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H A T Á R O Z A T

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és

nyilvántartási számon

adatkezelő Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

székhely/lakcím 1051, Budapest, Arany János utca 25.

adatkezelés megnevezése "  kötelező  adatkezelés  törvény  szerint  5.  §  (1)  b)  pont  -  www.miszk.hu.  Az
igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján
a  névjegyzéket  vezető  hatóság  az  1.  melléklet  1.10.2.  és  1.10.3.  alpontjában,
valamint 1.15. pontjában foglalt adatok kivételével a nyilvántartás adatait a Kamara
részére átadja,  azokat a Kamara e törvény rendelkezései szerint  nyilvántartja és
kezeli. A 62. § (1) bekezdés alapján a Kamara a szakértők szakmai irányításával,
érdekképviseletével, valamint az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő
közfeladatokat látja el. Ennek során a szakértők által beküldött statisztikai adatokat
gyűjti  és  feldolgozza.  Továbbá  a  2016.  évi  XXIX.  törvény  62.  §  (2)  bekezdés
értelmében  a  Kamara  a  feladatellátásának  érdekében  jogosult  az  igazságügyi
szakértők 1. melléklet 1.1.–1.6. pontjaiban, 1.15. pontjában és 1.18.1. alpontjában
szereplő személyes adatait kezelni.. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-125738/2017.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az

érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő

bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk.

Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés

nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerűségének

biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége.

Budapest, 2017.08.04.
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