Adatkezelési tájékoztató a bírósági fogalmazó álláshely betöltése iránt benyújtott
pályázatokkal kapcsolatos adatok kezeléséről
Bevezetés
A jelen tájékoztató az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) a bírósági fogalmazói
álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati eljárás keretében megvalósuló személyes
adatkezelésekre vonatkozik. Az OBH automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem
végez az adatkezelés kapcsán.
Az OBH kiemelt figyelmet fordít AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április
27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 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 (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
5. cikkében foglalt valamennyi személyes adatok kezelésére vonatkozó elv
érvényesülésére. Biztosítja az adatkezelés jogszerűségét, tisztességes és átlátható eljárását,
melyek megismerhetőségét közérthető tájékoztatás útján támogatja. Az adatkezelés a
pályáztatási célhoz kötött és a pályáztatás szempontjai által szükségszerűen kezelendő
adatok körén nem terjeszkedik túl, szem előtt tartva az adattakarékosság elvét. Az
adatkezelés folyamán az OBH mindvégig megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok
pontossága, integritása és bizalmas jellegének megőrzése érdekében és figyelemmel van a
korlátozott tárolhatóság követelményére. Az OBH felelős az adatvédelmi
követelményeknek való megfelelésért.
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: OBH; Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.; Postacím: 1363 Pf.: 24.; E-mail:
obh@obh.birosag.hu; Telefon: +36 (1) 354-4100; Fax: +36 (1) 312-4453
Képviselője az OBH elnöke: dr. Senyei György
Az OBH-n belül az Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Bírósági Osztály,
valamint a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs
Osztály (1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6., e-mail-címe: mia@birosag.hu,
telefonszáma: +361 487-6700, honlap elérhetősége: https://birosag.hu/orszagos-birosagihivatal-0/magyar-igazsagugyi-akademia) az adatkezelést végző szervezeti egység.
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Az OBH adatvédelmi tisztviselője
Közvetlen elérhetőségei: OBH, 1055 Budapest, Szalay u. 16.;
e-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu; telefon: +36-1/354-4207
3. Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja a bírósági fogalmazói álláshelyek betöltése iránt beérkezett pályázatok
befogadása és nyilvántartása, a fogalmazói versenyvizsga lebonyolítása, eredményének
meghatározása és a bírósági fogalmazói álláshelyek betöltése.
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4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett
bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére
A személyes adatokat az érintett bocsátja az adatkezelő rendelkezésére.
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az adatkezelő az adatok feldolgozása érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az adatkezelő nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet
részére személyes adatokat.
Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat csak a törvényben írt kötelező esetekben
továbbíthatja harmadik személy részére.
6. A személyes adatok tárolásának ideje
A jelen tájékoztatóban ismertetett célokból az adatkezelő a személyes adatokat
• eredménytelen pályázat esetén az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (9) bekezdése alapján a sikeres
versenyvizsga letételétől számított 1 évig,
• eredményes pályázat esetén az Iasz. 94. § (5) bekezdése alapján 50 évig kezeli.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
7.1. Határidő
Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít
bele.

Az adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát,
ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
7.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az
adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje
azt, hogy
• az adatkezelő
o milyen személyes adatait;
o milyen jogalapon;
o milyen adatkezelési cél miatt;
o mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
• az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;
• az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
ideértve a profilalkotást is.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre
irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a
adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
7.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az adatok helyesbítése az adatkezelő 1. pontban megjelölt szervezeti egységeitől kérhető.
7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az adatkezelő arra az
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 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).
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az OBH az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
7.2.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek
kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését 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.
7.2.5. A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való
jogával, ha az OBH közérdekű, illetve az OBH-ra ruházott közhatalmi jogosítványok
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba
adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem
valósítható meg.
A fenti feltétel fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy kérésére az OBH indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az OBH pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az érintett a tiltakozáshoz való joga alapján tiltakozik az adatkezelés 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.
7.2.6. Adathordozhatósághoz való jog
Figyelemmel az adatkezelés jogalapjára az érintettet a GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében
nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.
8. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a OBH a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363
Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van

adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben
az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve a OBH székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A OBH székhelye szerint a
perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

