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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Debreceni Ítélőtábla épületében munkát végző külső szolgáltatók, vállalkozók 

szakembereinek, valamint a Debreceni Ítélőtábla által kötött szerződésekben szereplő 

természetes személyek személyes adatainak a kezeléséhez 

▪ A Debreceni Ítélőtábla épületében munkát végző, a bírósági dolgozókon 

kívüli személyek a munkavégzésük során tudomásukra jutott adatok, 

tények és információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 

Ezek a személyek a titoktartási kötelezettség betartásáról személyes 

adataikat tartalmazó titoktartási nyilatkozatot írnak alá, melyeket a 

Debreceni Ítélőtábla az ebben az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 

szerint kezel. 

▪ A Debreceni Ítélőtábla által kötött szerződések tartalmazzák a szerződő 

fél vagy képviselője, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges 

kapcsolattartásra kijelölt természetes személyek személyes adatait, 

valamint a szerződés részét képező átláthatósági nyilatkozat kiállítójának 

személyes adatait, melyeket a Debreceni Ítélőtábla az ebben az 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezel. 

 

▪ A Debreceni Ítélőtábla épületében munkát végző, a bírósági dolgozókon 

kívüli személyek a Debreceni Ítélőtábla épületébe munkavégzés céljából 

kizárólag abban az esetben léphetnek be, ha a Debreceni Ítélőtábla 

hatályos épülethasználati szabályzatában foglaltakat betartják, az abban 

foglalt nyilatkozatot megteszik (A Debreceni Ítélőtábla épülethasználati 

szabályzata a veszélyhelyzet idejére 2020.El.II.B.5/309.). 

 

 

A Debreceni Ítélőtábla tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére és 

a biztonságos adatkezelésre. A Debreceni Ítélőtábla 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 2016/679 

Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) 13. és 14. 

cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Név: Debreceni Ítélőtábla 

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 24. 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 661.  
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E-mail cím: elnok_dit@birosag.hu 

 Telefon: +36 (52) 528-000 

 Fax: +36 (52) 528-056 

 Képviselője: dr. Balla Lajos elnök 

 Honlap: https://debreceniitelotabla.birosag.hu/ 

2. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős megnevezése és elérhetősége 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő: 

 

Név: dr. Lakatos Dániel 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 

E-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu 

Telefon: +36 (30) 517-5432 

 

2.2. Adatvédelmi felelős: 

  
Név: Szilágyiné dr. Karsai Andrea 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 661. 

E-mail cím: elnokhelyettes_dit@birosag.hu 

Telefon: +36 (52) 527-973 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

• Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

 

• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés. 

 

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. 
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• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

 

• Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

 

• Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 

• Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

4. Az adatkezelés célja 

4.1. A Debreceni Ítélőtábla a titoktartási nyilatkozatban az érintett nevét, születési helyét és 

idejét, lakcímét és személyi igazolvány számát a bíróság rendeltetésszerű működésének 

biztosítása és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom megőrzése, valamint a Debreceni 

Ítélőtábla által kezelt személyes adatok, szolgálati- és egyéb törvény által védett titok 

védelme, továbbá ezen védett adatokkal való visszaélések megelőzése, illetve az esetleges 

titoksértések és adatvédelmi incidensek következményeinek elhárítása céljából kezeli. 

4.2. A Debreceni Ítélőtábla által külső szolgáltatókkal, vállalkozókkal kötött szerződésekben 

és az azokhoz kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatokban szereplő személyes adatokat (név, 

telefonszám, e-mail cím) a szerződés teljesítéséhez, illetve az esetleges 

igényérvényesítésekhez, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások 

teljesítéséhez szükséges célból és körben kezeli. 

