ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Fővárosi Ítélőtáblának a foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve
a kezdeményezéséhez, valamint szakmai gyakorlatra jelentkezéshez kapcsolódó
adatkezeléseihez

A Fővárosi Ítélőtábla tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére és a
biztonságos adatkezelésre. A Fővárosi Ítélőtábla 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 rendelet) 13. és 14. cikke,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján az érintettek részére a személyes
adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Név: Fővárosi Ítélőtábla
Székhely: 1027 Budapest, Fekete Sas utca 3.
Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 997.
E-mail cím: elnokiiroda@fovitb.birosag.hu
Telefon:
+36 (1) 336-5700
Fax:
+36 (1) 268-4807
Képviselője: dr. Ribai Csilla elnök
Honlap:
https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/

2. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős megnevezése és elérhetősége
2.1. Adatvédelmi tisztviselő:
Név:
Postacím:
E-mail cím:
Telefon:

dr. Nobilis Gergely Bernát
1363 Budapest, Pf.: 24.
gdpr@obh.birosag.hu
+36 (1) 354-4207

2.2. Adatvédelmi felelős:
Név:
Postacím:
E-mail cím:
Telefon:

Egriné dr. Salamon Emma
1535 Budapest, Pf.: 997.
elnokiiroda@fovitb.birosag.hu
+36 (1) 268-4804

3. Értelmező rendelkezések
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, 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.
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.
Hozzájárulás: 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.
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.
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.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által végzett adatkezelési műveletek összessége.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
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.
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4. Az adatkezelés célja és jogalapja
4.1. Bírói szolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az
alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata a beérkezett álláspályázatok
alapján
Adatkör
A pályázó által benyújtott
önéletrajzban és egyéb előírt
dokumentumokban megadott,
a
képzettségi,
képesítési
követelményeknek
történő
megfelelést igazoló személyes
adatok, fénykép.

Cél
A bírói kinevezés
jogszabályi
feltételeinek való
megfelelőség igazolása

Jogalap
Az adatkezelés a GDPR
rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
és c) pontján alapul,
figyelemmel a bírák
jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 12. §ára, valamint a GDPR rendelet
9. cikk (2) bekezdés h) pontjára
és – az Infotv. 5. § (7)
bekezdése értelmében – a
GDPR rendelet 9. cikk (2)
bekezdés b) pontjára.

4.2. Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok
kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata a beérkezett
álláspályázatok alapján
Adatkör
A pályázó által benyújtott
önéletrajzban és egyéb előírt
dokumentumokban megadott, a
képzettségi,
képesítési
követelményeknek
történő
megfelelést igazoló személyes
adatok;
a
kinevezéshez
szükséges iratokban szereplő
személyes adatok, fénykép.

Cél
Az igazságügyi
alkalmazott kinevezése
jogszabályi
feltételeinek való
megfelelőség igazolása

Jogalap
Az adatkezelés a GDPR
rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
és c) pontján alapul,
figyelemmel az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény 11-13. §-a,
valamint a GDPR rendelet 9.
cikk (2) bekezdés h) pontjára és
– az Infotv. 5. § (7) bekezdése
értelmében – a GDPR rendelet
9. cikk (2) bekezdés b)
pontjára.

4.3. Szakmai gyakorlatra jelentkezéshez kapcsolódó adatok kezelése
Adatkör
A
szakmai
gyakorlatra
jelentkező
által
a
jelentkezésében és a titoktartási
nyilatkozatban
megadott
személyes adatok.

