ADATLAP
az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésrıl
Nyilvántartási szám: 40931
1. Adatkezelı
1.1 Az adatkezelı megnevezése:
1.2 Címe:
1.3 Telefonszáma:
1.4 Kapcsolattartó:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
06-1/428-5100
dr. Kiss Attila adatvédelmi referens

Adatkezelés
1.5 Elızı adatkezelés
1.5.1 Az adatkezelı
megváltozásának jogcíme:
1.5.2 Elızı nyilvántartási
azonosító:
1.6 Az adatkezelés megnevezése:
1.7 Az adatkezelés célja:

összeolvadás
01197-0004

RobotzsaruNEO szabálysértési modul
szabálysértési eljárások nyilvántartása

1.8 Jogalapja
1.8.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:
1.8.2 Jogszabály címe:
1.9 A tényleges adatkezelés helye:
1.10 Az adatkezelés
automatizáltsága:

2012. évi II. törvény 38.§ (2) bekezdés
a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi, középfokú és alsó fokú szervei
vegyes

2. Adatfeldolgozás
2.1 Az adatfeldolgozó
megnevezése:
2.2 Címe:
2.3 Telefonszáma:
2.4 Kapcsolattartó:

3. Az adatok forrása
3.1 Adatfajta megnevezése:

név, születési hely, születési idı, anyja neve, állampolgárság, állandó
lakóhely, személyi igazolvány, vagy útlevél száma, az elkövetett
cselekmény megjelölése, alkalmazott büntetés, vagy intézkedés, ügy
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száma, eljáró hatóság, végrehajtási eljárás során alkalmazott intézkedés
3.2 Adatforrás megnevezése:

intézkedésrıl készült jegyzıkönyv, feljelentés, egyéb iratok

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
3.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:
3.3.2 Jogszabály címe:
3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:
3.5 Az adat törlési határideje:

2012. évi II. törvény 38.§ (2) bekezdés
a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény
feljelentés és jegyzıkönyv adatai alapján
10 év

4. Adattovábbítás(ok)
4.1 Adatfajta megnevezése:

4.2 Címzett neve:

személyazonosító adatok és az eljárás alapjául szolgáló cselekmény, az
alkalmazott büntetés, vagy intézkedés, az ügy száma, eljáró hatóság
megnevezése
bíróság,
ügyészség,
szabálysértési hatóság,
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
Nemzetgazdasági Minisztérium,
nemzetbiztonsági szolgálatok,
nyomozó hatóságok,

4.3 Az adattovábbítás jogalapja

4.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

4.3.2 Jogszabály címe:

1952. évi III. törvény,
2011. évi CLXIII. törvény,
1998. évi XIX. törvény,
1995. évi CXXV. törvény,
2012. évi II. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
az ügyészségérıl szóló 2011. évi CLXIII. törvény,
a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény,
a szabálysértésekrıl szóló 2012. évi II. törvény

4.4 Az adattovábbítás módja:

elektronikus, papír alapú

4.5 Idıpontja:

adatkérés szerinti gyakorisággal,
KEKKH részére 3 napon belül

5. Az érintettek csoportja(i)
5.1 A csoport leírása:

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által felderített és elbírált szabálysértések
miatt lefolytatott eljárások résztvevıi

5.2 Érintettek száma:

átlag 57.000 személy egyidejőleg

6. Egyéb közlendık: Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyırség
integrációjával létrejött Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott adatkezelés változás-bejelentése.
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