely
alapján a vizsgálatra
érkezők azonosítása
folyik. b. A szakmai
kontrollt ellátó BM OKF
Orvosi és pszichológiai
Humán Szolgálat
alkalmassági minősítések a Országos Egészségügyi
Humán Szolgálatnál
Pszichológiai és
mechanikusan és
Munkabiztonsági Ellátó
elektromosan is védett
Központtal. A
irodában, iratszekrényben,
pszichológiai adatok
személyi anyagban lefűzve.
papír alapon Állami
futárszolgálattal, vagy az
érintettel személyesen,
„sk-felbontású” zárt
borítékban, a
felülvizsgálatot végző
pszichológus nevére
címezve. c. A szakmai
kontrollt ellátó FÜVbizottsággal, A
pszichológiai adatok

Minden személyes adatot
tartalmazó irat a személyi
anyagokban, zárt
szekrényekben és zárt
irodákban fellelhetőek.

OKF: SZENYOR
rendszer, az igazolvány
gyártója.

Minden személyes adatot
tartalmazó irat a személyi
anyagokban, zárt
szekrényekben és zárt
irodákban fellelhetőek.

OKF: SZENYOR
rendszer, jelvény
gyártója.

nincs

nincs

nincs

Minden személyes adatot
tartalmazó irat a személyi
anyagokban, zárt
szekrényekben és zárt
irodákban fellelhetőek.

papír alapú
dokumentáció zárt
szekrényben, ráccsal
ellátva, elektronikus
nyilvántartás belső
meghajtón, hozzáférés
az adott szervezeti
egységre korlátozva

jogosultságok kezelése:
munkaköri leírásban

Hszt. 2.§ 4. pont, 42.§ (3)
bekezdés, 1. számú melléklet,
6. cikk (1) bekezdés c) (és f)
pontja) adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez,
érdekérvényesítés

nem

állománytagok

Hszt. 2.§ 4. pont, 42.§ (3)
bekezdés 1. számú melléklet,
névhez rendelt születési dátum a
névegyezések kiszűrése,
állománytag beazonosítása
céljából

nincs

SZENYOR

Nevesített állománytábla

beosztások megfelelő azonosítása az
előmeneteli rendszer, valamint a
bérkifizetés miatt

SZÖSZ

Szabadságolások
nyilvántartása

szolgálatszervezés biztosítása

6. cikk (1) bekezdés c) és f)
pontja), szolgálati érdek

nem

állománytagok

név, adószám, szabadságnapok
száma, szabadság ideje alatti
tartózkodási hely

nincs

panaszos azonosítása, panasz
elbírálása

az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, a
személyes adatok vonatkozásában
nincs jogszabályi rendelkezés, a
szolgálati panaszra a Hszt. 267.§
és a belügyminiszter irányítása alá
tartozó rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományát
érintő személyügyi igazgatás
rendjáről szóló 31/2015 (VI. 16.)
BM rendelet

nem

állománytagok

név, rendfokozat

nincsenek

szolgálati panasz

SZENYOR

képzésekhez,
továbbképzésekhez
kapcsolódóan
nyilvántartott adatok (
tanulmányi szerződések,
beiskolázási parancsok

azonosítás, a képzés elvégzését
tanusító tanúsítvány kiállítása.

külső ellenőrzésekkel
kapcsolatos nyilvántartás

az ellenőrzött szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége
szabályozottsága,
érvényesülésük,jogszabályok, belső
szabályzatok és vezetői rendelkezések
előírásai érvényesülése, a hiányosságok
megszüntetésének nyomon követése

a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 22. §; GDPR 6.
cikk (1) bek. c) pont

belső ellenőrzésekkel
kapcsolatos nyilvántartás

az ellenőrzött szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége
szabályozottsága,
érvényesülésük,jogszabályok, belső
szabályzatok és vezetői rendelkezések
előírásai érvényesülése, a hiányosságok
megszüntetésének nyomon követése

a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. §, GDPR 6.
cikk (1) bek. c) pont

belső ellenőrzések
intézkedési terveinek
nyilvántartása

a belső ellenőrzések során feltárt
hiányosságok megszüntetésére késíztett
intézkedési tervek végrehajtásának
nyomon követése

a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 47. §,
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

nyílt parancsokkal
kapcsolatos adatkezelés

annak megállapítása a cél, hogy az
ellenőrző személy felhatalmazással
rendelkezik az adott ellenőrzés
végrehajtására

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. Törvény 24. § (1) és (2)
bekezdései, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja

nem történik
6. cikk (1) bekezdés a), c) , Hszt. kivéve külföldi
képzés esetén?

