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Jogom van tiltakozni az adataim feldolgozása
ellen?
Önnek szintén joga van bármikor tiltakozni –
lényeges és jogos indokok alapján – az Önnel
kapcsolatos adatok feldolgozása ellen.

További információ:
www.edps.eu.int
Az Európai Adatvédelmi Biztos

Mit tehetek probléma esetén?
· Először is éljen jogaival a feldolgozásért felelős
közösségi intézménynél vagy szervnél.
· Ha nem kap választ, vagy azzal nem elégedett,
forduljon az érintett intézmény vagy szerv
adatvédelmi tisztviselőjéhez (az adatvédelmi
tisztviselők listáját megtalálhatja az Európai
Adatvédelmi Biztos honlapján, lásd alább).
· Végül panaszt nyújthat be az Európai Adatvédelmi Biztoshoz, aki megvizsgálja az Ön kérelmét, és megteszi a szükséges intézkedéseket.
· Az Európai Adatvédelmi Biztos döntései ellen
az Európai Közösségek Bíróságánál lehet
fellebbezést benyújtani.
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Önnek joga van arra, hogy tájékoztassák adatainak
harmadik személyekkel első alkalommal történő
közlését vagy a nevükben közvetlen üzletszerzés
céljára történő felhasználását megelőzően. Önnek
joga van tiltakozni az ilyen közlés vagy felhasználás
ellen.

Európai Adatvédelmi Biztos

Útmutató a
személyes adatok
védelméhez a
közösségi
intézményekben
és szervekben

E-MAIL CÍM: edps@edps.eu.int
Tel.: (+32-2) 283 19 00
Fax: (+32-2) 283 19 50

Minden intézmény dolgoz
fel személyes adatokat,
amelyek akár az Önéi is lehetnek…
Kiadóhivatal
Publications.eu.int
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AZ ÖN JOGAI

• Személyes adatok

Jogom van-e tudni, hogy egy közösségi intézmény
vagy szerv velem kapcsolatos adatokat dolgoz fel?

Az azonosított, illetve közvetlen vagy közvetett
módon azonosítható személyre vonatkozó
bármely információ, különösen egy azonosító
számra történő utalás révén. Ez az információ
lehet például név, születési idő, telefonszám,
biometrikus adat, egészségügyi adat, szakmai
előmenetellel kapcsolatos információ stb.

• Feldolgozás
Ezeken a személyes adatokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely
művelet: gyűjtés, rögzítés, módosítás,
konzultáció, közlés stb.

A 45/2001/EK rendelet
A 45/2001/EK rendelet (HL L 8., 2001.1.12.) hajtja
végre az EK-Szerződés 286. cikkét azzal, hogy jogi
keretet biztosít a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozásához.
Az Európai Adatvédelmi Biztos
Az Európai Adatvédelmi Biztos olyan független
ellenőrző hatóság, amelynek feladata, hogy figyelemmel
kísérje és biztosítsa a 45/2001/EK rendelet és bármely
más, a személyes adatok védelméről szóló közösségi jogi
aktus alkalmazását.
Tanácsokkal látja el a közösségi intézményeket és
szerveket, valamint az érintetteket a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos bármilyen ügyben.

• Adatkezelő
Az a közösségi intézmény vagy szerv (például a
Bizottság, a Parlament, a Tanács vagy egy
ügynökség), főigazgatóság, egység vagy bármely
más, ezek nevében eljáró szervezeti jogalany,
amely meghatározza a személyes adatok
feldolgozásának céljait és módját.

Az adatvédelmi tisztviselők
A 45/2001/EK rendelet kimondja, hogy minden közösségi intézményben és szervben szükség van adatvédelmi
tisztviselőkre. Ezek az adatvédelmi tisztviselők biztosítják a rendelet alkalmazását, valamint azt, hogy az
adatfeldolgozási műveletek várhatóan ne befolyásolják
hátrányosan az érintettek jogait és szabadságait.

Igen. Az adatkezelő köteles előzetesen vagy az adatok
rögzítését követően közölni az érintettekkel az olyan
információkat, mint:
–
–
–
–

az adatkezelő személye,
a feldolgozás célja,
az adatok címzettjei,
az érintettek jogai.

Jogom van-e ellenőrizni azokat az adatokat,
amelyeket az intézmények velem kapcsolatban
feldolgoznak?
Önnek joga van az adatkezelőtől térítésmentesen kérni:
– az Ön személyes adataihoz és bizonyos, a feldolgozással kapcsolatos információkhoz való hozzáférést,
– a hibás vagy hiányos adatok helyesbítését,
– az adatok zárolását, amennyiben pontosságuk
vitatott,
– az adatok törlését, amennyiben feldolgozásuk
jogellenesen történt,
– annak a harmadik személynek az értesítését
valamennyi törlésről, helyesbítésről vagy zárolásról,
akivel az adatokat közölték.

