2. számú melléklet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV
KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA SORÁN TÖRTÉNŐ
ADATKEZELÉSÉRŐL
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az állami foglalkoztatási szervnek, mint
adatkezelőnek a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos tevékenysége ellátása során az
érintett személyek személyes adatainak, valamint a különleges adatainak a kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, összhangban az Európai Unió általános
adatvédelmi rendeletével [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről], valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), és a
vonatkozó ágazati jogszabályokkal.
1. Az adatkezelés elvei
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értelmében a személyes adatok:
 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal
össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Európai Unió
általános adatvédelmi rendeletében az érintettek jogainak és szabadságainak védelme
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
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2. Az adatkezelő megnevezése, az adatkezelő
adatvédelmi tisztviselő személye

képviselőjének,

továbbá az

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei
Megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály
Címe: 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 40.
E-mail címe: foglalkoztatas.kiskoros@bacs.gov.hu
Telefonszáma: 78/795044
Honlap: http://bkmkh.hu/kiskorosi_jarasi_hivatal
Az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei
Neve: Kiss Józsefné
E-mail címe: kiss.jozsefne@bacs.gov.hu
Telefonszáma: 78/795-040
Az adatvédelmi tisztviselő kiléte és elérhetőségei
Neve: dr. Kovács Róbert
E-mail címe: kovacs.robert@bacs.gov.hu
Telefonszáma: 76/516-853
3. Az adatkezelés célja
Az állami foglalkoztatási szerv, mint adatkezelő a közérdekű munka végrehajtásában való
közreműködése során az elkövető, kötelezett személyekről és a foglalkoztatókról elektronikus
nyilvántartást vezet.
Az adatkezelés célja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján
 a közérdekű munkával sújtott személyek,
 a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekű munkával történő
megváltása érdekében a pénzbírság, helyszíni bírság befizetésére rendelkezésre álló
határidő lejártát követő harmadik munkanapig személyesen jelentkező, közérdekű munkát
vállalók,
 a közösségellenes magatartás miatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
szerinti közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott, meg nem fizetett bírságot közérdekű
munkával megváltók
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával, valamint a Szabs. tv., illetve a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény alapján közérdekű munka foglalkoztatónak kijelölhető
munkahelyekről
vezetett
nyilvántartásával
kapcsolatos
feladatok
ellátása,
ellenőrizhetőségének biztosítása, a közérdekű munkában résztvevők egyéni szintű nyomon
követése.
4. Az adatkezelés jogalapja
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Az adatkezelésre a Szabs. tv. 144. § (1) bekezdés, 144/A. § (2a) bekezdés f) pontja és 151. §
(2) bekezdés a) pontja, az Infotv., illetve az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU
Rendelete alapján kerül sor a jogszabályokban megjelölt adattartalommal.
A foglalkoztatók által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők
bizalmasan, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete és az Info. tv. rendelkezéseinek
betartásával, tisztességes és átlátható módon kezelik.
5. A kezelt adatok köre
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal a közérdekű munka végrehajtásával
összefüggésben a Szabs. tv. 144. §, 144/A. § (2a) bekezdése, valamint f) pontja és 151. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a közérdekű munkára kötelezett elkövetővel kapcsolatosan
(tekintet nélkül az eljárás alá vont személy állampolgárságára) a következő adatokat tartja
nyilván:
a) a nyilvántartott (elkövető) személy
aa)családi neve és utóneve (nevei),
ab) születési családi és utóneve (utónevei), továbbá annak megváltozása esetén előző
születési családi és utóneve (nevei),
ac) neme,
ad) születési helye és ideje,
ae) anyja születési családi és utóneve (utónevei), továbbá annak megváltozása esetén
előző születési családi és utóneve (nevei),
af) személyi azonosítója, külföldi személy esetén tartózkodásra jogosító igazolvány vagy
útlevél száma,
ag) állampolgársága, hontalansága,
ah) lakcíme és értesítési címe, továbbá annak megváltozása esetén előző lakcíme,
értesítési címe (címei)
b) valamint a foglalkoztathatósági szakvélemény szerint korlátozó, illetve kizáró tényezők;
c) és a kijelölt foglalkoztató adatai.
A személyes adatokon túlmenően nyilvántartott adatok:
 a kiszabott vagy vállalt közérdekű munka (órában),
 a munkavégzés időtartama,
 a napi munkaidő minimum és maximum értéke (órában),
 közérdekű munkát szabad- és munkaszüneti napokon tud-e végezni,
 a már elvégzett közérdekű munka (órában),
 iskolai végzettség, szakképzettség,
 foglalkoztathatósági szakvélemény szerinti korlátozó, illetve kizáró tényezők (a
jelentkezéstől számított 15 munkanapon belül köteles a foglalkoztathatósági
szakvéleményt bemutatni),
 a halasztás kezdete és vége,
 a félbeszakítás kezdete és vége,
 esetlegesen az elkövető egyéni szempontjai a munkavégzéssel kapcsolatban (pl.
munkavégzési szakterület).
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6. Az adatkezelés időtartama
A fenti adatokat kizárólag a büntetést kiszabó alaphatározat jogerőre emelkedésétől számított
2 évig lehet kezelni [Szabs. tv. 144/A. § (4) bekezdés].
7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének a működtetője az állami
foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet alapján a
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)
Címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Adószáma: 10585560244
A NISZ Zrt. a személyes adatokat a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben ismerheti meg.
8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A Szabs. tv. 157. § (1) bekezdése szerint a személyazonosító adatok nyilvántartásából és a
szabálysértési nyilvántartásokból törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából
közvetlen hozzáféréssel a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét
jogosult átvenni
a) a bíróság, a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából,
b) az ügyészség, az ügyész szabálysértési eljárásban történő részvételével összefüggő
feladatok ellátása érdekében,
c) a rendőrség, a Szabs. tv.-ben foglalt feladatai ellátása, valamint törvényben meghatározott
engedélyezési eljárás során az engedély kiadása feltételeinek a megállapítása, továbbá a
megbízhatósági vizsgálat lefolytatása céljából,
d) a szabálysértési hatóság, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy
személy, az állami foglalkoztatási szerv, a büntetés-végrehajtási szerv, valamint a
szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a szabálysértési méltányossági eljárás során
a Szabs. tv.-ben foglalt feladataik ellátása céljából,
e) a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv a
büntetőeljárás lefolytatása céljából,
f) a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetbiztonsági ellenőrzés céljából,
g) a legfőbb ügyész, illetve az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárás lefolytatása
céljából.
9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett írásban kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) adatai helyesbítését, illetve kiegészítését,
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c) személyes adatainak korlátozását az Infotv.-ben meghatározott esetekben és
feltételekkel.
Az adatkezelő az érintett fentiekkel kapcsolatos kérelmét annak benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről értesíti. Ha
kérelmét az adatkezelő elutasítja, akkor haladéktalanul tájékoztatja Önt az elutasítás tényéről,
annak jogi és ténybeli okairól, továbbá az Infotv.-ben biztosított jogairól és azok
érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a kezelt személyes adatainak
helyesbítésére, ezen adatai kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi
és Információs Hatóság (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Honlap:
http://naih.hu) közreműködésével is gyakorolhatja, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Kelt, ………….. év …………….. hó ………. nap
……………………………...
Járási (fővárosi kerületi) hivatal részéről
Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt személyes adatok megadása a törvény alapján
kötelező.
A közérdekű munka végrehajtása során történő adatkezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató
1 példányát átvettem, tájékoztatásban részesültem:
Kelt, …………..év ……………… hó ……… nap
……………………………………………
Tájékoztatásban részesülő személy aláírása

