ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A FEGYVERNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATOKRÓL, VALAMINT AZ
ORVOSI ALKALMASSÁGI, PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRŐL
Az adatkezelések szabályai
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga,
így a SEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) eljárásai során csak és kizárólag a hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A
Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor
meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot
ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket
ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.
Az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, valamint
a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően kezeli.
A Társaság saját munkavállalóira vonatkozóan fegyvernyilvántartást vezet. A fegyvernyilvántartásban
harmadik fél, azaz olyan személy, aki nem a Társaság munkavállalója, nem szerepelhet.
A fegyvernyilvántartás célja, hogy naprakész információkat tartalmazzon arról, hogy a Társaság
tulajdonában lévő fegyverek, mint szolgálati fegyverek csak és kizárólag a fegyverek tartására jogosult
személyeknek vannak kiadva.
A Társaság a nyilvántartást papíralapon vezeti. A nyilvántartás személyes adatokat tartalmaz: főszabály
szerint a munkavállaló nevét és születési idejét, hogy minden munkavállaló egyedileg azonosítható legyen.
A Társaság a fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatosan ellenőrzési, engedélyezési jogkörrel nem bír, a
jogosultságot csak az arra jogszabályilag felhatalmazott rendészeti szerv állíthat ki. A Társaság a
fegyvertartási engedély tényét folytatólagosan nem ellenőrzi, csak az alkalmasság határidőpontját ismeri
és rögzíti.
Az adatkezelés az Infotv 65. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél-adatkezelés.
adatkezelés nyilvántartási száma: az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek személyes adatára
vonatkozik
adatkezelés célja: a hivatásos vadászok szolgálati fegyver viselési szabályai betartásának ellenőrzése
kezelt adatok köre: hivatásos vadász/erdész neve, lakcíme, erdészeti hivatásos rendészeti vadászati
tanúsítvány sorszáma és az, hogy az érintett jogosult szakszemély. A nyilvántartás tartalmazza az erdész
szolgálati igazolványának vagy vadász szolgálati igazolványának sorszámát, illetve jelvényét. (A

fegyvernyilvántartás tartalmazza azt is, hogy kinek milyen fegyvere van. Csak a Társaság tulajdonában
lévő fegyvereket tartalmazza a nyilvántartás.)
adatkezelés jogalapja: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23. §-a
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, legkésőbb a munkaviszony fennállásáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
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Adatvédelmi tisztviselő:

Horváth Hajnalka

E-mail cím:

adatvedelem@sefag.hu

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és
adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

