ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett képzési és vizsgáztatási
tevékenységet érintően, annak ellátása során felmerülő, ahhoz szükséges személyes
adatok kezeléséről
Az adatkezelő megnevezése:
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Nógrád MKI)
Székhelye:
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Postai címe:
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefonszáma:
(+36-32) 521-030
Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?
A Nógrád MKI adatvédelmi tisztviselője:
dr. Szikora Viktória tű. főhadnagy
Szolgálati helye: Nógrád MKI Hivatal
Elérhetősége: (+36-32) 521-030 (vonalas telefonszám)
szikora.viktoria@katved.gov.hu
1. A Nógrád MKI képzési és vizsgáztatási tevékenységének ellátása során felmerülő, ahhoz
szükséges személyes adatok kezelése
A Nógrád MKI a jogszabályok és vonatkozó belső szabályozók által meghatározott körben, a
hatáskörébe tartozóan képzéseket, tanfolyamokat szervez és bonyolít le, így különösen:
- tűzoltó alaptanfolyamot,
- tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyamot,
- önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot,
- önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot.
Az ezekkel kapcsolatos személyes adatokat a Nógrád MKI a vonatkozó jogszabályok keretei
között kezeli.
Magában foglalja-e ez a tevékenység személyes adatok kezelését?
A képzésre jelentkezéskor a kérelmező az azonosításához, és a részvételi jogosultságának
ellenőrzéséhez szükséges személyes adatokat megadja, ezeket a Nógrád MKI a képzésen való
részvétel idején és azt követően is nyilvántartja.
A Nógrád MKI a képesítés megszerzését igazoló dokumentum kiállítását követően a
3/2020.(VI.19.) BM OKF főigazgatói utasítás 17. §-ában előírtak alapján megőrzi a kiadott
tanúsítványok hitelesített másolatát.
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
A képzés előkészítéséhez (a résztvevők azonosításához, részvételi jogosultság ellenőrzéséhez),
lebonyolításához (a jelenlét és a távolmaradás nyilvántartásához), a képesítés megszerzését
igazoló dokumentum kiállításához, esetleges elvesztés vagy megsemmisülés esetén későbbi
pótlásához, továbbá a tanfolyamon részt vevők és a kiállított tanúsítványok nyilvántartásához.
Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?
Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján történik, mivel az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
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Továbbítja-e a személyes adatokat az adatkezelő?
A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.
Meddig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?
A vizsgajegyzőkönyveket és mellékleteit a Nógrád MKI a mindenkor hatályos iratkezelési
szabályok előírásainak megfelelő időtartamig tárolja, a nem selejtezhető iratok levéltárba
adásáról az előírás szerint gondoskodik.
A Nógrád MKI a képzés résztvevőiről vezetett nyilvántartást időbeni korlátozás nélkül tárolja
és kezeli, a tanúsítványok hitelesített másolatát pedig 50 évig őrzi meg.
Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?
Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja,
adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése
céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.
************
Mely adatkezelések tekintetében vesz igénybe az adatkezelő adatfeldolgozót?
Az adatkezelő a képzési és azzal kapcsolatos tevékenység tekintetében nem vesz igénybe
adatfeldolgozót.
Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?
A Nógrád MKI a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Nógrád MKI adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét.
************
Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?
Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:









az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
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ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt az érintett
rendelkezésére bocsátja.
Az érintett által kért további másolatokért a Nógrád MKI a közérdekűadat-megismerési
igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés
lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Nógrád MKI
elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait,
így például mások személyes adata nem igényelhető, kivéve a telefonon történő bejelentésről
készült hanganyag esetét, mert az teljes egészében kikérhető.
Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.
Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17.
cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR
17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.
Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
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Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatait




tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni,
más adatkezelőhöz továbbítani,
kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható
 kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett
adatkezelés.

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az
adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Az érintetti jogok gyakorlása iránti valamennyi kérelmet a Nógrád MKI részére küldött
kérelem útján, az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) keresztül lehet benyújtani.
A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem
elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok
gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől
származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat
kérhet.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit
tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította.
Amennyiben az nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel, az adatkezelő ennek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában
tájékoztatja.
Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:
Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése
érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett Infotv. 52. § alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. §
szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III.
része alapján bírósághoz fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
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