4.3.A vírusmentességről adott nyilatkozatban az érintett nevét, munkáltatójának megnevezését 

és elérhetőségét a Debreceni Ítélőtábla a dolgozói és ügyfelei egészségének védelme, a 

pandémia terjedésének megelőzése, a bíróság működőképességének megőrzése céljából 

kezeli. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja 

A Debreceni Ítélőtábla 

- a titoktartási nyilatkozatban szereplő személyes adatokat a GDPR 6. cikk (l) bekezdés 

a) és e) pontja,  

- a külső szolgáltatókkal, vállalkozókkal kötött szerződésekben és az azokhoz 

kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatokban szereplő személyes adatokat a GDPR 6. 

cikk (l) bekezdés d) pontja,  

- a vírusmentességről adott nyilatkozatban szereplő személyes adatokat a GDPR 6. cikk 

(l) bekezdés a) és f) és pontjára tekintettel a 9. cikk (l) bekezdés b) pontja alapján 

kezeli. 
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6. Az adatkezelő jogos érdeke a vírusmentességi nyilatkozatba foglalt személyes 

adatkezeléseknél 

A Debreceni Ítélőtábla köteles biztosítani a bíróság jogszabályoknak megfelelő működését, 

valamint munkáltatóként az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit. 

 

7. A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak 

A nyilatkozatban szereplő személyes adatok kezelésére a Debreceni Ítélőtábla erre 

felhatalmazott munkatársai jogosultak. 

 

 

8. A személyes adatok tárolási ideje 

8.1. A titoktartási nyilatkozatban szereplő személyes adatokat a Debreceni Ítélőtábla a 

nyilatkozat kiállításának alapjául szolgáló szerződés megőrzésére irányadó szabályok 

szerint kezeli. (8.2. pont) 

8.2.A külső szolgáltatókkal, vállalkozókkal kötött szerződésekben és az azokhoz kapcsolódó 

átláthatósági nyilatkozatokban szereplő személyes adatokat a Debreceni Ítélőtábla a 

szerződésből eredő igények elévüléséig kezeli, kivéve, ha pénzügyi-, számviteli 

jogszabályok ennél hosszabb időt írnak elő. 

8.3. A vírusmentességre vonatkozó nyilatkozatban szereplő személyes adatok megőrzésének 

tervezett időtartama 30 nap, tekintettel arra, hogy a Debreceni Ítélőtábla a 10 napos 

lappangási idő alatt bekövetkező betegség esetén szükségessé váló adminisztratív 

intézkedések lefolytatásához (munkáltatók értesítése, kontaktkutatás), továbbá a 

többszörös kontaktok kialakulásának lehetősége esetén is rendelkezzen a szükséges 

adatokkal. 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

9.1.Határidő 

A Debreceni Ítélőtábla az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak befejezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe 

nem számít bele. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

9.2.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

9.2. l. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az l. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni 

Ítélőtáblától tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 
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és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje: a Debreceni 

Ítélőtábla  

• milyen személyes adatait,  

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési cél miatt,  

• mennyi ideig  

kezeli; továbbá, hogy 

a) a Debreceni Ítélőtábla kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 

b) milyen forrásból származnak a személyes adatai. 

A Debreceni Ítélőtábla 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 

Debreceni Ítélőtábla 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. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 

kéri. 

9.2.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a 

Debreceni Ítélőtábla módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt 

érdemlő módon igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Debreceni Ítélőtábla a kérést 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen keresztül 

értesíti az érintett személyt. 

9.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a 

személyes adatai kezelését a Debreceni Ítélőtábla korlátozza (az adatkezelés korlátozott 

jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), 

amennyiben 

a) vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Debreceni Ítélőtábla arra az 

időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); b) 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) a Debreceni Ítélőtáblának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez; vagy 



6 

 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

9.2.4. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a 6. cikk (l) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 

9.2.5. A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmezze a Debreceni Ítélőtáblánál kezelt személyes adatai 

törlését teljes egészében vagy egyes adatokra vonatkozóan, ha álláspontja szerint 

a) az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, 

b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami      

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme 

nélkül valósítható meg. 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való 

jogával, ha az adatkezelés jogalapja nem jogszabályi rendelkezés, vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az 

adat nem szükséges. 

Az érintett az l. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni Ítélőtáblához tett 

nyilatkozatával bármikor visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását. 