állománytagok

nem

a hiányosságokért felelős
személy, illetve adott
esetben annak az
állománytag, akinél a
hiányosság felmerült

nem

a hiányosságokért felelős
személy, illetve adott
esetben annak az
állománytag, akinél a
hiányosság felmerült

külföldi
képzés
esetén?

név, születési hely , idő, anyja
neve, rendfokozat, beosztás

név; rendfokozat, beosztás

a
nyilvántartást
vezető szerv
középrányító
szerve

név; rendfokozat, beosztás

a
nyilvántartást
vezető szerv
középrányító
szerve

nem

a hiányosságokért felelős
személy, illetve adott
esetben annak az
állománytag, akinél a
hiányosság felmerült

név; rendfokozat, beosztás

a
nyilvántartást
vezető szerv
középrányító
szerve

nem

a parancs által ellenőrzésre
feljogosított személy

név, rendfokozat, szolgálati
igazolvány száma

ellenőrzött
szerv vezetője

nincs

nincs

nincs

SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés hozzáférés Humán
szolgálatra korlátozva
papír alapú
dokumentáció zárt
szekrényben
SZÖSZ: távoli asztali
hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.

BM OKF statisztikai
adatszolgáltatás

jogosultságok nyilvántartása
informatikai osztálynál, papír BM OKF-el az igazgatók
alapú szabadságkérő az adott
szabadságolása
szervezeti egységeknél

nincs

nincs

11 év

kizárólag az adat
megisméréséhez jogosult
fér hozzá az adatokhoz

BM OKF ,
belügyminiszter:
szolgálati panasz
elbíráása

51 év

SZENYOR: távoli
asztali hozzáférés, OKF
szerveren, vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság, tűzfal,
meghatározott
hozzáférési
jogosultságok,
felhasználónév, jelszóval
történő hozzáférés.
minden személyes irat a
személyi anyagokban,
zárt szekrényekben és
zárt irodákban vannak.

KOK, felsőoktatási
intézmény, egyéb
intézmény

5 év

A hálózati meghajtóra a
belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
jelszóval védett meghajtón
vanna tárolva.

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

5 év

A hálózati meghajtóra a
belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
jelszóval védett meghajtón
vanna tárolva.

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

5 év

A hálózati meghajtóra a
belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
jelszóval védett meghajtón
vanna tárolva.

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

A hálózati meghajtóra a

nincs

munkaköri leírásban rögzítve

a szigorú számadási bizonylatok belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
megőrzésére vonatkozó
jelszóval védett meghajtón
szabályok szerint 8 év
vanna tárolva.

nincs

2015. évi XLII. törvény 102. § (1)
bekezdés a pontja, 2012. évi I.
alkoholszondás
a személyi állomány tagjának szolgálat-,
törvény 52. § (1) bekezdés a) pontja,
ellenőrzésekkel összefüggő
illetve munkaképes állapotának
1993. évi XCIII. törvény 2. § (2)
adatkezelés
ellenőrzése
bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bek. c)
pont

végrehajtott ellenőrzések
nyilvántartása

az ellenőrzések nyomon követése,
dokumentáció teljeskörűségének
biztosítása

a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek ellenőrzési és felügyeleti
tevékenységének szabályairól szóló
33/2016. BM OKF főigazagtói
intézkedés 35. b) pontja

az egyes egyedi
ellenőrzések során kiadott
megbízólevelekkel
kapcsolatos adatkezelés

annak megállapítása a cél, hogy az
ellenőrző személy felhatalmazással
rendelkezik az adott ellenőrzés
végrehajtására

a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. Rendelet 34. § (1) -(2)
bekezdései

