ADATLAP
az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésrıl
Nyilvántartási szám: 40939
1. Adatkezelı
1.1 Az adatkezelı megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1.2 Címe:

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

1.3 Telefonszáma:
1.4 Kapcsolattartó:

06-1/428-5100
dr. Kiss Attila adatvédelmi referens

Adatkezelés
1.5 Elızı adatkezelés
összeolvadás

1.5.1 Az adatkezelı
megváltozásának jogcíme:
1.5.2 Elızı nyilvántartási
azonosító:
1.6 Az adatkezelés megnevezése:

01197-0012

1.7 Az adatkezelés célja:

folyamatban lévı, illetve lefolytatott nyomozások nyilvántartása,
ügykezelése

RobotzsaruNeo, bőnügyi ügyfeldolgozó rendszer

1.8 Jogalapja
1.8.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2010. évi CXXII. törvény 72.§ (1) bekezdés g) pontja

1.8.2 Jogszabály címe:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

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:

név, születési hely, születési idı, anyja neve, állampolgárság, lakóhely,
személyi igazolvány vagy útlevél száma, kiállítója, érvényessége,
személyek és kapcsolataik adatai, illetve az eljárási helyzetükre vonatkozó
adatok, valamint a hozzájuk főzıdı nyomozási adatok

3.2 Adatforrás megnevezése:

intézkedésrıl készült jegyzıkönyv, feljelentés, egyéb iratok

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
3.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2010. évi CXXII. törvény 72.§ (1) bekezdés g) pontja

3.3.2 Jogszabály címe:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
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3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:
3.5 Az adat törlési határideje:

feljelentés és jegyzıkönyv adatai alapján
az ügyben hozott jogerıs ítélet, vagy a nyomozás megszüntetése esetén a
bőncselekmény büntethetıségének elévülése

4. Adattovábbítás(ok)
4.1 Adatfajta megnevezése:

természetes személyazonosító adatok és különleges adatok,

4.2 Címzett neve:

A NAV bőnüldözési célú adatkezelési rendszereibe csak
- a kijelölt miniszter által irányított minisztériumnak a miniszter által
kijelölt kormánytisztviselıje, szakmai vezetıje,
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
elnökhelyettese és köztisztviselıje, valamint
- a törvény által feljogosított más szerv képviselıje
tekinthet be, kérhet felvilágosítást, értesítést vagy adatszolgáltatást.
(2) A NAV bőnüldözési célú adatkezelési rendszereiben szereplı
adatokról az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, törvényben meghatározott
feladataik teljesítése érdekében, a cél megjelölésével adatszolgáltatást
kérhet:
a) a bíróság,
b) az ügyészség,
c) más nyomozó hatóság,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
e) a külpolitikáért felelıs miniszter által irányított minisztérium illetékes
szerve,
f) a honvédelmi igazgatás illetékes szerve,
g) a NAV-nak az adóztatási szerve és vámszerve az Art., a Vtv. és az
egyéb adó- és vám jogszabályok alapján a NAV hatáskörébe tartozó
adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási
eljárással kapcsolatos feladatokkal összefüggésben,
h) a rendırségrıl szóló törvényben meghatározott belsı bőnmegelızési és
bőnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv.

4.3 Az adattovábbítás jogalapja
4.3.1 Jogszabályhely vagy más
jogalap:

2010. évi CXXII. törvény 76.§ (1-2) bekezdés

4.3.2 Jogszabály címe:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

4.4 Az adattovábbítás módja:
4.5 Idıpontja:

elektronikus, papír alapú
adatkérés szerinti gyakorisággal

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

a bőncselekmények felderítésével és bizonyításával kapcsolatban
nyilvántartott személyek

5.2 Érintettek száma:

átlag kb. 23.000 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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