Adatkezelési tájékoztató a munkaügyi hatóság tájékoztató, felvilágosító
tevékenységével összefüggésben
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, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) szerint
A Pénzügyminisztérium az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikke alapján az ott
meghatározott érintettnek minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) részére
a következő tájékoztatást adja:
1. Az adatkezelő megnevezése
Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonközpont: +36 1 795 1400
Weboldal: http://www.pm.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@pm.gov.hu
2. Az adatkezelés célja:
A munkaügyi hatóság a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló
tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátása során a hatósággal történő kapcsolatfelvétel
biztosítása, valamint a tájékoztatást, felvilágosítást kérő személlyel történő kapcsolattartás
lehetővé tétele céljából kezeli az adatokat.
Adatkezelés megnevezése

a munkaügyi hatóság tájékoztató, felvilágosító
tevékenységének ellátásával kapcsolatban a
hatóság rendelkezésére bocsátott adatok
kezelése

Adatkezelés célja

a hatósággal történő kapcsolatfelvétel
biztosítása,
valamint
a
tájékoztatást,
felvilágosítást kérő személlyel történő
kapcsolattartás biztosítása

Adatkezelés jogalapja

az
állami
foglalkoztatási
szerv,
a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014.
(XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése

Érintettek kategóriái

a munkaügyi hatósághoz tájékoztatásért,
felvilágosításért forduló személy

Személyes adatok kategóriái

az érintett által megadott adatok: az érintett
neve; az érintett beosztása; az érintett e-mail
címe

Címzettek, akikkel a személyes adatokat a munkaügyi hatóság hatáskörében eljáró
közlik
miniszter, és a miniszter által vezetett
minisztérium kormánytisztviselői
Adatfeldolgozó neve, képviselője

NISZ
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.,
Központi cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.,
Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.,
Telefon: 459-4200,
Fax: 303-1000,
E-mail: info@nisz.hu

Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adattovábbítás
Személyes adatok törlésére előirányzott 5 év
határidők
Adatbiztonsági intézkedések leírása
Adatkezelő
kijelenti,
hogy
megfelelő
biztonsági intézkedéseket hozott a személyes
adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés,
valamint a személyes adatok jogellenes
módon történő nyilvánosságra hozatala,
továbbítása,
megváltoztatása,
törlése,
megsemmisítése, illetve károsodása vagy
elvesztése ellen.

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
A munkaügyi hatóság tájékoztató, felvilágosító tevékenységével összefüggő adatkezelés
jogszabályi alapja:
- általános adatvédelmi rendelet
- az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
4. A kezelt személyes adatok köre:
Személyes adat
Érintett neve

Adatkezelés célja
Kapcsolattartás
önkéntes

Érintett e-mail címe

A felvilágosítás, tájékoztatás kérésére adott
válasz megküldése

Érintett beosztás

A felvilágosítás, tájékoztatás kérésére való
jogosultság ellenőrzése, megadása önkéntes

biztosítása,

megadása

5. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az adatokat az elektronikus felületen történő benyújtás napjától számított 5
évig kezeli. Ennek elteltét követően a szolgáltatott adatok az adatbázisból törlésre kerülnek.
6. Az érintett jogai:
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy
-

a személyes adatokhoz hozzáférjen (hozzáféréshez való jog);
a személyes adatok helyesbítését kérje (helyesbítéshez való jog);
a személyes adatok törlését kérje (elfeledtetéshez való jog);
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje (korlátozáshoz való jog);
a személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon (tiltakozáshoz való jog);
tájékoztatást kérjen az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá
vonatkozóan kezelt adatokhoz (tájékoztatáshoz való jog),
- személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja (hozzájárulás
visszavonásához való jog).
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó
információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Elfeledtetéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy adatai törlését kérje, az adatkezelő
pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölni, amennyiben
· a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
· az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
· az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
· a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
· a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, az alábbi esetek fennállása esetén:
· 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 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;

·

vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 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.
Tájékoztatáshoz való jog: Tájékoztatás kérése alapján az érintett – amennyiben az nem esik
törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e az adatkezelő szervezeti egységnél, és jogosult arra, hogy a rá
vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon:
· arról, hogy a személyes adatait milyen célból kezeli,
· a személyes adatai kezelésének jogalapjáról,
· a személyes adatai kezelésének időtartamáról,
· arról, hogy milyen személyes adatait kezeli,
· a személyes adatai címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
· a személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbításáról,
· amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok
forrásáról,
· az automatizált döntéshozatal jellemzőiről (ha ilyet alkalmaz az adatkezelő szervezeti
egység),
· az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
· jogorvoslati lehetőségeiről.
Az érintett kérésére az adatkezelő szervezeti egység az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás iránti és hozzáférésre
irányuló kérelmekre az adatkezelő szervezeti egység legkésőbb 25 napon belül válaszol, és
azok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.
Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a személyes
adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
7. Panasz benyújtása:
Ha az érintett megítélése szerint az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet vagy az
Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek tartja az adatkezelő szervezeti egység
által végzett adatkezelést, panaszt nyújthat be a Pénzügyminisztérium adatvédelmi
tisztviselőjéhez az adatvedelem@pm.gov.hu e-mail címen.
Jogainak érvényesítése érdekében az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) vizsgálatát
kezdeményezheti, valamint az Infotv. 23. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat.

