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Dr. Szénászki Tünde önálló bírósági végrehajtó (Adatkezelő) jelen adatkezelési 
tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön azonosító adatait, továbbá Önnek a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvényben valamint a bírósági végrehajtási 
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/25002. (I.17.) IM rendeletben meghatározott személyes 
adatait.  
 
 
1. Az adatkezelő adatai 
 
DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE önálló bírósági végrehajtó  
székhely: 6600 Szentes, József Attila utca 7. fszt. 2.  
telefon : 63/312-311 

email :  vh.0061@mbvk.hu 
hivatali kapu: SZTVHIRODA 

honlap : www.szenaszkitundevhiroda.hu 

 
 
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

 
Dr. Tégla Kata 

telefon : 63/312-311 

email: katategla@gmail.com 

 
Dr. Udvardi- Kiss Patrícía 

telefon: 63/312-311 

email: u.k.patrisa@gmail.com 

 
 
3. Az adatkezelés célja 
 
Dr. Szénászki Tünde önálló bírósági végrehajtó mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek 
ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során az 
adatkezelése megfelel jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. 
 

Az adatkezelés célja az adott végrehajtási eljárás lefolytatása, végrehajtási cselekmény 
elvégzése, nyilvántartásban való rögzítése. 
 

Az adatkezelés jogalapja közhatalmi feladatellátás, jogi kötelezettség teljesítése.  
( Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és  tanácsi rendelet 1  (a továbbiakban: GDPR)  
(45.)   és 6.cikk (1) bek. c) e) pontja) 
 

 

4. Személyes adatok címzettjei 
 
Személyes adatait kizárólag a Végrehajtói Irodánál a belső szabályzatban meghatározott 
beosztást betöltő személyek ismerhetik meg.  
 

mailto:vh.0061@mbvk.hu
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4. Kezelt adatok tárolásának időtartama: 
 
Személyes adatait az adott  végrehajtási eljárás befejezésétől, végrehajtási cselekmény 
megtételétől illetve nyilvántartásba történő rögzítésétől 40 évig kezeli.  
 

 
5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

 

Az Önálló Bírósági Végrehajtó a végrehajtási eljárás során adatot csak a bíróság, a 
szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja, abban az esetben ha az 
adattovábbítás jogszerűségét igazolják. 
 
 
6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, visszavonását, 
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az 
adatkezelő fenti elérhetőségein. 
 
6.1 Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

Az Önálló Bírósági Végrehajtó Iroda megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó. a GDPR 13. és a 14. cikkekben 
említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást 
tömör, átlátható érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 
megfogalmazva nyújtsa. 
 
6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a ha ilyen adatkezelés folyamatban van 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

- az adatkezelés célja, 
- az érintett személyes adatok kategóriái, 
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 
harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket, 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, 
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, 
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 
- az adatforrásokra vonatkozó információ, 
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
tájékoztatást.. 
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6.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti a kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a 
hiányos adatok kiegészítését. 
 
6.4. Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésre a z 
Önálló Bírósági Végrehajtó Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulást, 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. 
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami szerinti jog teljesítéséhez; 

- jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges 
adatok esetén. 

 
6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az Önálló Bírósági Végrehajtó Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok 
pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetbe a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
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6.6 Tiltakozás joga  
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 
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.  
 
6.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
 
6.8 Bírósághoz fordulás joga  
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  
 
 
7. Jogorvoslathoz való jog 

 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen Irodánkkal kapcsolatba a következő email címen vagy telefonszámon 

vh. 0061@mbvk.hu  63/312-311 vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel 
 

Dr. Tégla Kata 

telefon : 63/312-311 

email: katategla@gmail.com 

 
Dr. Udvardi- Kiss Patrícía 

telefon: 63/312-311 

email: u.k.patrisa@gmail.com 

 

7.2 Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása 

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 0613911400  
Fax: 0613911410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: http://www.naih.hu  
 
7.3 

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.  
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