Közérdekűadatmegismerési igényekkel
kapcsolatos adatkezelés

Költségtérítéses
közérdekűadatmegismerési igényekkel
kapcsolatos adatkezelés

BM OKF
KÖZPONTI
ELEKTRONI
KUS
ADATSZOLG
ÁLTATÁSI
RENDSZER

Magyar
Országos
Közjegyzői
Kamara
rendszere

a kérelmező azonosítása és a vele való
kapcsolattartás

a kérelmező azonosítása és a vele való
kapcsolattartás, illetve a költségtérítés
megfizetéséhez szükséges pénzügyi
bizonylatot kiállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja;
Infotv. 28. § (2) bekezdése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja;
Infotv. 28. § (3) bekezdése

nem

azon személy, akinél a
alkoholszonda pozitív
értéket mutatott

nem

ellenőrzés vezetője, az
ellenőr és a szakértő

neve, rendfokozata, beosztása

nincs

nem

ellenőrzéssel megbízott
személy

neve, beosztása, rendfokozata,
szolgálati igazolványának száma

ellenőrzött
szerv vezetője

a kérelmet benyújtó neve,e-mail
címe vagy posta címe

a kérelem
teljesítésével
vagy
megtagadásáv
al
kapcsolatosan
kezdeményeze
tt perben a
bíróság
részére
történhet
adattovábbítás

név

nem

bárki, aki kérelmet nyújt be

nem

Az adatok
kizárólag a
pénzügyi
bizonylatok
kérelmet benyújtó neve, e-mail címe,
bárki, aki kérelmet nyújt be
ellenőrzésére
posta címe
felhatalmazot
tak részére
továbbítható
ak.

Adatvédelmi incidensekkel
összefüggő adatkezelés

az érintett tájékoztatása, a bejelentővel
történő kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja;
Infotv. 3 § 26.pont és 15. § (1a)
bekezdés

nem

az adatvédelmi incidens
bejelentője, valamint az
adatvédelmi incidenssel
érintett személy

Peres, FMH, VH
nyilvántartás

azonosítás, saját ügyek tekintetében
ügykövetés, az esetleges helyettesítési
feladatok ellátása,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja

nem

a peres eljárásban az
ellenérdekű fél, fizetési
meghagyásos eljárásban a
kötelezett, a végrehajtási
eljárásban az adós

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, Fmhtv., Pp.

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

Fizetési meghagyásos
kötelezett azonosítása;kapcsolattartás;
eljárásokkal kapcsolatos
követelés azonosíthatósága
adatkezelés

a munkáltatói
jogkört
gyakorló
állományilleté
kes
parancsnok,
munkáltatói
jogkör
gyakorló
vezető

kötelezett

az
adatvédelmi
incidenssel
érintett személy neve, e-mail cím kapcsolatosan
vagy posta címe, az incidenst
indult
bejelentő személy neve, általa
hatósági
megadott elérhetőség (e-mail vagy eljárásban a
postai cím)
hatóság
részére
történhet
adattovábbítás

az érintett neve

természetes személy neve,
születési helye, anyja neve;
lakcíme;

nincs

eljáró
közjegyző

nincs

nincs

nincs

5 év

A hálózati meghajtóra a
belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
jelszóval védett meghajtón
vanna tárolva.

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

5 év

A hálózati meghajtóra a
belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
jelszóval védett meghajtón
vanna tárolva.

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

5év

A hálózati meghajtóra a
belépés jelszóval védett,
az egyes nyilvántartások
jelszóval védett meghajtón
vanna tárolva.