Ebben az esetben az adatkezelő az érintett adatainak a kezelését a 9.1. pontban rögzített 

határidőben megszünteti. 

Az érintettet nem illeti meg a személyes adat törléséhez való jog, ha a személyes adat kezelése 

az ezt előíró jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

9.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

A 4. pontban rögzített célokból történő adatkezelés tekintetében az érintettet — figyelemmel 

a GDPR rendelet 20. cikk (l) bekezdésében foglaltakra —az adathordozhatósághoz való jog 

kizárólag a szerződésen alapuló adatkezelés tekintetében illeti meg. 

10. Jogorvoslathoz való jog 

a) Ha az érintett megítélése szerint a Debreceni Ítélőtábla az érintetti jogainak érvényesítését 

korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, 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 a Debreceni Ítélőtábla intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy 
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b) ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Debreceni Ítélőtábla megsérti 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező 

jogi aktusában meghatározott előírásokat, lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezni 

vagy bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye 

(állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve a Debreceni 

Ítélőtábla székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja be a keresetét. A lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a hgps://birosag.hu/birosag-

kereso oldalon. A Debreceni Ítélőtábla székhelye szerint a perre a Debreceni Törvényszék 

rendelkezik illetékességgel. 
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1. számú melléklet 

Érdekmérlegelési teszt — a Debreceni Ítélőtábla épületében munkát végző 
külső szolgáltatók, vállalkozók szakembereinek vírusmentességre vonatkozó 

nyilatkozatához kapcsolódó  személyes adatkezeléshez 

1. Az adatkezelés szükségessége: 

Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez 

feltétlenül szükséges és alkalmas: 

A Debreceni Ítélőtábla 2020.El.II.B.5/309. számú, a Debreceni Ítélőtábla épületében 

tartózkodás veszélyhelyzet idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló 

szabályzatának 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján a külső szolgáltatók, vállalkozók 

szakemberei a Debreceni Ítélőtábla épületébe munkavégzés céljából kizárólag abban az 

esetben léphetnek be, ha minden egyes belépni szándékozó szakember vonatkozásában a 

nyilatkozatokat a vírusmentességükről belépéskor kitöltik. 

A nyilatkozatok alapján az érintett nevét, munkáltatójának megnevezését és elérhetőségét, az 

érintett fertőzésmentességét valószínűsítő adatokat a Debreceni Ítélőtábla a munkatársai 

egészségének védelme, a pandémia terjedésének megelőzése, és ezáltal a bíróság folyamatos 

működésének biztosítása céljából kezeli. Ezeknek a személyes adatoknak a kezelése 

szükséges annak a döntésnek a meghozatalához, hogy az érintett a bíróság épületébe beléphet-

e, valamint, hogy a belépések nyomon követése az említett célok érdekében 

megvalósulhasson, figyelemmel a bírósági épületben szükséges megelőző járványügyi 

intézkedések végrehajtására. A Debreceni Ítélőtábla az érintett munkáltatójának megnevezését 

és elérhetőségét az esetleges járványügyi intézkedés érdekében az érintettel szükséges 

kapcsolatfelvétel céljából kezeli. 

Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé 

korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető: 

Jelenleg nem áll rendelkezésre egyéb alternatív, az érintett szempontjából kevésbé korlátozó 

megoldás. A Debreceni Ítélőtábla kizárólag az érintett nevének, és munkáltatójának 

megnevezése, elérhetősége és a nyilatkozatban szolgáltatott adatok ismeretében tud dönteni a 

belépés engedélyezéséről, valamint így tudja nyomon követni a fentiekben megjelölt célból a 

bírósági épületbe történő belépéseket. A járványügyi intézkedések megtartása, a 

munkavállalók egészségének védelme és a bíróság működőképességének megőrzése 

érdekében szükséges a Debreceni Ítélőtábla épületében munkát végző külső szolgáltatók, 

vállalkozók szakembereitől a nyilatkozat beszerzése. 