Cél
A jelentkező
azonosítása és a
jelentkezési feltételek
ellenőrzése

Jogalap
Az adatkezelés a GDPR rendelet
6. cikk (1) bekezdés a) és b)
pontján alapul, a szakmai
gyakorlati idő alatt a bírósági
épületbe történő belépéshez és a
gyakorlati
tevékenységhez
szükséges.
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4.4.Pályázati kiírás nélkül benyújtott pályázatokhoz, önéletrajzokhoz,
jelentkezésekhez kapcsolódó adatok kezelése
Adatkör
Cél
Jogalap
A jelentkező által az általa A jelentkező azonosítása, Érintett hozzájárulása (GDPR
megküldött dokumentumokban az állás betöltésére való rendelet 6. cikk (1) bekezdés
megadott személyes adatok.
alkalmasság
a) pont)
ellenőrizhetősége
5. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az
érintett bocsátotta a Fővárosi Ítélőtábla rendelkezésére
A Fővárosi Ítélőtábla nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől kapott,
kivéve a szakmai gyakorlat esetében, ha a hallgatók jelentkezését (4.3. szerinti adatok) az
oktatási intézmény – együttműködési megállapodás alapján – juttatja el a Fővárosi
Ítélőtáblához.
6. A személyes adatok továbbításának címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A Fővárosi Ítélőtábla a pályázati eljárás során – a Bjt. 16. §-a szerint – megküldi a 4.1. pont
szerinti pályázók adatait az Országos Bírósági Hivatalnak.
A Fővárosi Ítélőtábla a 4.1. és 4.2. pont szerinti kiválasztott pályázó foglalkozás-egészségügyi
alkalmasságának megállapítása érdekében a Doktor24 MEDICINA Zrt. (1137 Budapest, Váci
út 37.) részére ad át a vizsgálat lefolytatásának kezdeményezéséhez szükséges adatokat
(33/1998. (VI.24.) NM rendelet 14. melléklet).
7. A személyes adatok tárolási ideje
A Fővárosi Ítélőtábla a személyes adatokat tartalmazó nyertes pályázati dokumentációt a
bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Beisz.) szerint lajstromozza, és a lajstromozott iratok között a Beisz. 6. számú
mellékletét képező irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában
– levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint levéltárba adandó iratokban foglalt
adatok kivételével a Fővárosi Ítélőtábla az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba
adással a személyes adatok kezelése a Fővárosi Ítélőtáblánál megszűnik.
A Fővárosi Ítélőtábla bírói pályázat esetén a Bjt. 100. § (4) bekezdése és a 12. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározottak alapján megismert személyes adatokat a bírói szolgálati
jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – a bírói szolgálati viszony
létesítése és fenntartása esetén – a bírói szolgálati viszony megszűnéséig kezeli. A Beisz. 190.
§ (2) bekezdése szerint eredménytelen pályázat esetén a Fővárosi Ítélőtábla visszaküldi a
pályázónak a benyújtott pályázati dokumentációt.
A Fővárosi Ítélőtábla igazságügyi alkalmazotti pályázat esetén az Iasz. 37/B. § (4) bekezdése
szerint az Iasz. 11/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján megismert személyes adatokat a
szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – a szolgálati viszony
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létesítése és fenntartása esetén – a szolgálati viszony megszűnéséig kezeli. A Fővárosi
Ítélőtábla az Iasz. 14. § (4) bekezdése szerint, ha a pályázat eredménytelen, a pályázati anyagot
visszaküldi a pályázónak.
A Fővárosi Ítélőtábla a szakmai gyakorlatra jelentkezéshez kapcsolódó személyes adatokat a
Beisz. szerint lajstromozza, és a lajstromozott iratok között a Beisz. 6. számú mellékletét
képező irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli.
A Fővárosi Ítélőtábla a pályázat kiírása és álláshely meghirdetése nélkül érkezett
önéletrajzokat, jelentkezéseket a Beisz. 172. § (8) bekezdése alapján 6 hónap eltelte után
megsemmisíti. Ha a jelentkező hivatalos iratot, magán- vagy közokiratot eredeti példányban
is csatolt, a csatolmány a beadványáról nyomban az érkezésekor leválasztásra kerül, és azt a
Fővárosi Ítélőtábla visszajuttatja a jelentkezésben megadott címére.
8. Automatizált döntéshozatal
A Fővárosi Ítélőtábla nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.
9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
9.1. Határidő
A Fővárosi Ítélőtábla az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől
számított legfeljebb 25 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem
számít bele.
9.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
9.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Fővárosi
Ítélőtáblától tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy megismerje
azt, hogy
a) a Fővárosi Ítélőtábla
1. milyen személyes adatait,
2. milyen jogalapon,
3. milyen adatkezelési cél miatt,
4. mennyi ideig
kezeli; továbbá, hogy
b) a Fővárosi Ítélőtábla kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
c) milyen forrásból származnak a személyes adatai.
A Fővárosi Ítélőtábla 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.
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Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a
Fővárosi Ítélőtábla 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, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
9.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Fővárosi
Ítélőtábla módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlő módon
igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Fővárosi Ítélőtábla a kérést legfeljebb 25 napon
belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen keresztül értesíti az érintett személyt.
9.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatai kezelését a Fővárosi Ítélőtábla 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 Fővárosi Ítélőtábla 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 Fővárosi Ítélőtáblának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
9.2.4. A tiltakozáshoz való jog
A Fővárosi Ítélőtáblának a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontján alapuló
adatkezelése folytán az érintettet a tiltakozás joga a GDPR rendelet 21. cikk (1) bekezdése
értelmében nem illeti meg.
9.2.5. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmezze a Fővárosi Ítélőtáblánál kezelt személyes adatai
törlését teljes egészében vagy egyes adatokra vonatkozóan, ha álláspontja szerint
a) az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték,
b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme
nélkül valósítható meg.
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való
jogával, ha az adatkezelés jogalapja nem jogszabályi rendelkezés vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem
szükséges.
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Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Fővárosi Ítélőtáblához tett
nyilatkozatával bármikor visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását.
Ebben az esetben az adatkezelő az érintett adatainak a kezelését a 8.1. pontban rögzített
határidőben megszünteti.
Az érintettet nem illeti meg a személyes adat törléséhez való jog, ha a személyes adat kezelése
az ezt előíró jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
9.2.6. Adat közlésének megtagadása
Az igazságügyi alkalmazott az Iasz. 94. § (2) bekezdése alapján jogosult a Fővárosi Ítélőtábla
részéről a személyi nyilvántartásba történő elhelyezés céljából jogellenesen kért adat közlését
megtagadni.
A bíró a Bjt. 148. § (1) bekezdése alapján jogosult a jogellenesen kért személyes adat közlését
megtagadni.
10. Jogorvoslathoz való jog
a) Ha az érintett megítélése szerint a Fővárosi Ítélőtábla az érintetti jogainak érvényesítését
korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti a Fővárosi Ítélőtábla intézkedése
jogszerűségének vizsgálata céljából,
vagy
b) ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Fővárosi Ítélőtábla megsérti
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott előírásokat, lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezni
vagy bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon
eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes
lakcíme), illetve a Fővárosi Ítélőtábla székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja
be a keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti
a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A Fővárosi Ítélőtábla székhelye szerint a
perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
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