ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MBVK wifi hotspot igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységekről
Miért készült ez a tájékoztató?
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) 1146 Budapest, Cházár A. utca 13.,
valamint 1146 Budapest Hermina út 63. alatti épületeiben tartózkodók részére lehetőséget biztosít
„MBVK vendég” elnevezésű WIFI hotspot hálózatához való csatlakozásra. A csatlakozással Felek a
szolgáltatással kapcsolatos Egyedi Szolgáltatási Feltételekben (továbbiakban. ESZF) foglaltak
teljesítésére vállalnak kötelezettséget, és kapnak jogosultságot, az ilyen esetekben létrejövő
jogviszonyokban Kar a hálózathoz csatlakozók nevére és email címére, valamint hálózati forgalmára és
a csatlakozások időtartamára vonatkozó adatok kezelésére lesz köteles és jogosult.
Jelen tájékoztató keretében bemutatásra kerülnek a fentiek alapján végzett adatkezelési tevékenység
legfontosabb jellemzői, körülményei. Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra
kerülnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános
adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak
szerint értelmezendők.
Ki kezeli az Ön, mint érintett személyes adatait? Ki minősül Adatkezelőnek?
A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatkezelő a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kar.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Cím:
1146 Budapest, Cházár András utca 13.
E-mail cím:
mbvk@mbvk.hu
Webcím:
www.mbvk.hu
Telefonszám:
+36-1-273-1595
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Cím:
1146 Budapest, Cházár András utca 13.
E-mail cím:
adatvedelem@mbvk.hu
Adatkezelés folyamata
Kar 1146 Budapest, Cházár A. utca 13., valamint 1146 Budapest Hermina út 63. alatti épületeiben
tartózkodók részére lehetőséget biztosít „MBVK vendég” elnevezésű WIFI hotspot hálózatához való
csatlakozásra. A hálózathoz csatlakozás feltétele, hogy csatlakozni kívánó személy a regisztráció során
elfogadja az ESZF-ben meghatározottakat, és biztosítsa a szerződéskötéshez és szerződés teljesítéséhez
szükséges adatokat. A szerződés alapján Kar felhasználói azonosítót (felhasználói álnevet), a
felhasználói azonosítót nevéhez, a csatlakozni kívánó eszköz Mac address-éhez és email címéhez
rendelten tárolja az adatkezelés időtartama alatt „vendég wifi user” adatbázisában. Az aktuális, rendszer
használatához szükséges jelszót MBVK közösségi helyiségeiben teszi közzé, valamint alkalmazottak
részére változást követően biztosítja belső kommunikációs csatornáin. A felhasználó a regisztrációt és
a jelszó megadását követően 4 óráig képes a hálózatra csatlakozni, és ott - az ESZF-ben meghatározott
kivételekkel - a nyílt interneten böngészési műveleteket végezni. Az ESZF-ben foglaltaknak
megfelelően Kar naplózza a hálózatból indított adatforgalmat az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•

felhasználónév, MAC address,
elérni kívánt IP cím vagy domain,
keresés indításának időpontja,
sikeres, vagy sikertelen a IP cím/ domain elérése
regisztráció (szerződéskötés) időpontja, regisztráló felhasználó adatai.

Kar a felhasználó névhez rendelt név és email cím adatokat a regisztrációt (szerződéskötést) követő 2
évig őrzi meg.
Kar hatóság, bíróság megkeresésére büntető eljárás, bírósági eljárás lebonyolításához a „vendég wifi
user” adatbázisában található adatokat, és naplóban található forgalmi adatokat továbbítja.
Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja az MBVK vendég hotspot hálózathoz való csatlakozás ESZF-ben meghatározottak
teljesítése, azaz a regisztrációt követő 2 évig beazonosítható felhasználó részére a szolgáltatás
használatához szükséges technikai regisztráció biztosítása, a biztonságos hálózati kapcsolat biztosítása,
a hálózati forgalom szűrése, a hálózati forgalomra vonatkozó adatok biztosítása hatósági, bírósági
eljárásokhoz.
Mi a GDPR szerinti jogalapja a személyes adatok kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az adatkezelés az Érintett és
a Kar, mint Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.
Milyen adatok kezelésére kerül sor?
Az adatkezelés során az alábbi személyes adatok kerülnek az Adatkezelő nyilvántartásába.
Adatkör

