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A rendőrségi irányelv a
2016 áprilisában elfogadott
új uniós adatvédelmi
szabályok közé tartozik.
A reform célja az uniós adatvédelmi
normák digitális korhoz igazítása és a
technológiai fejlődéshez alkalmazkodni
képes időtálló keret megteremtése.
Az irányelv védelmet biztosít az
egyéneknek, amikor a hatóságok
bűncselekmények megelőzése,
nyomozása, felderítése,
büntetőeljárás alá vonása és
büntetőjogi szankciók végrehajtása
céljából kezelik személyes adataikat.
A szabályok a terrorizmus, a szervezett
bűnözés és a számítástechnikai
bűnözés elleni uniós dokumentumot, az
európai biztonsági stratégiát ültetik át
a gyakorlatba. A szóban forgó adatok
megosztása alapvető fontosságú
a terrorizmus és a határokon
átnyúló bűnözés elleni küzdelem
szempontjából. Az új szabályoknak
köszönhetően ezen adatok megosztása
uniós és nemzetközi szinten egyaránt
hatékonyabbá válik, így erősödik a
más tagállamokba vetett bizalom,
és fokozódik a határokon átnyúló
jogbiztonság.
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A Jogérvényesülési
és Fogyasztópolitikai
Főigazgatóság

AZ ALAPVETŐ JOGOK
TISZTELETBEN TARTÁSA
Az új irányelv kimondja, hogy a
személyes adatok kezelését jogszerűen
és tisztességesen kell végezni, és
arra csak meghatározott célból,
kizárólag a bűnözés elleni küzdelemhez
kapcsolódóan kerülhet sor.
Az irányelv biztosítja, hogy a személyes
adatok kezelése Unió-szerte megfeleljen
a jogszerűség, az arányosság és a
szükségesség elvének, és e tekintetben
az egyének megfelelő biztosítékokkal
rendelkezzenek. Biztosítja továbbá a
nemzeti adatvédelmi hatóságok által
nyújtott teljesen független felügyeletet,
valamint a hatékony bírósági
jogorvoslatot.
Az adatvédelem mint norma
bevezetése
A rendőri és büntető igazságszolgáltatási
szervek a személyes adatokkal
kapcsolatos valamennyi eljárás kezdetén
– például új adatbázisok kialakításakor
– alkalmazni fogják a beépített
adatvédelem és az alapértelmezett
adatvédelem elvét. A személyes
adatok kezeléséért felelős személyek

Giustizia
e consumatori

A személyes adatok védelme alapvető
uniós jog. A nyomozás és a bűnüldözési
intézkedések során a bűncselekmények
áldozatainak és tanúinak, sőt még
a gyanúsítottaknak is joguk van
adataik megfelelő védelméhez. A
jogszabályok összehangolásával
ugyanakkor a rendőrségek és az
ügyészségek számára Európa-szerte
könnyebbé válik a határokon átnyúló
nyomozási együttműködés, valamint a
bűncselekmények és a terrorizmus elleni
hatékony küzdelem is.

elszámoltathatóak lesznek munkájukért.
A hatóságoknak például adatvédelmi
tisztviselőt kell kinevezniük, aki a
szervezeten belül felelős a személyes
adatok védelméért. Biztosítaniuk kell
továbbá az adatok súlyos megsértése
esetén a nemzeti felügyeleti hatóság
mielőbbi értesítését.

egyértelműbb szabályok rendelkeznek.
Az új szabályok megfelelő szintű
adatvédelmet biztosítanak az
adattovábbítás során.

Kérdése van?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm Vegye fel
a kapcsolatot a „Europe Direct”
információs szolgálattal:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

MIKÉNT JAVÍTJA AZ IRÁNYELV A
BŰNÜLDÖZŐ SZERVEK MUNKÁJÁT?

A meglévő szabályok

A bűnözés elleni hatékony küzdelem
érdekében a személyes adatok
nemzeti, európai és nemzetközi szintű
megosztására vonatkozóan hatékony
és szigorú bűnüldözési szabályokra van
szükség. A büntető igazságszolgáltatás
kapcsán kezelt személyes adatok
védelmére vonatkozó uniós szintű
szabályok megállapítása megkönnyíti az
Unió különböző pontjain működő rendőri
és büntető igazságszolgáltatási szervek
együttműködését.

Az embereknek Európa-szerte már jelenleg is jogukban áll, hogy betekintsenek
a rendőrség, az ügyészség vagy a büntetőbíróság által kezelt személyes
adataikba. E jogukat azonban tagállamonként eltérő módokon gyakorolhatják.
Egyes nemzeti hatóságok például díjat számítanak fel azért, ha az érintetteknek
hozzáférést biztosítanak az adataikhoz. Mások nem válaszolnak észszerű
határidőn belül a kérelmekre, vagy csak közvetett úton (például a nemzeti
felügyeleti hatóságokon keresztül) biztosítanak betekintést a személyes
adatokba. A válasz gyakran kétségek között hagyja a kérelmezőt a személyes
adatainak státuszát és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket illetően.
Ez nehéz helyzetbe hozza az egyéneket, különös tekintettel arra, hogy egyre több
személyes adat határokon átnyúló kezelésére kerül sor.

Idő- és pénzmegtakarítás
Olcsóbbá válik az adatkezelés, és
lerövidül a rá fordított idő. Ezentúl a
rendőri és büntető igazságszolgáltatási
szerveknek nem kell más és más
adatvédelmi szabályokat alkalmazniuk
attól függően, hogy honnan származnak
a szóban forgó személyes adatok.
Az új szabályok a személyes adatok
belföldi kezelésére és határokon átnyúló
továbbítására egyaránt kiterjednek.

Az új szabályok
Minden uniós polgár egyenlő módon élhet a személyes adataiba való betekintés
jogával. Az egyének bármikor közvetlenül megkereshetik a rendőri és a bűnügyi
igazságszolgáltatási szerveket, és betekintést kérhetnek a személyes adataikba.
Amennyiben kérelmüknek helyt adnak, a személyes adatokat díjmentesen kell
megkapniuk. Betekintési jogukat a hatóságok korlátozhatják is, különösen a
folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel, nemzetbiztonsági okokból
vagy mások jogai és szabadságai védelmében. E korlátozásoknak összhangban
kell állniuk az uniós jog szükségességi és arányossági követelményeivel, az
Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bíróságának értelmezése
szerint.

A nemzetközi együttműködés
megerősítése
Megerősödik az uniós rendőri
és büntető igazságszolgáltatási
szervek és a harmadik országok
közötti együttműködés is, mivel a
bűncselekményekhez kapcsolódó
nemzetközi adattovábbításról

Abban a különleges esetben, ha valaki semleges választ kap a hatóságoktól
(„adatai kezelésének tényét sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk”), a
hatóságnak tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy az érintett egyénnek jogában
áll panasszal élni a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Ez a hatóság
elvégzi a szükséges ellenőrzéseket vagy a hatóságok birtokában lévő személyes
adatok felülvizsgálatát. Végezetül az egyéneknek mindig jogukban áll a teljes
eljárásra vonatkozóan bírósági felügyeletet kérni.
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