
Adatvédelmi tájékoztató Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 

által bírósági ülnökökkel kapcsolatban kezelt személyes adatokról 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által bírósági ülnökökkel és megválasztásukkal 

kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.  

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek 

figyelembevételével készült. 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 

Adatkezelő képviselője: Németh Zoltán elnök 

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 3. 

E-mail: info@gyms.hu 

2. Adatvédelmi tisztviselő  

dr. Malomsoki István (e-mail: malomsoki.istvan@gyms.hu) 

3. Az adatkezelés jogalapja  

 

3.1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatok 

kezelése az Adatkezelő közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

3.1.1. Az adatkezelés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény (a továbbiakban: Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerinti bírósági ülnökválasztás 

érdekében történik.  

3.1.2. Az adatkezelés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény (a továbbiakban: Bjt.) 218.-220. §-ai szerinti bírósági ülnökökkel kapcsolatos 

feladatai ellátása érdekében történik.  

3.2. Az adatkezelés tagállami jogalapja: A Bjt. 214. § (4) bekezdése, valamint 219. § (6) 

bekezdése alapján az ülnök megválasztására jogosult képviselő-testület a jelölt, illetve 

a jelölt megválasztását követően az ülnök személyes adatait kezeli. 

4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás  

 

4.1. A személyes adatok kezelésével érintettek (a továbbiakban: Érintett) körét, a kezelt 

személyes adatok körét, az adatkezelés célját a tájékoztató 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

4.2.  A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: 

- Adatkezelő a személyes adatokat az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint az 

ügyiratban, papír alapon kezeli. 

- Adatkezelő a közgyűlési határozatokról elektronikus nyilvántartást vezet.  



- Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerül – az ügy jellegétől függően - a név, 

lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, természetes személy esetén a születési 

hely, idő, anyja neve. 

4.3. A bírósági ülnökökkel kapcsolatos feladatok ellátásában a Győr-Moson-Sopron 

Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közreműködik, a 

személyes adatokat a Hivatal munkatársai feladataik ellátásával összefüggésben 

kezelik. 

4.4. A bírósági ülnökökkel összefüggésben a személyes adatokat a Közgyűlés az ülnökökkel 

kapcsolatos döntések meghozatala érdekében kezeli. 

4.5. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem 

történik. 

4.6. A személyes adatok forrása a jelölő személy/szervezet, vagy a jelölt/ülnök. 

 

5. Adattovábbítás  

 

A megválasztott ülnökök személyes adatai átadásra kerülnek az illetékes bíróság részére az 

ülnöki feladatok bíróság általi szervezése érdekében.  

 

Adatkezelő a www.gyms.hu honlapon az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott 

adatokat teszi közzé.  

 

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott 

vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – a fentieken túl nem kerülnek 

továbbításra. 

 

6. Az adatkezelés időtartama 

A bírósági ülnökökkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat 

alapján az irattári tervben, valamint a Bjt. 214. § (4) bekezdésben, továbbá a 219. § (6) 

bekezdésben meghatározott időtartamig kezeli. Az elnöki, bizottsági, közgyűlési döntések nem 

selejtezhetőek. 

 

A fenti megőrzési idő lejártát követően a személyes adatok megsemmisítésre, selejtezésre, 

illetve törlésre kerülnek. 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

 

7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 

tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen 

adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, 

melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet 

továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal 

közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli 

címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban. 

 

http://www.gyms.hu/


7.2. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára 

tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen. 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, 

az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges. 

 

7.3. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az 

intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 

hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

 

7.4. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett: 

− vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára, 

− vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri, 

− azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, 

− tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos 

indokaival szemben. 

 

8. Adatbiztonság  

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz 

annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő 

megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az 

általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 

jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos 

tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a 

szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.) 

9. Jogorvoslat 

Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselőjéhez fordulhat. 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek). 

http://www.naih.hu/


1.  A bírósági ülnökök választásával összefüggésben kezelt személyes adatok   1. sz. melléklet 

 

Ssz. Érintett Az érintettről kezelt személyes adat Az adatkezelés célja 

1. 
Ülnököt jelölő 

természetes személy 

Név, aláírás Azonosítás 

Cím, születési idő, állampolgárság Jelölési jogosultság megállapítása (Bjt. 213. §) 

Telefonszám Kapcsolattartás 

2. 

Ülnököt jelölő 

személy/szervezet 

képviselője 

Név, aláírás Azonosítás 

3.  Ülnökjelölt 

Név, születési hely, anyja neve Azonosítás 

Születési idő, állampolgárság 
Azonosítás, jelölhetőséghez szükséges életkor, állampolgársági 

feltétel megállapítása (Bjt. 212. § (1) bek.  

Telefonszám, e-mail cím, lakcím Kapcsolattartás 

Iskolai végzettség, szakképzettség, 

foglalkozás, munkahely neve 

Képzettségre vonatkozó feltétel teljesülésének megállapítása (Bjt. 

213. § (2) bek.) 

Egy hónapra járó távolléti díj összege Ülnököt megillető javadalmazás megállapítása (Bjt. 221. §) 

Büntetlen előéletre, cselekvőképességre, 

közügyektől való eltiltásra vonatkozó adat 

Jelölhetőséghez szükség feltételek teljesülésének megállapítása 

(Bjt. 212. § (1) bek.) 

 

2. A bírósági ülnökökkel kapcsolatban, megbízatásuk időtartama alatt kezelt adat 

 

 

 

 

Ssz. Érintett Az érintettről kezelt személyes adat Az adatkezelés célja 

1. Ülnök 

Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, 

ülnök megbízatása megszűnésével kapcsolatos 

adatok 
Az ülnök megbízatása megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása 


