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Az adatvédelmi ellenőrzés

∗ Az adatvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az
ellenőrzött honvédelmi szervezet adatkezelése megfelel-e a
jogszabályok és az egyéb szabályozók előírásainak.
∗ Az adatvédelmi ellenőrzés meghatározott szempontok alapján
történik.
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∗ Az adatvédelmi ellenőrzést az éves adatvédelmi ellenőrzési
terv szerint kell végrehajtani.

∗ Adatvédelmi ellenőrzést rendelhet el eseti jelleggel a honvédelemért
felelős miniszter, a szakirányítási és felügyeleti jogkörében eljárva a
közigazgatási államtitkár vagy a jogi és igazgatási ügyekért felelős
helyettes államtitkár (a továbbiakban: JIGHÁT) .
Az eseti adatvédelmi ellenőrzést írásban kell elrendelni,
meg kell határozni különösen:
∗ az ellenőrzés alá vont honvédelmi szervezetet,
∗ azt, aki az adatvédelmi ellenőrzés lefolytatására kötelezett,
∗ az adatvédelmi ellenőrzésre nyitva álló időtartamot,
∗ az adatvédelmi ellenőrzés tárgyát.
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− Az adatvédelmi ellenőrzés – eltérő rendelkezés hiányában –
kiterjed az ellenőrzés alá vont honvédelmi szervezet minden
adatkezelésére.
−Az adatvédelmi ellenőrzés megkezdését az ellenőrzés alá vont
honvédelmi szervezetnek előzetesen nem kell bejelenteni.
− Az ellenőrzést az AFO végzi.
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* Eseti adatvédelmi ellenőrzést végezhet az adatvédelmi
ellenőrzést elrendelő döntése alapján
* a honvédelemért felelős miniszter által írásban kijelölt személy,
* az AFO,
*az adatkezelő honvédelmi szervezet belső vagy helyi adatvédelmi
felelőse az adatkezelő honvédelmi szervezetre kiterjedően.
∗Ha az adatvédelmi ellenőrzést az AFO folytatja le, valamint abban az
esetben, ha az eseti adatvédelmi ellenőrzést elrendelő döntés alapján az
adatvédelmi ellenőrzést az AFO folytatja le, úgy az AFO állományából a
konkrét adatvédelmi ellenőrzés elvégzésére kötelezett személyt az AFO
vezetője jelöli ki.
∗Az AFO állományába tartozó, adatvédelmi ellenőrzést végző személy
jogosultságát az ellenőrzés megkezdésekor az MH Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság által kiállított igazolvány
felmutatásával igazolja.
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* Az adatvédelmi ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az
az ellenőrzés alá vont honvédelmi szervezet feladatainak
ellátását csak a szükséges mértékben korlátozza.
* Az ellenőrzés alá vont honvédelmi szervezet vezetője
» az adatvédelmi ellenőrzés lefolytatását köteles
elősegíteni,
» tartózkodik minden olyan magatartástól és döntéstől,
amely az adatvédelmi ellenőrzés indokolatlan
elhúzódásával jár, vagy arra vezethet,
» az adatvédelmi ellenőrzéssel kapcsolatban észrevételt,
javaslatot tehet.
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∗ Az adatvédelmi ellenőrzést végző (a szükséges személyi
biztonsági feltételek megléte esetén) tájékozódhat a
honvédelmi szervezetnél.
∗ Az adatvédelmi ellenőrzést végző az adatvédelmi
ellenőrzésről annak befejezését követő 20 napon belül
jelentést készít. A jelentést és az annak alapjául szolgáló
ügyiratokat jóváhagyásra felterjeszti a JIGHÁT részére.
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Az adatvédelmi vizsgálat:

∗ Adatvédelmi vizsgálat folytatható le bejelentés alapján, vagy
∗ az adatvédelmi ellenőrzést követően, a jóváhagyott
adatvédelmi ellenőrzésről szóló jelentésnek megfelelően,
(amikor a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok,
a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok megsértésének gyanúja merül
fel)
∗ Adatvédelmi vizsgálat alapjául szolgáló bejelentést az AFOnál kell megtenni.
∗ Az AFO megvizsgálja a bejelentést, és azt a beérkezésétől
számított 5 napon belül az adatvédelmi vizsgálat
elrendelésére vagy elutasítására vonatkozó indokolt
javaslatával felterjeszti a JIGHÁT részére, vagy érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.
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Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bejelentést,
amennyiben
*az adatvédelmi vizsgálat lefolytatása nem tartozik az
AFO hatáskörébe,
* a bejelentés nyilvánvalóan nem megalapozott, vagy
* ha az ismételten tett bejelentés új tényt, körülményt vagy
adatot nem tartalmaz.
* Az AFO az adatvédelmi vizsgálatot jelentés készítése
nélkül megszünteti, ha a vizsgálat során kiderül, hogy a
bejelentés elutasításának lett volna helye, azonban az
elutasítási okról az AFO csak az adatvédelmi vizsgálat
megindítását követően szerzett tudomást.
* Amennyiben az adatvédelmi vizsgálat lefolytatása nem
tartozik az AFO hatáskörébe, úgy az AFO a bejelentést 5
napon belül átteszi a NAIH-hoz.
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∗ * Az AFO az adatvédelmi vizsgálatról, annak
befejezését követően 10 napon belül jelentést készít.
∗ Az AFO a jelentést és annak alapjául szolgáló
ügyiratokat jóváhagyásra felterjeszti a JIGHÁT részére.
∗ A JIGHÁT – egyetértése esetén – jóváhagyja a jelentést,
feladatot szab vagy megteszi a hatáskörébe tartozó
szükséges intézkedéseket.

10

2012.10.10.

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Sebestyén Erzsébet százados,
HM Hatósági Hivatal
Adatvédelmi Felügyeleti Osztály,
HM: 26-235
E-mail: sebestyen.erzsebet@hm.gov.hu
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