ADATLAP
az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésrıl
Nyilvántartási szám: 40935
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
01197-0008

Vámfeldolgozó CDPS Rendszer
vámigazgatási ügyek, vámeljárások intézése,

1.8 Jogalapja
1.8.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi
rendelet 48. cikk

1.8.2 Jogszabály címe:

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról

1.9 A tényleges adatkezelés helye:
1.10 Az adatkezelés
automatizáltsága:

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:

VPID szám (vámazonosító szám)
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3.2 Adatforrás megnevezése:
3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja kérelem (nyomtatvány) és mellékletei
3.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2003. évi CXXVI. törvény 17.§ (1) bekezdés

3.3.2 Jogszabály címe:

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:

kitöltött nyomtatvány és mellékletei alapján

3.5 Az adat törlési határideje:

elévülés

4. Adattovábbítás(ok)
4.1 Adatfajta megnevezése:

4.2 Címzett neve:

vámigazgatási eljárással összefüggı (vámtitkot képezı) adat, tény,
körülmény
a) megkeresésre a bíróságot az igazságszolgáltatás gyakorlása céljából,
b) az ügyészt, valamint a megkeresés célja szerint indokolt adatok
tekintetében a nyomozó hatóságot, a bőncselekmények megelızése,
felderítése, a büntetıeljárás megindítása vagy lefolytatása céljából,
c) a nemzetbiztonsági szolgálat fıigazgatója által engedélyezett
megkeresés alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetbiztonsági szolgálatot a külön törvény szerinti felderítési,
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá
nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsı biztonsági és bőnmegelızési
ellenırzés céljából,
d) a rendırségrıl szóló törvényben meghatározott belsı bőnmegelızési és
bőnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervet a
törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében, az abban kapott
felhatalmazás körében,
e) az Állami Számvevıszéket, a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési
szervet, továbbá az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF), az általuk
végzett ellenırzés céljából,
f) a közös agrárpolitika végrehajtásából adódó ellenırzési és
nyilvántartási feladatok ellátása céljából a mezıgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervet,
g) a piacfelügyeleti/fogyasztóvédelmi feladatok ellátása céljából a
fogyasztóvédelmi hatóságot,
h) az agrárrendtartással és a piacvédelmi elemzéssel összefüggı feladatok
ellátása céljából az agrárpolitikáért felelıs minisztert,
i) a piaci árinformációs rendszert mőködtetı szervet a külön jogszabály
szerinti nyilvántartási rendszer mőködtetése céljából,
j) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokat felügyeleti,
ellenırzési és engedélyezési feladataik ellátása céljából,
k) az adópolitikáért felelıs minisztert, ha a tájékoztatás jogszabályban
meghatározott feladata ellátásához szükséges,
l) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatalt,
m) ellenırzési feladatai ellátása céljából az egészségügyért felelıs
minisztert, illetve a külpolitikáért felelıs minisztert,
n) a kıolaj, kıolajtermék és földgáz biztonsági készletezésével
összefüggı feladatokat ellátó szervezetet e feladatainak ellátása céljából,
o) a fizetési mérleg összeállítása céljából a Magyar Nemzeti Bankot,
p) az e célra nyilvántartásba vett közös jogkezelést végzı szervezeteket, a
szerzıi jogi törvényben meghatározott igény érvényesítésével összefüggı
feladatok ellátása céljából,
q) a Magyar Energia Hivatalt a nála engedélyesként nyilvántartott
gazdálkodók adatairól, hatósági feladatai ellátása érdekében.
r) megkeresésre a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyzıt a közjegyzıi
hatáskörbe tartozó eljárás során és annak céljára,
s) vámpolitikai, kereskedelempolitikai elemzési célokból összesített
adatokról a kereskedelemért felelıs minisztert,
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t) dömping- és szubvencióellenes, piacvédelmi elemzési célokból a
kereskedelemért felelıs minisztert,
u) megkeresésre az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, valamint a
borászati hatóságot a külön jogszabályban meghatározott feladataik
ellátása céljából,
v) az engedélyezési, ellenırzési, felügyeleti, nyilvántartási, hitelesítési és
piacfelügyeleti feladataik ellátása céljából
va) a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervet,
vb) a kábítószer-prekurzorok kivitelének és behozatalának
engedélyezésére kijelölt hatóságot,
vc) az uniós jogi aktusokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekbıl,
valamint a külön jogszabályokból fakadó, egyes árukra vagy országokra
vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezésre, felügyeletre kijelölt
hatóságot,
vd) a nemesfémvizsgáló és -hitelesítı hatóságot,
ve) a közraktározás-felügyeleti hatóságot,
vf) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT
engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK rendelet
alapján az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT
engedélyezési rendszerével kapcsolatos, az engedélyek elfogadására és
hatósági nyilvántartására kijelölt hatóságot,
vg) a gazdasági célfelhasználásra szánt egyes termékek (berendezések,
készülékek, gépek és rendszerek), illetıleg a kötelezı hitelesítés körébe
tartozó egyes mérıeszközök piacfelügyeletére kijelölt hatóságot.
4.3 Az adattovábbítás jogalapja
4.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:
4.3.2 Jogszabály címe:
4.4 Az adattovábbítás módja:
4.5 Idıpontja:

2003. évi CXXVI. törvény. 16.§ (6) bekezdés
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
elektronikus, papír alapú
adatkérés szerinti gyakorisággal

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

vámigazgatási eljárások ügyfelei: jogi személyek, jogi személyiség
nélküli egyéb szervezetek és természetes személyek

5.2 Érintettek száma:

átlag kb. 70.000 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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