Az adatok jelszóval védett
meghajtón vannak, a
hozzáférésre jogosultak köre
zárt, biztonsági mentés
rendszeres időközönként
történik.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

a biztonsági mentést tartlmazó
a hálózati meghajtóra való
Az adatigény beérkezésétől
meghajtóhoz csak a
számított 1 éves időtartam lejártát belépés jelszóhoz kötött,
rendszergazda fér hozzá; a
biztonsági mentés
meghajtóról visszaállíthatók a
követően az ügyiratokból törlik az
adatokat
rendszeres időközönként
sérült vagy törölt fájlok;
rendszeres archiválás

nincs

meghajtóhoz csak a
a szigorú számadási bizonylatok a hálózati meghajtóra való
belépés jelszóhoz kötött,
rendszergazda fér hozzá; a
megőrzésére vonatkozó
biztonsági mentés
meghajtóról visszaállíthatók a
szabályok szerint 8 év
rendszeres időközönként
sérült vagy törölt fájlok;

a biztonsági mentést tartlmazó

rendszeres archiválás

nincs

nincs

nincs

a biztonsági mentést tartlmazó
a hálózati meghajtóra való
meghajtóhoz csak a
a bejelentésben szereplő adatok
belépés jelszóhoz kötött,
rendszergazda fér hozzá; a
azok ügyviteli célű megőrzése ideje
biztonsági mentés
meghajtóról visszaállíthatók a
alatt 5 évig elérhetőek
rendszeres időközönként
sérült vagy törölt fájlok;
rendszeres archiválás

az adatok az adatkezelési cél
fenállásáig kezeletőek

5 év

az adatszolgáltatási
rendszerbe való belépés
egyéni jelszóval történik

A jogosultságokat a BM
OKF Jogi Főosztálya
nyilvántartja

a hálózati meghajtóhoz csak
a rendszergazda fér hozzá; a
az adatszolgáltatási meghajtóról visszaállíthatók a
sérült vagy törölt fájlok;
rendszerbe való belépés
rendszeres archiválás,
egyéni jelszóval történik
negyedéves, féléves
időközönként.

a megelőző, fizetési meghagyásos vagy
Végrehajtási
peres eljárásban keletkezett követelés
eljárásokkal kapcsolatos végrehajtás útján való érvényesítése, a
adatkezelés
végrehajtás alá vont személy (adós)
azonosítása,

Peres ügyekkel
kapcsolatos adatkezelés

Kártérítési eljárások
lefolytatása (a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
által okozott kár esetén)

Kártérítési eljárások
lefolytatása (az
állománytag által okozott
kár esetén)

Kötelező jogi képviselet
nyilvántartása

Jogi ellenjegyzéssel
ellátott szerződésekkel
kapcsolatos
személyesadat-kezelés

fél azonosítása, kézbesítés
eredményessége, bíróság
illetékességének megállapítása

a károsult személy azonosítása;
értesítése, jogosultságának
megállapítása

értesítés;azonosítás;a tényállás
teljeskörű feltárása

a jogügyletek biztonságának
elősegítése, továbbá az ügyvédi
tevékenység korlátainak az
érvényesítése

a természetes személy adatai a
nyilvántartott adatokkal való
egyezőségének és az általa bemutatott
okmányok érvényességének ellenőrzése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, Vht., Pp.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, Pp., Kp.

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
természetes személy neve,
közlevéltárakró
születési helye, anyja neve;
l és a
a végrehajtás alá vont
lakcíme; személyi igazolvány
magánlevéltári
személy
szám; bankszámlaszám, ingó és
anyag
ingatlan vagyonára vonatkozó
védelméről
adatok
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
a perben ellenérdekű
magánlevéltári
félként részt vevő személy,
anyag
természetes személy neve, lakcíme
valamint az eljárás egyéb
védelméről
résztvevői
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

GDPR 6. cikk 81) bekezdés c)
pontja, Hszt., Mt., Kjt.

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

GDPR 6. cikk 81) bekezdés c)
pontja, Hszt., Mt., Kjt.

