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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a járványügyi készültség ideje alatt a Debreceni Törvényszék épületébe történő 
belépéshez szükséges előzetes regisztrációhoz 

 

A Debreceni Törvényszék 2020.El.II.B.17/257. számú Szabályzat a Debreceni Törvényszék 
bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről a járványügyi készültség idején 6. § (1) bekezdése 
alapján a bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként 
megjelenni kívánó személy; a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM 
rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 7. § (1) bekezdése szerint, szóban kérelmet vagy indítványt 
előterjesztő ügyfél; valamint az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a bíróság 
épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be. 
 
A Debreceni Törvényszék tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére 
és a biztonságos adatkezelésre. A Debreceni Törvényszék 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 2016. április 27-i 
2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. 
cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  II/A. fejezetében foglaltak alapján az 
érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 
 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Név: Debreceni Törvényszék 

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 9. 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 131. 

E-mail cím: debrecenitvsz@birosag.hu  

Telefon: +36 (52) 310-630 

Fax: +36 (52) 347-139 

Képviselője: dr. Kahler Ilona Márta elnök 

Honlap: https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetősége 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Név: dr. Nobilis Gergely Bernát 

https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/
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Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 

E-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu 

Telefon: +36 (1) 354-4207 

3. Értelmező rendelkezések 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 
által végzett adatkezelési műveletek összessége. 
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Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

4. Az adatkezelés célja 
Az érintett nevét a Debreceni Törvényszék a munkatársai egészségének védelme, a pandémia 
terjedésének megelőzése, és ezáltal a bíróság folyamatos működésének biztosítása céljából 
kezeli. 

5. Az adatkezelés jogalapja 
A Debreceni Törvényszék az érintett nevét a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
alapján kezeli. 

6. Az adatkezelő jogos érdeke 
A Debreceni Törvényszék köteles biztosítani a bíróság jogszabályoknak megfelelő működését, 
valamint munkáltatóként az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeit. 

7. A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak 
A nyilatkozatban szereplő személyes adatok kezelésére a Debreceni Törvényszék elnöke, 
elnökhelyettese vagy a Debreceni Törvényszék elnöke által kijelölt bíró vagy igazságügyi 
alkalmazott jogosult. 

8. A személyes adatok tárolási ideje 
A Debreceni Törvényszék a személyes adatokat nagyon rövid ideig, a regisztrációval érintett 
napot követő napig tárolja. 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  
9.1.Határidő 

A Debreceni Törvényszék az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől 
számított legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem 
számít bele. 

9.2.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
A tájékoztatáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni 
Törvényszéktől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje 
azt, hogy 

a) a Debreceni Törvényszék 
• milyen személyes adatait, 
• milyen jogalapon, 
• milyen adatkezelési cél miatt, 
• mennyi ideig kezeli;  
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továbbá, hogy 

b) a Debreceni Törvényszék  
• kinek, 
• mikor,  
• milyen jogszabály alapján, 
• mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy  
• kinek továbbította a személyes adatait; 
• milyen forrásból származnak a személyes adatai. 

A Debreceni Törvényszék az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a 
Debreceni Törvényszék köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó 
személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba 
történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához 
kötött. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, eltérő kérelme hiányában az 
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. 

A helyesbítéshez való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Debreceni 
Törvényszék módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlő 
módon igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Debreceni Törvényszék a kérés 
teljesítéséről az általa megadott elérhetőségen keresztül értesíti az érintett személyt. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 
adatai kezelését a Debreceni Törvényszék korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének 
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben 

a) vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Debreceni Törvényszék arra 
az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok 
pontosságát); 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; vagy 

c) a Debreceni Törvényszéknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez; 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 
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A tiltakozáshoz való jog 
A 4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott 
elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Debreceni 
Törvényszék a személyes adatát jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Debreceni Törvényszéknek kell 
igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A törléshez való jog 
A tájékoztató 4. pontjában található adatkezelési célokkal kapcsolatban – figyelemmel annak 
jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Debreceni Törvényszék indokolatlan 
késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig 
köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.  

A tájékoztató 4. pontja szerinti adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a 
törléshez való jogával, ha a Debreceni Törvényszék közérdekű, illetve a Debreceni 
Törvényszékre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok 
törlése az iratok integritásának sérelme nélkül valósítható meg. 

Az adathordozhatósághoz való jog 
A 4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel a GDPR 
rendelet 20. cikk (1) bekezdésében foglaltakra – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való 
jog. 

Jogorvoslathoz való jog 
a) Ha az érintett megítélése szerint a Debreceni Törvényszék adatkezelése sérti a 

személyes adatai védelméhez való jogát jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 
Címe:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9 – 11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
 

vagy 
 

b) Ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Debreceni 
Törvényszék megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat, lehetősége van az a 
GDPR 79. cikke és az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulni és 
polgári pert kezdeményezni. A Debreceni Törvényszék, mint alperes ellen 
kezdeményezett polgári per elbírálására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 
hatőskörrel. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti 
a https://birosag.hu/birosagkereso oldalon. 
 

A NAIH hatásköre nem terjed ki a személyes adatok olyan kezelésére, amelyet a Debreceni 
Törvényszék az igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez. [GDPR preambulum (20.)] 

A Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulás előtt célszerű a panaszt az adatkezelővel ismertetni 
annak érdekében, hogy az adatkezelő saját hatáskörben gondoskodjon a jogszerű állapot 
helyreállításáról. 

https://birosag.hu/birosagkereso
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