Vakok Állami Intézete Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat
Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21

AZ ADATTÖRLÉSI HATÁRIDŐK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT
JEGYZŐKÖNYV MINTÁJA

Jegyzőkönyv

Készült 20.. ……… napján a ……………. Vakok Állami Intézete székhelyén (1146 Budapest,
Hermina út 21.).
Jelen vannak
……………………………… adatvédelmi felelős
……………………………… igazgató

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az adatkezelési nyilvántartás alapját
képező dokumentációkat megvizsgálta.
Megvizsgálták, hogy az adatok megőrzésére előírt feltételek fennállnak-e, valamint nem
állnak –e fenn az alábbi az adattörlést megalapozó körülmények:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték,
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben az adattörlést megalapozó körülmények fennállnak, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amely alapján az adat ennek ellenére nem törölhető, mert az
adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából,
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
• közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
• a népegészségügy területét érintő célból,
• archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
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•
•

közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelme miatt
az adatok zárolását az érintett kérte.

A vizsgálati eredmények dokumentálása hiányos, eljárások pótlása határidő
meghatározásával:
A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a felülvizsgálat alapján az alábbi
adatokat törölte:………………………………………………………………………………,
illetve az alábbi adatokat a törlési feltételek fennállása ellenére nem
törölte:…………………………………………………………………………………………….
A dokumentumok hiánytalanok / hiányzó dokumentumok felsorolása:
……………………………………………………………………………………………………..
A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jkv. felvételét követő 30. nap
Az ezen jegyzőkönyvben feltüntetett adatok teljes körűek és valódiak.

Mellékletek:

Kmf.

…………………………….
igazgató
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