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, Üttv. 33. §

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja,Üttv 32. § (3) bek

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján,

a károsult személy

károsult neve, anyja neve,
születési hely, idő, rendfokozat,
beosztása, lakcíme, egészségi
állapotára vonatkozó adatok

a
végrehajtást
elrendelő
bíróság és az
eljáró önálló
bírósági
végrehajtó

eljáró
bíróság és a
perben részt
vevő
személyek az
adott
pertípusra
irányadóak
szerint

egészségbizt
osító

az eljárás alá vont,
valamint a vizsgálattal
megbízott állománytag

név, anyja neve, születési hely,
idő, rendfokozat, beosztás, lakcím

nincs

természetes személy

természetes személyazonosító
adatok, lakcím,állampolgárság,
hontalanság, menekült,
bevándorolt, letelepedett, illetve
EGT-állampolgár jogállás, az
azonosításhoz felhasznált
azonosító okmány típusa és
száma,

a szerződést
ellenjegyző
jogtanácsos
felett
hatósági
felügyeletet
gyakorló
ügyvédi
kamara,
bíróság

a természetes személy
szerződő fél

a szerződést
ellenjegyző
természetes személyazonosító
jogtanácsos
adatok,állampolgárság,
felett
hontalanság, menekült,
hatósági
bevándorolt, letelepedett, illetve felügyeletet
EGT-állampolgár
gyakorló
jogállás,lakcím,arcképmás,aláírás. ügyvédi
kamara,
bíróság

5 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

15 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

5 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

5 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

nincs

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
Pmt. szerinti adatkezelési idő az belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
irányadó
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

nincs

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
a szerződés érvényességét követő belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
10 év
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

büntető- és szabálysértési
eljárások
kezdeményezésével
kapcsolatos adatkezelés

a feljelentéshez vezető eseménnyel
kapcsolatban, a szabályszegő
szabálysértési vagy büntetőjogi
felelősségre vonása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, Szabs.tv., Be.

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

a feljelentés alapjául
szolgáló eseménnyel
érintett személy

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
A közérdekű bejelentések és panaszok
Közérdekű
magánlevéltári bejelentő, a bejelentéssel
pontja - közérdekű bejelentésekről
bejelentésekkel,
hatékony kivizsgálása és a
anyag
érintett természetes
panaszokkal kapcsolatos
bejelentővel, panaszossal történő
és panaszokról szóló 2013. évi
védelméről
személy
kapcsolattartás
CLXV. törvény
adatkezelés
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

Szervezeti integritást
sértő események
bejelentésével összefüggő
adatkezelés (pl. etikai
kódexet sértő
cselekmények, korrupció

együttműködési
BM OKF
Szakmai
megállapodásokkal
Információ Tár kapcsolatos adatkezelés

azonosítás kapcsolattartás, eljárás
eredményes lefolytatása

a katasztrófavédelmi szervekkel
együttműködést vállaló mász szervek
kapcsolattartóinak azonosítás,
információcsere biztosítása

szerv alaptevékenységét leíró módon
minőségirányítási
teljes körűen bemutató, egyes
folyamatonként részletezett
rendszer működtetésével
feladatokért felelős folyamatgazdák és
összefüggő
személyesadat-kezelés az ezen folyamatokat ellenőrző, belső
auditorok azonosítása

bitonsági vezető által
vezetett tanusítvány
nyilvántartása

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
370/2011. Korm. rendelet, GDPR
anyag
6. cikk (1) bekezdés c) pontja
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja

minősített adat védelméről szóló
a tanúsítvánnyal rendelkező
2009. évi CLV. törvény (Mavtv.)
állománytag és felhasználói szintjének
23. § (4), GDPR 6. cikk (1)
azonosítása
bekezdés c) pontja

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

az eljárással érintett
személy

az együttműködésben
résztveveő szervezetek
kapcsolattartói

a feljelentés alapjául szolgáló
esemény során tudomásunkra
jutott személyes adatok: név,
lakcím vagy tartózkodási hely,
emberi hang, telefonszám

