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 LÖVÉSZDANDÁR   
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárhoz benyújtott közérdekű és 

közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végezett adatkezeléshez 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.), valamint 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a 

továbbiakban: GDPR) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint a 

közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárással kapcsolatos 

feladatokkal összefüggésben megvalósuló személyes adatok kezelésével járó adatkezelési 

tevékenységgel kapcsolatosan, a következőkről tájékoztatom: 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége:  

a) az adatkezelő megnevezése: Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 

(székhely:2890 Tata, Bacsó Béla u.66., telefonszám:+36/34-589-111., honlap: www.tataidandar.hu, 

email cím: MH25.KGY.l.dd.Parancsnoksag@mil.hu ),  

b) az adatkezelő képviselője: Lőrincz Gábor dandártábornok, dandárparancsnok 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

a) az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: dr. Kalmár Éva százados, +36/34-589-

171, kalmar.eva@mil.hu 

3. Az adatkezelés célja:  

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítése, az egy éven 

belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen 

költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben 

elutasított adatigénylésekre vonatkozó nyilvántartás vezetése. 

 

4. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, időtartama, adatok forrása: 

Célja Jogalapja Kezelt adatok Időtartam Adatok 

forrása 

közérdekű és 

közérdekből 

nyilvános 

adatok 

megismerése 

iránti kérelmek 

teljesítése 

GDPR 6. cikk 

(1) bek. e.) pont 

Az igénylő neve, értesítési 

címe (postacím, e-mail 

cím), a benyújtott 

adatigénylése adatköre, 

illetve arra vonatkozó 

információ, hogy a MH 25. 

KGY l.dd. elutasította-e az 

adatigénylést, ha igen, 

milyen indokkal. Költség-

megállapítás kapcsán a 

fentieken túl: 

név/megnevezés, 

cím/székhely, adóazonosító 

jel/adószám 

kérelem 

benyújtásátó 

számított 1 év 

illetve ha 

költségtérítés 

miatt számla 

került 

kibocsátásra, 

akkor az ezzel 

összefüggő 

adatokat a 

számviteli 

szabályoknak 

megfelelő idő 

elteltével 

törlésre 

kerülnek 

igénylőtől 

http://www.tataidandar.hu/


 

5. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás: 

a) A közérdekű, közérdekből nyilvános adatok igénylése esetén a válaszlevél elkészítése céljából 

az egységes szakmai álláspont kialakítása és az engedélyezés megadása céljából megküldésre kerül 

a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztály, Kormányzati Koordinációs Adatvédelmi Osztály, HM 

kommunikációjáért feleős szerve valamint a Magyar Honvédség Parancsnoka részére. A kérelem 

elutasítás esetén pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is tájékoztatásra 

kerül 

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani. 

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.  

 

6. Az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítési módjának ismertetése: 

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja, 

 

b) Ön kérheti tőlünk az alábbiakat: 

ba) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti, hogy tájékoztassuk az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az érintett személyes adatok köréről és forrásáról, azon címzettek 

vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni 

fogjuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az Önt megillető jogokról és 

személyes adatával összefüggésben esetlegesen felmerült adatvédelmi incidensről. 

bb) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. 

 

c) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes 

adatokat, ha 

ca) az adatkezelés jogellenes 

- az Infotv-ben rögzített adatvédelmi alapelvekkel ellentétes 

- az adatkezelés célja megszűnt vagy a cél megvalósulásához már nem szükséges az 

adatkezelés 

- az adatkezelés törvényben meghatározott időtartama eltelt 

- az adatkezelés jogalapja megszűnt és nincs más jogalapja az adatok kezelésének; 

cb) a személyes adatok törlését jogszabály, uniós aktus, adatvédelmi hatóság vagy bíróság rendelte 

el; 

cc) az adatkezelés korlátozásának időtartama letelt és az adatok törlésének van helye. 

 

d) Az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti el az 

alábbi esetekben: 

da) amennyiben Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

db) ha az adatok törlésének lenne helye, de megalapozottan feltételezhető, hogy a törlés sértené az 

Ön jogos érdekeit, ez esetben a korlátozás az Ön jogos érdekei fennállásáig tart; 

dc) ha az adatok törlésének lenne helye, de azok bizonyítékként való megőrzése szükséges. 

 

Fenti jogait a megadott elérhetőségek valamelyikén történő kapcsolatfelvétel révén 

gyakorolhatja. 

 

8. Jogorvoslat: 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, valamint 

panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa 

u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) lehet fordulni. 

 
 


