
TÁJÉKOZTATÓ 

 

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 

(általános adatvédelmi rendelet) 13. és 14. Cikk alapján 

 

Adatkezelő: Tolna Megyei Kormányhivatal (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 18. függelék szerinti szervezeti 

egységek)   

 

Adatkezelő képviselője: Dr. Lehőcz Regina, Főigazgató (tel.: 74/529-871, e-mail cím: 

hivatal@tolna.gov.hu)  

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Dr. Csábrák Petra (tel.: 74/529-863; 74/529-871, e-mail cím: 

csabrak.petra@tolna.gov.hu)  

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: adatkezelő a 

személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai 

végrehajtása, valamint szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.  

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: ügytípusonként ágazati jogszabály 

által meghatározott adatigénylők.  

 

Kiegészítő információk:   

 

A személyes adatok tárolásának időtartama, szempontjai: ügytípusonként jogszabály által 

meghatározott időtartamban, a külön ágazati jogszabályban meghatározott cél teljesüléséig.  

A személyes adatok érintettje kérelmezheti a Tolna Megyei Kormányhivataltól a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint lehetősége van a személyes adatainak 

adathordozhatósághoz.  

 

Érintett jogai:  

Hozzáférési jog – 15. cikk 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az 

érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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A helyesbítéshez való jog– 16. cikk 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

A törléshez való jog – 17. cikk 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha 

  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja 

 az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog – 18. cikk 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi 

igények érvényesítéséhez. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog – 20. cikk 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az 

adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkének (3) bekezdése, valamint (68) preambulum-bekezdése 

úgy rendelkeznek, hogy az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha 

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait 

gyakorolja vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben az adatkezelő nem köteles 

a hordozhatóságot biztosítani.  

 

A tiltakozáshoz való jog – 21. cikk 

A GDPR 21. cikke alapján az ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az 

esetben a hatóság 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.  



 

Automatizált adatkezelés – 22. cikk 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené. 

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely azonban  nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

Jogorvoslat 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 

rendeletet.)  Emellett minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra 

a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

 

Székhely:  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefonszám:  +36 (1) 391-1400  

Faxszám:  +36 (1) 391-1410  

Központi elektronikus 

levélcím:  

ugyfelszolgalat@naih.hu  

A honlap URL-je  http://www.naih.hu  

Ügyfélszolgálat vagy 

közönségkapcsolat 

elérhetősége:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Ügyfélszolgálata  

Telefonszám:  +36 (1) 391-1400  

Faxszám:  +36 (1) 391-1410  

Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5.  

Online ügyintézés 

elérhetősége:  

http://naih.hu/online-uegyinditas.html  

 

Minden érintett közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai 

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.  

 

Felelősség, kártérítés 

Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt 

szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az 



adatfeldolgozó csak abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 

eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és 

felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges 

felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy 

szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat 

megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás 

elmaradása: a hatósági ügyek esetében az egyes hatósági ügyekre vonatkozó ágazati jogszabály 

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § alapján kezelheti a 

Tolna Megyei Kormányhivatal a személyes adatokat. A szerződés kötésének előfeltétele a személyes 

adatok megadása minden esetben.  

 

Profilalkotás:  

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal eljárásában az ügyfél-kategorizálás 

(profiling) arra irányul, hogy az álláskeresők, vagy kérésük alapján a közvetítést kérők (a 

továbbiakban együtt: ügyfél) mielőbbi elhelyezkedése érdekében objektív és szubjektív tényezőik 

alapján, a szükségleteikhez mérten szabályozott módon juthassanak hozzá a számukra megfelelő 

munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és foglalkoztatást elősegítő támogatásokhoz. 

Az ügyfél munkaerő-piaci célját az állami foglalkoztatási szerv és az ügyfél közösen határozza meg 

személyes megbeszélés során, mely munkaerő-piaci cél lehet az elhelyezkedés, illetve a vállalkozóvá 

válás. 

A profiling során beazonosításra kerül az ügyfél munkaerő-piaci célja, és meghatározásra az annak 

eléréséhez szükséges szolgáltatások, az álláskereső számára közvetlenül nyújtható támogatások és a 

javasolt munkaerő-piaci programok, melyekben való részvételével elősegíthető az ügyfél megfelelő 

munkahelyhez jutása. 

Az adatok kezelése a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (Flt) 57/A. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésein alapul.  

 

 