2. Jogos érdek meghatározása 

Adatkezelő érdeke: 

A Debreceni Ítélőtábla köteles biztosítani a bíróság jogszabályoknak megfelelő működését, 

valamint munkáltatóként az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit. A Debreceni Ítélőtábla alapvető érdeke tehát a munkatársai egészségének 

védelme, a pandémia terjedésének megelőzése, és ezáltal a bíróság folyamatos működésének 

biztosítása. 
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A valódi és konkrét jogos érdek igazolása: 

A bíróságok — így a Debreceni Ítélőtábla — alapvető feladata az igazságszolgáltatás (a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a továbbiakban: 

Bszi.). 

A Debreceni Ítélőtábla a Bszi. 167. S (2) bekezdése szerint köteles biztosítani az 

igazságszolgáltatás méltóságának tiszteletben tartását, a bíróság működésének zavartalanságát 

és az épülethasználat rendjének betartását. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvtv.) 2. (2) bekezdése 

alapján a Debreceni Ítélőtábla munkáltatóként felelős az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A 49. S (l) bekezdés b) pontja 

alapján a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha foglalkoztatása az 

egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja. Az Mvtv. 61. S a) pontja szerint a 

munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés feltételeit. 

A jogos érdek konkrét, mivel az adatkezelő épületében biztosítani kell a bíróság zavartalan 

működését, az ott dolgozók és ott tartózkodók egészségének védelmét, és a pandémia 

terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések maradéktalan betartását. 

Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke:  

Össztársadalmi érdek az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, az eljárásban résztvevők 

jogainak biztosítása és kötelezettségeik teljesítése, a dolgozók egészségének védelme, a 

pandémia terjedésének megelőzése. 

 

3.  Az adatkezelés célja és időtartama 

 

Az adatkezelés célja 

A Debreceni Ítélőtábla az érintettnek a nyilatkozatban rögzített személyes adatait a dolgozói 

és a bírósági épületben tartózkodó személyek egészségének megóvása, a bíróság zavartalan 

működésének biztosítása céljából kezeli.  

A jogos érdek által szükséges adatkezelés időtartama: 

A Debreceni Ítélőtábla az érintettnek a nyilatkozatba foglalt személyes adatait az 

adattakarékosság jegyében, a munkavégzés befejezését követő 30 napig tárolja és azt követően 

automatikusan törli, kivéve, ha az adatot jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez felhasználja, 

vagy ha a járványügyi készültség idején hatályos jogszabályok megszegése miatt az érintettel 

szemben feljelentést tesz. A 30 napos adatkezelési időtartam a koronavírus 10 napos 

lappangási idejére és az esetlegesen felmerülő kontaktkutatás miatt szükséges. 
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4.  Az érintetteknek az adatkezelés ellen szóló jogos érdekeik, jogaik 

 

Az érintett jogos érdeke 

Az adatkezelés az érintett személyes adatok védelméhez fűződő alapjogát érinti, amely csak 

szükséges és arányos mértékben korlátozható. 

Az adatkezelés hatásainak vizsgálata 

Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások: 

Az adatkezelés negatívan érintheti az érintettet, mivel az a magánszférájával kapcsolatos 

információk kezelésére is vonatkozik. A személyes adatai továbbá az Adatkezelési 

Tájékoztatóban meghatározott esetekben átadásra kerülhetnek hatóság vagy bíróság részére. 

Az adatkezelő és az érintettek közötti kapcsolat nem kiegyenlített, mivel az adatkezelés célját 

és körülményeit az adatkezelő állapította meg, erre az érintetteknek nincs ráhatása. Az 

érintettet azonban az adatkezeléshez kapcsolódóan számos jog megilleti: a hozzáférés joga, a 

kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátása iránti jog, a személyes adat 

törléséhez, kezelése korlátozásának kérése iránti jog, a személyes adatok kezelése elleni 

tiltakozáshoz való jog, valamint a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga. Az 

egyes érintetti jogok pontos tartalmát az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A rövid ideig 

történő adattárolás, a korlátozott hozzáférési lehetőség, az adatbiztonság, valamint az előzetes 

tájékoztatás ellensúlyozza az adatkezelés negatív hatásait. 

