ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

1. Preambulum
Az Országos Bíróság Hivatal (továbbiakban: OBH), mint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény ( a továbbiakban: Pp.) 394/G.§ (2) bekezdés rendelkezése alapján, az elektronikus
kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelője, ezúton tájékoztatja a bírósággal elektronikus
kapcsolatot létesítő felet a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében
követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az
OBH elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ennek keretében saját hatáskörében
megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező
elektronikus ügyintézés során, az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar
jogszabályoknak és nemzetközi trendeknek megfelelő biztonságos szinten maradjanak. A
fentiekhez kapcsolódóan kiemelt szempont, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései
maradéktalanul érvényesüljenek.

2. Adatkezelés célja
A beküldő személyének viszontazonosítása.
A Viszontazonosítás az ügyfélkapu szolgáltatása, melyet a viszontazonosítást kérő és a
viszontazonosítást végző között csak a SZEÜSZ-ök védett adathálózati kapcsolatán keresztül lehet
megvalósítani.
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/212. (IV.21.) Kormányrendelet 147.§ (2) bekezdése alapján az
Ügyfélkapu központi rendszere biztosítja az ún. utólagos viszontazonosítást, mely által ügyfélazonosító kód kerül csatolásra az elektronikus küldeményhez.
Ezen kód és a 118.§ (3) bekezdése alapján kötelezően megadott további azonosító adatok (név,
születési hely) alapján a központi rendszer értesítést küld vissza arról, hogy az adott beküldő
tényleg a megadott adatokkal rendelkező természetes személy.
A fenti viszontazonosításos módszer alkalmazásával lehet kizárólag megállapítani, hogy a
beküldő adatokban megadott személy tényleg megegyezik e azzal az Ügyfélkapuval rendelkező
személlyel aki benyújtotta a beadványt. A létrejövő informatikai kapcsolathoz, mint célhoz a
viszontazonosítás elengedhetetlenül szükséges.
3. Adatkezelés és feldolgozás jogalapja:
3.2.
Az adatkezelés
A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/G.§ (2) bekezdés rendelkezése alapján
az Országos Bírósági Hivatal az erre szolgáló informatikai rendszer (a továbbiakban: az Országos
Bírósági Hivatal rendszere) alkalmazásával biztosítja, hogy a bírósággal kézbesítési szolgáltatást
nyújtó rendszer (a továbbiakban: kézbesítési rendszer) útján folyamatosan lehessen kapcsolatot
tartani, és a bíróság, valamint

a) ha az elektronikus kapcsolattartás kötelező, a jogi képviselő, a gazdálkodó szervezet, a
közigazgatási szerv, az ügyész, továbbá a jegyző,
b) ha az elektronikus kapcsolattartás választható és azt a fél, annak képviselője vagy a szakértő
választja, a fél vagy képviselője, valamint a szakértő
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: elektronikus úton kapcsolatot tartó] közötti
kapcsolattartás biztosítása céljából az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság jogosult a hozzá
érkezett adatok kezelésére.
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően
is kezelheti.
Az Ügyfélkapun keresztül az ÁNYK űrlap benyújtásával történő elektronikus kapcsolatfelvétel a
bírósággal önkéntes, az érintett hozzájárulásával történik az alábbiak szerint:
Az Ányk űrlapok útmutatója tartalmaz arra nézve figyelmeztetést, hogy az elektronikus úton
történő beküldéshez a beküldő adatainak megadása kötelező, a beküldő a személyes adatait
ezen figyelmeztetés tudatában önkéntesen bocsátja a bíróság rendelkezésre.
Tekintettel arra, hogy a civil nyilvántartási eljárások sajátossága, hogy a fél nem kötelezhető
elektronikus aláírás használatára, beküldőként pedig bárki eljárhat, az informatikai
rendszernek a viszontazonosítás folytán kell hitelesítenie a beküldő személyét.
Az ügyben eljáró bíró/bírósági titkár/bírósági ügyintéző az akinek a Cnytv.51. § és Ptk. 3:29. §
alapján ellenőriznie kell a kérelem benyújtására való jogosultságot.

4. Az adatkezelés időtartama
Az OBH az adatkezelést a szervezet törléséig végzi.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslat
5.1.Tájékoztatási jog alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az
adatkezelésről.
A tájékoztatás ingyenes.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást.
Az érintettnek a tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy
üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati
gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és
munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden
esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében, valamint akkor, ha az Adatkezelő a személyes adatokat adatkezelési korlátozással
vette át.
A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása
esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás
lehetőségéről.
5.2. Jogorvoslat
Az érintett jogorvoslattal élhet, ha a tájékoztatási kérelmét nem teljesítik.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.
Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelés vagy az Adatfeldolgozás során jogait
megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság
eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenben megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek.

