
 

 

Adatvédelmi közlemény – az érintettek jogainak korlátozása  
 
Az (EU) 2018/1725 rendelet alapján az érintetteknek1 joguk van tájékoztatást kapni a személyes 
adataik Európai Parlament általi kezeléséről, megilleti őket a hozzáféréshez, helyesbítéshez, 
törléshez, adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz és adathordozhatósághoz való jog, továbbá 
jogosultak harmadik személy értesítését kérni a személyes adataik2 helyesbítése, törlése, vagy 
kezelésének korlátozása esetén. Az érintetteket meghatározott körülmények fennállása esetén 
tájékoztatni kell az esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezéséről. Az intézmény köteles 
továbbá biztosítani az elektronikus hírközlés bizalmas jellegét. 

Az Európai Parlamentnek lehetősége van azonban arra, hogy az általa folytatott alábbi 
tevékenységek és eljárások keretében korlátozza a személyes adataik tekintetében az érintetteket 
megillető jogok gyakorlását: biztonsági incidensek belső megelőzése és feltárása, biztonsággal 
kapcsolatos nyomozások és kiegészítő vizsgálatok; fegyelmi eljárások, személyzeti ügyekkel 
kapcsolatos igazgatási vizsgálatok és ellenőrzések; kiválasztási eljárások; egészségügyi akták; a 
személyzet által benyújtott panaszok kivizsgálása; belső ellenőrzések; bírósági eljárások; pénzügyi 
ellenőrzés és nyomozás; valamint együttműködés az OLAF-fal és a nemzeti hatóságokkal bűnügyi 
vagy pénzügyi nyomozás keretében.  
 
Az érintetteket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy – az (EU) 2018/1725 rendelet3 és az Elnökség 2019. 
június 17-i határozata alapján – a fenti jogaik (a tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog 
kivételével) átmeneti időszakra korlátozhatók az Európai Parlament fenti tevékenységei és 
eljárásai céljának elérése érdekében. Az esetleges korlátozás időben korlátozott, arányos, és 
tiszteletben tartja a fent említett jogok lényeges tartalmát. A korlátozást feloldják, amint az annak 
alapjául szolgáló körülmények megszűnnek.  
 
Az érintetteket a rendeletnek megfelelően tájékoztatják a korlátozás alkalmazásának fő okairól, 
kivéve, ha a tájékoztatás a korlátozás hatását ellehetetlenítené. A tájékoztatás elhalasztása, 
elhagyása vagy megtagadása4 esetén az Európai Parlament a korlátozás feloldását követően 
tájékoztatja az érintetteket a korlátozás alkalmazásának fő okairól. 
 
Az érintettek az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) panaszt nyújthatnak be a 
korlátozás terjedelmével kapcsolatban, valamint az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak bírósági 
jogorvoslatért.  
 
 

                                                           
1„Érintett” az a természetes személy, akinek a személyes adatait az Európai Parlament kezeli. 
2 „Személyes adat” a valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („az érintett”) vonatkozó 
bármely információ. 
3 Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke.  
4 Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (8) bekezdése.  
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