Az adatkezelés módja: 

Az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét szem előtt tartva az adatkezelés kizárólag 

olyan adatok körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Az 

adatkezelés kizárólag a gyűjtésre, tárolásra, és az esetleges felhasználásra terjed ki, az 

adatokat az adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, azokhoz az Ítélőtábla elnöke, 

elnökhelyettese vagy az Ítélőtábla elnöke által kijelölt bíró vagy igazságügyi alkalmazott fér 

hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Ítélőtábla az adatgyűjtés megkezdésekor az 

Adatkezelési Tájékoztatóban megjelöli az adatkezelés célját, jogalapját, tárolási idejét, 

amellyel az adatkezelés hatásai teljes mértékben előreláthatóak és kiszámíthatóak 

5. Az érdekmérlegelés eredménye 

Bár az adatkezelés korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való 

jogát, amely jog azonban nem abszolút jog, korlátozása a bírósági épületben tartózkodó 

személyek egészségének védelme, a pandémia terjedésének megelőzése, a bíróság 

működőképességének megőrzése érdekében indokolt. A külső szakembereknek a bírósági 

épületben történő munkavégzésének engedélyezéséhez a vírusmentességet valószínűsítő 

nyilatkozat megtétele szükséges, annak hiányában a fentiekben vázolt célok elérése nem 

lehetséges. 

Az érintett információs önrendelkezési joga korlátozásának arányosságát növeli az a tény, 

hogy az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a 

kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról, idejéről, az 

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Az adatkezelés a lehető legrövidebb ideig tart, és 
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az adatokhoz való hozzáférés korlátozott. Az érintett a nyilatkozat megtételével egyidejűleg 

arról is nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyilatkozatban foglalt személyes adatainak a Debreceni 

Ítélőtábla általi kezeléséhez. 

A fentiekre tekintettel a külső szolgáltatók, vállalkozók szakembereinek a vírusmentességre 

vonatkozó nyilatkozataihoz kapcsolódó személyes adatkezelés jogszerű. A mérlegelés 

eredménye alapján összességében az adatkezeléssel elérhető előny meghaladja az 

adatkezeléssel okozott hátrányt, és nem okoz jelentős érdeksérelmet. 
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

 

polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Debreceni Ítélőtábla Polgári 

Kollégiumában (4025 Debrecen, Széchenyi u. 24.) végzett munkám során tudomásomra jutott 

— az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben meghatározott — személyes adatokat, különleges személyes adatokat, a Debreceni 

Ítélőtábla szervezetével, működésével, eljárásával kapcsolatos minden információt megőrzök, a 

tudomásomra jutott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adom át, illetve 

nem teszem hozzáférhetővé, azokról harmadik személynek/a médiának engedély nélkül nem 

teszek nyilatkozatot, azokat a magam vagy mások hasznára nem alkalmazom. 

Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszonyom, illetve 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel. 

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség vétkes megszegéséből eredő károkért a 

Polgári Törvénykönyv szerinti kártérítési felelősséggel tartozom. 

Tudomásom van arról, hogy a személyes adattal visszaélés, a magántitok megsértése és a 

minősített adattal visszaélés bűncselekménynek minősül. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, 

GDPR) 6. cikk (l) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. (l) bekezdés b) pontja alapján 

nyilatkozom, hogy személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Kijelentem, hogy a Debreceni Ítélőtábla hivatalos honlapján közzétett, „a Debreceni Ítélőtábla 

épületében munkát végző külső szolgáltatók, vállalkozók szakembereinek, valamint a 

Debreceni Ítélőtábla által kötött szerződésekben szereplő természetes személyek személyes 

adatainak a kezeléséről Adatkezelési Tájékoztatóban” foglaltakat megismertem. 

Debrecen, 202…………………………. 
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