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Nyilvántartási szám: 29000-148/115-2/2018.RAV 

Adatkezelés megnevezése  Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a 

természetes személy foglakoztatásához szükséges 

közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó 

közigazgatási eljárás, ellenőrzés 

Adatkezelés célja Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a 

természetes személy foglakoztatásához szükséges 

közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó 

közigazgatási eljárás, ellenőrzés. 

Adatkezelés jogalapja  a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 

2016/679 rendelet (a továbbiakban. általános 

adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja; 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 27. §, 36. §; 

 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a 

továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény) 11. § (3) 

bekezdés, 11. § (5)-(6) bekezdése; 

 az atomenergia alkalmazásával összefüggő 

rendőrségi feladatokról szóló 47/2012. (X. 4.) BM 

rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. számú 

melléklete; 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Személyes adat:  

 családi és utónév; 

 születési név; 

 leánykori név; 

 születési hely és idő; 

 anyja neve; 

 állampolgárság; 

személyigazolvány száma, külföldi állampolgár 

esetén útlevél száma; 

 lakóhely; 

 tartózkodási hely; 

 

Különleges személyes adat: 

 a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai; 

Az adattovábbítás címzettjei A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/Q. 

§ (3) bekezdése alapján az adatok továbbíthatók: 

 közigazgatási, igazságszolgáltatási, 

nemzetbiztonsági szervek, amelyek törvény alapján 

jogosultak az igényelt adat kezelésére;  

 azok a jogi személyek, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek vagy magánszemélyek, akik 



az adat felhasználásához fűződő jogukat vagy jogos 

érdeküket igazolják; 

Harmadik országba, nemzetközi 

szervezet számára történő 

továbbítás címzettjei, az 

adattovábbítással érintett 

adatkör és annak célja, 

jogalapja 

Az Rtv. 91/Q. (4) bekezdése alapján az eredeti 

adatkezelési célból, továbbá bűnüldözés, bűnmegelőzés 

vagy büntetés-végrehajtás céljából, a közrend és a 

közbiztonság, valamint az érintett és mások jogának 

védelme céljából továbbítható. 

Az adatkezelés időtartama Az Rtv. 91/Q. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 

engedély időtartamának lejártától, illetve 

visszavonásától számított tíz évig, illetőleg a külön 

jogszabályban meghatározott ideig. 

Az adatszolgáltatás 

jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, vagy 

szerződéskötés előfeltétele 

Az adatszolgáltatás az Ákr, a 1996. évi CXVI. törvény, 

valamint a BM rendelet rendelkezésein alapul.  

A kezelt adat automatizált 

döntéshozatalra vagy 

profilalkotásra felhasználásra 

kerül 

Nem. 

Az érintettet megillető jogok 

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén 

keresztül tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 

érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok 

kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy  

– milyen célból kezeli, 

– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

– mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), 

– milyen adatokat kezel, 

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

– az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 

– jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv 

legkésőbb 30 napon belül válaszol. Egyes esetekben a rendőrségi adatkezelő szerv törvényi 

felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a 

tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását 

megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás.  

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, 

illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, 

akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasz minden esetben 

kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi 

adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván 

fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 



Hatóságnál, melynek elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu/1.1-kapcsolat,-

elerhet-seg.html oldalon. 

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 
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