szabálysértés
i, illetve
nyomozó
hatóság

név, elérhetőség

a
beadvánnyal
kapcsolatban
megállapíthat
óan
hatáskörrel
rendelkező
hatóság

név,elérhetőség

kapcsolattartók neve,
telefonszáma, e-mail címe

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nem

a folyamatgazda és a belső
auditor

neve, rendfokozata, beosztása

Magyar
Szabványügy
i Testület

nincs

nem

a tanusítványal rendelkező
állománytag

név rendfokozat beosztási hely,
születési hely, idő, anyja neve

Állami
Futárszolgál
at

nincs

5 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

10 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

van

nincs

5 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

van

nincs

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
az adatkezelési cél fennállásáig
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
a megbízólevél lejártát követő 5 belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
év
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.
A számítógépes hálózati
rendszerbe a belépés
jelszóval védett, az
egyes nyilvántartások
a minősített adatokkal
jelszóval védett
kapcsolatba kerülő személyek
meghajtón találhatók. A
munkaköri leírásában a
a tanúsítvány lejártát követő 3 év biztonsági tanúsítványok
feladat rögzített, a biztonsági
fizikai őrzése
vezető a jogosultsági
elektronikus kóddal
szinteket számon tartja
védett, elkülönített
irattárban,
páncélszekrényben
vannak elhelyezve.

RobotZsaru
iktatóprogram

köziratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény és a
335/2005. Korm. r. 39. § (2) bek.
f) pontja,GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja

nem

integrált
kockázatkezeléssel (belső
azonosítás, kapcsolattartás, az eljárás
kontrollrendszer)
eredményes lefolytatása
kapcsolatos
személyesadat-kezelés

a 370/2011. Korm. rendelet,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja

ügyvitelű célú
megőrzés a
köziratokról, a
közlevéltárakró
l és a
magánlevéltári
anyag
védelméről
szóló 1995. évi
LXVI. törvény
9.§ (1)
bekezdés e)
pontja alapján

az eljárással érintett
személy

név,elérhetőség

nincs

nincs

az objektumokba belépők
nyilvántartása (belépési azonosítás, belépési cél meghatározása
napló

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja

nem

baz objektumba belépő
személy

belépő neve

nincs

nincs

elektronikus iktató-,
ügyviteli- és
ügyfeldolgozó
rendszerben történő
adatkezelés

alkotói pályázattal
kapcsolatos adatkezelés

HÉLIOSZ

HÉLIOSZ

azonosítás, kapcsolattartás, értesítés,
pályázati fekltételeknek való
megfelelés

a közfeladatot ellátó
szervhez iratot benyújtó
személy

neve, kapcsolattartási adatai

nem

a pályázat résztevevői

képfelvételek
nyilvántartása (azon
állománytagokról, akik a nyilvántartásban szereplő személyek GDPR 6. cikke (1) bekezdésének
nem járulnak hozzá róluk arcmásához való jogának védelme
a) pontja
történő képfelvétel
készítéséhez

nincs

a képfelvételen szereplő
személy

név, beosztási hely, beosztás

nincs

a regisztrált felhasználó

az érintett neve, elérhetősge és a
sajtószerv neve

minősítést szerzett
önkéntes
mentőszervezetek
tagjainak adatai

a felhasználókkal történő
kapcsolattartás, továbbá a
felhasználási feltételek betartásának
nyomon követhetősége érdekében az
érintett azonosítása

a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontja

a minősített önkéntes mentőszervezetek
a katasztrófavédelemről és hozzá
védekezésbe történő bevonásának
kapcsolódó egyes törvények
elrendelése, az önkéntes
módosításáról szóló 2011. évi
mentőszervezet tagja nyilvántartási
CXXVIII. törvény 18/A. § (8)
számmal történő azonosítása, a lezárt
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
kárterületre történő belépési
bekezdés e) pont
jogosultság ellenőrzése

Polgári védelemre
kötelezettek, pv
szervezetbe beosztottak
(+ papíralapon a beosztó
határozatok másolata)

azonosítás, kapcsolattartás

HUNOR tagjaival
kapcsolatos adatkezelés

a HUNOR tagjának nyilvántartási
számmal történő azonosítása,
tevékenysége jogszabályoknak
(INSARAG Irányelv) megfelelő
működése ellenőrzése, a HUNOR
tagjának nyilvántartási számmal
történő azonosítása

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 71. § és 72. §
(4) bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pont