Név, email cím

Regisztrációs adatok, mint:
•
•
•

Miért szükséges?
Szerződés megkötése (regisztráció)
Felhasználónév generálása
Megadott email címen értesítés lehetőségének megteremtése, ha
a szolgáltatás használata kapcsán kapcsolatfelvétel szükséges
További gyűjtött és kezelt személyes adatok természetes
személyhez rendelése a regisztrációt követő 2 évig
Technikai műveletek, mint naplózás, jelszó használatra
vonatokozó szabályok végrehajthatósága

Felhasználónév,
Regisztráció időpontja,
ESZF és adatkezelési
tájékoztató elfogadása

Napló adatok

Forgalom ESZF-ben meghatározott biztonsági célú szűrése, és
hatósági, bírósági eljárás esetén az adatok biztosítása a hatóság,
bíróság részére

Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?
A kezelt személyes adatokhoz a Kar azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a szolgáltatás biztosítására
valamint hatósági, bírósági megkeresések megválaszolására munkakörük alapján kötelesek.
Bár nem minősülnek a GDPR előírásai alapján (4. cikk 9. pont) címzettnek, Kar hatóság, bíróság
megkeresésére, az adatkezelési jogalap és cél megjelölése esetén büntető eljárás, bírósági eljárás
lebonyolításához a „vendég wifi user” adatbázisában található adatokat, és naplóban található forgalmi
adatokat továbbítja.
Meddig tart a személyes adatok kezelése?
Kar az adatkezelésébe került adatokat a regisztrációt követő 2 évig kezeli (név, email cím).
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Milyen jogai vannak a Kar által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Amennyiben a Kar az Ön személyes adatait kezeli, az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik
meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés
beérkezését követő legfeljebb egy hónap.
Hozzáféréshez való jog
GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az
adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről. Ha Ön adatkezelési folyamat
alanya (érintettje) jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon adatain túl az alábbi információkhoz:
-

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei, adatvédelmi tisztviselője elérhetőségei,
az adatkezelés célja, jogalapja,
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,
tárolásra kitűzött időtartam,
érintetti joggyakorlási lehetőségei, jogorvoslati lehetősége,
adatok forrására vonatkozó információk,
automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő, ha igen, ennek mik a
körülményei.

Hozzáférési joga keretében - GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján- Ön egy alkalommal díjmentesen
kérheti a Kartól az Önről kezelt személyes adatoknak az elektronikus másolatát.
Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának
figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat, okirati igazolás útján történő – kiegészítését, javítását.
Törléshez való jog
A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől a személyes adatok törlését kérje,
ha:
az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes, vagy célja
megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának
megvalósulásához, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének
nincs másik jogalapja,
az adatok törlését jogszabály, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.
Az adatok nem törölhetőek jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, többek között, ha
azok a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, vagy közérdekű archiválás céljából
szükségesek. Ilyen esetben az Adatkezelő részletesen tájékoztatja az érintettet törlési kérelme
teljesítésének lehetetlenülése okairól.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike áll fenn:
- vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
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- bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el.
Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére a Kar az Ön által a Kar rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat továbbítsa Önnek, vagy az Ön által megjelölt adatkezelőnek tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban. Amennyiben az érintetti jog gyakorlásával kíván élni,
kérjük biztosít
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Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelési folyamata során.
Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési
tevékenységekkel összefüggésben?
Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Kar a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először
intézzen megkeresést a Kar hivatali szervéhez akár postai úton (1146 Budapest, Cházár András u. 13.),
akár az mbvk@mbvk.hu email címre küldött levél útján. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és
mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi
azt, ahogy a Kar kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi
jogorvoslati lehetőségei vannak:
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy
amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével
vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
1363 Budapest, Pf. 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait
megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.
dr. Takács Katalin
hivatalvezető
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