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A Nyíregyházi Törvényszék elnökének 15/2020. (II. 3.) számú intézkedése a 

Nyíregyházi Törvényszék adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról, 
valamint az egyes adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról 

 
. 
. 
. 

5. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató1 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A Törvényszék tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, 
a kötelező jogi rendelkezések betartására. A Törvényszék kiemelt figyelmet fordít a 
tisztességes, az Érintett számára átlátható és célhoz kötött adatkezelés, az 
adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas 
jelleg, továbbá az elszámoltathatóság elvének érvényesülésére. 

A Nyíregyházi Törvényszék (továbbiakban: Törvényszék) a tevékenysége során birtokába 

jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 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 

2016/679. számú rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.    

 

I.   Az adatkezelő 

Megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. 
Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 85. 
E-mail címe: birosag@nyiregyhazit.birosag.hu 
Központi telefonszáma: (+36-42)-523-800 
Központi telefaxszáma: (+36-42)-410-045 
Honlapja: https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 

 
1 Számozását módosította a 66/2022. (XI.21.) számú elnöki utasítás 2022. november 25. napjával. 

mailto:birosag@nyiregyhazit.birosag.hu
https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/


 2 

Személyes adatkezeléssel összefüggő kérelmek:  
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  
Sterné dr. Deák Andrea 

- postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. szám, 
- telefonszáma: 06/42-523-800, 

- e-mail: sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu 2 
 
II.   Az adatkezelés jogalapja 

A Törvényszék a személyes adatot akkor kezeli, amennyiben legalább az alábbiak egyike 

teljesül: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

[GDPR 6. cikk (1) a), c), illetve e) pontja].  

A Törvényszék a személyes adatot akkor is kezeli, ha azt törvény közérdeken alapuló célból 

elrendeli, illetve ennek hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak 

ellátásához feltétlenül szükséges, és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten 

hozzájárult [Infotv. 5. § (1) a) és b) pontja]. 

Amennyiben az adatot közlő más személyes adatát adja meg, kötelessége az Érintett 
előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Törvényszék 
vélelmezi. 

 
III. Az adatkezelés időtartama 

  

Az adatkezelés időtartama kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban meghatározott 

időtartam, az érintett hozzájárulása esetén legfeljebb öt év. Amennyiben az adatkezelés 

időtartamát jogszabály nem határozza meg, az adatkezelés időtartama az iratkezelési 

szabályzatban rögzített időtartam. Ha a kötelező adatkezelés időtartamát jogszabály nem 

határozza meg, azt a Törvényszék az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente 

felülvizsgálja. 

IV.   Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Törvényszék jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátása. 

V.   Az adatfeldolgozók, az adatok megismerésére jogosultak 

A személyes adatok kezelésére a Törvényszék erre felhatalmazott munkatársai 
jogosultak. 

A Törvényszék személyes adatokat harmadik félnek kizárólag abban az esetben ad 
át, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján egyéb jogszabály, illetőleg 

 
2 Kiegészítette a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától, valamint módosította a 

65/2020. (IV.16.) számú elnöki utasítás 2020. április 20. napjától, továbbá az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségére vonatkozó adatokat módosította a 66/2022. (XI.21.) számú elnöki utasítás 2022. november 25. 

napjával. 

mailto:sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu
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közjogi szervezetszabályozó eszköz kötelezően írja elő, vagy az Érintett ehhez 
hozzájárult. 

VI.   Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

1.   Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

-   A tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a 
Törvényszék tájékoztassa: 

o mely személyes adatait, 
o milyen jogalapon, 
o milyen adatkezelési célból, 
o milyen forrásból, 
o mennyi ideig kezeli, 

továbbá, hogy a Törvényszék kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely 
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 
adatait. 

-   A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a 
Törvényszék helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy – ha az 
adatkezelés céljával összeegyeztethető – kiegészítse valamely személyes adatát (pl. 
megváltozott e-mail címe vagy postai elérhetősége). 

-   A törléshez való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a 
Törvényszék valamely személyes adatát törölje. A kérelem nem teljesíthető abban az 
esetben, ha a Törvényszék jogszabály által előírt kötelező személyes adatkezelést 
végez. 

-   A korlátozáshoz (zároláshoz) való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 

adatait a Törvényszék zárolja, amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés vagy az Infotv. 19. 

§ (1) bekezdés szerinti feltételek valamelyike fennáll. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt 

indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye. 

  

-   A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, saját helyzetével 
kapcsolatos okból, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

- Visszavonáshoz való jog 

  

Ön visszavonhatja a személyes adatinak kezeléséhez adott hozzájárulását, amennyiben 

személyes adatainak kezelése a hozzájárulásán alapul. 
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Az Érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait a kérelem 
teljesítése és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása 
alapján 5 évig kezeli. 

2.   Az Érintett jogorvoslati lehetőségei 

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Felügyeleti Hatósághoz 
fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet a Törvényszék ellen. A per elbírálása 
a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – 
a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A GDPR hatálya alá tartozó adatkezelés esetén az érintett panasszal fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (NAIH) 
3 Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
4 Levelezési cím: 1396 Budapest, Pf. 9. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

A NAIH hatásköre nem terjed ki a személyes adatok olyan kezelésére, amelyet a 
Törvényszék az igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez. [AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a 
továbbiakban: GDPR) preambulum (20.)] 

VII.   Adatbiztonsági intézkedések 

A Törvényszék a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

A Törvényszék a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz 
való hozzáférést oly módon szabályozza, hogy az adatkezelés céljának 
megvalósulása érdekében csak a kijelölt munkatársak jogosultak azok 
megismerésére. A Törvényszék a személyes adatok kezelésére meghatározott 
jogosultsági szinteket hozott létre, az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és 
biztosítja a megfelelő vírusvédelmet. 

Az elektronikusan kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést az alkalmazott 
program naplózza, a betekintésről, az esetleges továbbításról feljegyzés is készül. Az 
esetleges adatvédelmi incidenseket a Törvényszék nyilvántartja. A Törvényszék 
elnöke az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló OBH 
utasításban foglaltak szerint tájékoztatja az OBH adatvédelmi tisztviselőjét  

VIII.   Az egyes személyes adatkezelések különös szabályai 

 
3 Módosította a 111/2020. (X.15.) számú elnöki intézkedés 2020. október 20. napjától 
4 Módosította a 111/2020. (X.15.) számú elnöki intézkedés 2020. október 20. napjától, valamint a 122/2020. 

(XI.12.) számú elnöki intézkedés 2020. november 16. napjától. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Elektronikus üzenet (e-mail) használatával összefüggő személyes adatkezelés 

Az Érintettnek lehetősége van a Törvényszék honlapján található e-mail címeken 
keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Törvényszék a beérkező e-mail 
címét kezeli. 

Amennyiben az e-mail más személyes adatát tartalmazza, az adatot közlő 
kötelessége az Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a 
Törvényszék vélelmezi. 

Telefon használatával összefüggő személyes adatkezelés 

Az Érintettnek lehetősége van a Törvényszék honlapján található telefonszámokon 
keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Törvényszék az Érintett által 
használt hívószámot kezeli. A Törvényszék az Érintett által használt hívószámot 
személyazonosításra nem használja fel. A Törvényszék az így tudomására jutott 
személyes adatot harmadik fél számára – a jogszabályi felhatalmazáson alapuló 
megkeresés kivételével – nem adja ki. 

IX.   Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

A Törvényszék fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót 
egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 

 

 

 

 

 

 

 