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja

Nem

természetes személyazonosító
adatai, arcfénykép, telefonszáma,
beosztása,szakterületére,
szakképzettségére vonatkozó
adatai,élet- és
felelősségbiztosításának meglétére
minősítést szerzett
vonatkozó adatai,ha van, akkor
önkéntes mentőszervezetek
biztosítási kötvényszáma,
tagjai
oltásainak típusa, érvényességi
idejére vonatkozó adatai,
nyelvtudásra vonatkozó adat,
útlevélszám,születési hely és idő,
társadalombiztosítási azonosító
jele

Nem

polgári védelmi feladat
ellátására kötelezett
személyek

Családi és utónév, születési
családi és utónév, nem, születési
hely, idő (év, hónap, nap), anyja
születési családi és utóneve,
lakóhely vagy tartózkodási hely,
munkahely, szervezeti beosztásra
vonatkozó adatok, foglalkozására
és a szakképzettségére vonatkozó
adatok, telefonszám, elektronikus
levélcím

mentőszervezet tagja

név,rendfokozat, születési hely,
születési idő, anyja neve, lakcím,
telefonszám, útlevél száma,
lejárata ideje, oltások, azok
érvényességi ideje,szakmai
képesítések, nyelvvizsga

Nem

nincs

eredményhird
etés
név ,életkor, e-mai cím,
alkalmával a
telefonszám, törvényes kévpiselő
pályázót
neve, születési hely, idő
benevező
intézmény

GDPR 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontja

médiaszerver
működésével összefüggő
adatkezelés

HÉLIOSZ

a közfeladatot ellátó szerveknek a
köziratokkal kapcsolatos feladatai
ellátása, annak nyomonkövetése

nincs

az adatkezelési cél megszűnését
követően

a programba egyedi
jelszóval lehet belépni, a
programnak van
felhasználói kézikönyve,
a rendszer naplóz.

a munkaköri leírásban a
feladat rögzítésre kerül, a
Heves MKI Informatikai
Osztálya nyilvántartja a
felhasználókat

van

van

5 év

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

nincs

1 év

az objektumba belépést munkaköri éeírásban rögzítve
felügyelő személy
van a feladat

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

a felhasználókat a BM OKF
nyilvántartja

van

van

meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.
meghajtóhoz csak a
rendszergazda fér hozzá; a
a hálózati meghajtóra a
meghajtóról visszaállíthatók a
belépés jelszóval védett,
sérült vagy törölt fájlok ;
jogosultságának
rendszeres archiválás,
megfelelő mappába
negyedéves, féléves
időközönként.

nincs

1 év

nincs

nincs

a hozzájárulás visszavonását
követően törlésre kerül

nincs

nincs

a regisztráció megszűnését
követően törlésre kerül az adat

nincs

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
a tagság megszűnését követően
hozzáférni, a rendszer
törlésre kerülnek az adatok
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja

van

nincs

nincs

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja

van

nincs

a
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
mentőszervez
A HÉLIOSZ-hoz egyéni
etnek
kaptak, annak
belépési kóddal lehet
Magyarorszá a tagság megszűnését követően
tudomásulvételéről
hozzáférni, a rendszer
g határain
törlésre kerülnek az adatok
nyilatkoztak. A
naplózza a benne történt
nyilatkozatokat a belső
kívül történő
tevékenységeket.
alkalmazása
adatvédelmi felelős elzárva
esetén van
tárolja

van

nincs

nincs

nincs

nincs

a felmentő határozat alapján
törlésre kerülnek az adatok

a szerverhez való
hozzáférés
regisztrációhoz kötött

HÉLIOSZ

a képviseleti jogosultság ellenőrzése
önkéntes
benyújtáskor és az utóellenőrzéskor,
kapcsolattartás az ellenőrzés
mentőszervezetek
pályázataival kapcsolatos lebonyolítása és a szerződés aláírása
adatkezelés
érdekében, valamint az elszámolás
benyújtásának intézésekor

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet módosításáról szóló 2011. évi
esetén az intézkedések elősegítése
CXXVIII. törvény 72. § (10)
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja

HÉLIOSZ

katasztrófaveszély és
veszélyhelyzet idején
felvett nyilvántartás

HÉLIOSZ

a megyei, fővárosi
védelmi bizottságok
tagjainak, a helyi védelmi
bizottságok tagjaira
vonatkozó adatkezelés

a katasztrófák elleni védekezési
feladatok végrehajtása, azonosítás,
értesítés

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 55. § (1)
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja

HÉLIOSZ

polgármesterekre
vonatkozó adatkezelés,

a katasztrófák elleni védekezési
feladatok végrehajtása, azonosítás,
értesítés

HÉLIOSZ

közbiztonsági
referensekre vonatkozó
adatkezelés,

HÉLIOSZ

az eseménykezelésben
érintett gazdálkodó
szervezetek, intézmények
vezetőire és
kapcsolattartóira
vonatkozó adatkezelés

HÉLIOSZ

gazdasági, anyagi
szolgáltatásra
kötelezettek
nyilvántartása

Nem

Nem

a szervezetet képviselő
személy

Szervezet képviselőjének neve,
címe, telefonszáma, pályázatért
felelős személy neve, címe,
telefonszáma

katasztrófavédelmi
intézkedésekkel érintett, a
személyazonosító adatok,
polgári védelmi
lakóhely, ideiglenes tartózkodási
szervezetbe nem beosztott
hely
természetes személyek

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

a polgármesteri tisztség
betöltéséig

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

családi és utónév, telefonszám, email elérhetőség, munkahely,
szervezeti beosztás

nincs

nincs

a közbiztonsági referensek ezen
beosztásának betöltéséig

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

intézmények vezetői és
kapcsolattartói

családi és utónév, telefonszám, email elérhetőség, munkahely,
szervezeti beosztás

nincs

nincs

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
a gazdálkodó szervezetnél, az
belépési kóddal lehet
intézménynél betöltött beosztás hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
betöltéséig
tevékenységeket.

természetes személy
kötelezettek

A gazdasági és anyagi
szolgáltatásra kötelezett technikai
eszközeinek azonosító és műszaki
adatai, illetve a szolgáltatásra
kötelezett megnevezése, székhelye,
telephelyének címe, vezetőinek és
kapcsolattartóinak családi és
utóneve, telefonszáma,
elektronikus levélcíme,
munkahelye, szervezeti beosztása

nincs

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

Nem

nincs

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 55. § (1)
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja

Nem

polgármesterek

családi és utónév, telefonszám, email elérhetőség,

a katasztrófák elleni védekezési
feladatok végrehajtása, azonosítás,
értesítés

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 55. § (1)
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja

Nem

települési önkormányzatok
közbiztonsági referensei

a katasztrófák elleni védekezési
feladatok végrehajtása, azonosítás,
értesítés

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 55. § (1)
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja

Nem.

nem

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
a katasztrófaveszély,
belépési kóddal lehet
veszélyhelyzet időtartamát követő hozzáférni, a rendszer
3 hónap
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

családi és utónév, telefonszám, email elérhetőség, munkahely,
szervezeti beosztás

célja a gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettség teljesítése

nincs

A HÉLIOSZ-hoz egyéni
belépési kóddal lehet
hozzáférni, a rendszer
naplózza a benne történt
tevékenységeket.

a védelmi bizottsági tagság
alapjául szolgáló beosztás
betöltéséig

megyei/fővárosi védelmi
bizottságok tagjai

a katasztrófavédelemről és hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 71. § (2)
bekezdése, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja

nincs

a pályázat alapján elnyert
támogatással való elszámolás
ellenőrzése céljából a pályázat
lezárását követő 10 év

nincs

a polgármester által hozott
felmentő határozatot követően
kerül törlésre

a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja
a belépésre jogosultak
felhasználási tájékoztatót
kaptak, annak
tudomásulvételéről
nyilatkoztak. A
nyilatkozatokat a belső
adatvédelmi felelős elzárva
tárolja

van

nincs

van

nincs

van

nincs

van

nincs

van

nincs

van

nincs

van

nincs

