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1. Bevezetés 

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja és elkötelezetten 

védelmezi a felhasználók személyes adatait és magánszféráját. A Bizottság a természetes 

személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi 

kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 

45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező), 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat. 

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan 

gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, 

továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat 

ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi 

biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes 

adatkezelőhöz kell fordulnia.  

Ez az adatvédelmi nyilatkozat „Az európai szakmai kártya (EPC) – Személyes fiókok, 

kérelemkezelés” elnevezésű adatkezelési műveletre vonatkozik, melyet az adatkezelő végez. 

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat? 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.HUN&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.HUN&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Az EPC az az elektronikus eljárás, amely a vonatkozó adminisztratív alakiságok elvégzésére 
szolgál a szakmai képesítésnek abban az uniós országban (a fogadó országban) való 
elismeréséhez, ahol az érintett állandó jelleggel munkát kíván vállalni, illetve amely ellenőrzi, 
hogy az érintett teljesíti-e a vonatkozó feltételeket ahhoz, hogy az adott országban átmeneti 
jelleggel munkát végezzen, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvvel 
összhangban. 

Az adatkezelő azért kezeli az Ön adatait, hogy Ön az európai szakmai kártyát az online EPC-

eszköz igénybevételével kérelmezhesse. Ha Ön európai szakmai kártyát szeretne kérelmezni, 

először saját fiókot kell létrehoznia az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszerében, az 

EU Login rendszerben. Az EU Login fiók biztonságos hozzáférést biztosít az EPC-modulhoz, 

melyen belül Ön saját fiókot hozhat létre. EPC-fiókjában megadhatja személyes és elérhetőségi 

adatait, és kezelheti EPC-kérelmeit. Az EU Login adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Amikor Ön kérelmet nyújt be az EPC-eszközön keresztül, kérelme – személyes adataival együtt – 

a belső piaci információs rendszerbe (az IMI rendszerbe) kerül, ahol azt az illetékes hatóságok 

kezelik. A kérelem először az Ön országának erre kijelölt hatóságához jut. Az ellenőrzés 

lefolytatását követően a saját országban működő hatóság továbbítja a kérelmet a fogadó 

országban kérelemkezelésre kijelölt hatóságnak. Ha a részletes adatokba való betekintést 

követően a saját ország kijelölt hatósága úgy ítéli meg, hogy az adott kérelmet valójában egy 

másik saját országbeli hatóságnak kellene kezelnie az IMI rendszerben, akkor ehhez a 

hatósághoz fogja továbbítani az Ön kérelmét. 

A személyes adatoknak az IMI rendszerben történő kezelését az IMI-rendelet és a kapcsolódó, 

DPR-EC-00373 hivatkozási számú rekord szabályozza. 

Az Ön adatait nem használjuk fel sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra. 

Az Ön személyes adatait az Európai Bizottság szerverein tároljuk. 

3. Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait? 

Az EPC-eljárás keretében végzett adatkezelés jogalapját a következő rendelkezések fektetik le:  

 a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 4b. cikkének (1) 

bekezdése és 4e. cikke,  

 a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai 

kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló (EU) 

2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet2 3. cikke, 

 az (EU) 1024/2012 rendelet (IMI-rendelet) mellékletének (2) pontja. 

Ezenfelül, amikor Ön kérelmet nyújt be az online eszköz használatával, kifejezett hozzájárulását 

adja személyes adatainak az IMI rendszerben történő kezeléséhez. 

Az EPC-eljárás keretében végzett személyesadat-kezelés tehát az (EU) 2018/1725 rendelet 5. 

cikkének (1) bekezdése b) és d) pontja értelmében szükséges és jogszerű. 

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk? 

                                                 
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o. 

2 HL L 159., 2015.6.25., 27. o. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=HU
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


3 

 

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az adatkezelő az Ön által megadott következő 

személyes adatokat kezeli (a * a nem kötelező adatokat jelöli):  

 családi név, utónév, születési családi név*, születési idő, születési hely, állampolgárság; 

 személyazonosító okmány (pl. személyazonosító igazolvány / útlevél száma és lejárati 
dátuma*); 

 elérhetőségi adatok (e-mail-cím, telefonszám, postacím*, lakóhely szerinti ország, az 
automatikus e-mail-üzenetek esetében preferált nyelv, beszélt nyelvek*); 

 egyedi, kérelemspecifikus információk. Indokolt esetekben a 2005/36/EK irányelv 7. 
cikkének (2) bekezdése szerinti átmeneti szolgáltatásnyújtás kapcsán a fogadó ország 
hatóságai megkövetelhetik, hogy Ön tájékoztassa őket biztosítási fedezetének adatairól, 
illetve hogy nyilatkozatot tegyen nyelvtudásáról*; 

 a tagállamok által a 2005/36/EK irányelvvel és az (EU) 2015/983 rendelettel 
összhangban esetlegesen bekért igazoló dokumentumok.  

A fentieken túlmenően az Ön EPC-kérelmét az IMI rendszerben kezelő illetékes hatóságok 
személyes adatokat adhatnak hozzá az Ön kérelméhez. Ezek a személyes adatok az alábbiak 
lehetnek: 

 olyan, a kérelem kapcsán bekért igazoló dokumentumok, amelyeket az illetékes 
hatóságok maguk is kibocsáthatnak; 

 információk olyan fegyelmi szankciók / büntetőjogi eljárások életbe léptetéséről, 
melyek a kérdéses szakmai tevékenység gyakorlásának korlátozásával vagy a kérdéses 
szakmai tevékenység gyakorlásától való eltiltással kapcsolatosak (összhangban a 
2005/36/EK irányelv 4e. cikkével és figyelemmel az (EU) 2016/679 rendelet 10. cikkére). 
A következő információkról van szó: az érintett szakma, a vonatkozó döntést meghozó 
nemzeti hatóság, a döntés meghozatalának helyszínéül szolgáló ország, a szankció 
jellege/időtartama (ideiglenes/állandó). 

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön EPC-fiókjának törlését nem kéri. Erre bármikor 

lehetősége van EPC-fiókjának „Saját fiók” elnevezésű oldalán.  

Ha Ön soha nem nyújtott be EPC-kérelmet, és fiókjának törlését kérelmezi, a rendszer az Ön 

összes adatát azonnal törölni fogja.  

Ha Ön már nyújtott be egy vagy több EPC-kérelmet az IMI rendszerbe, és ezt követően kéri 

fiókjának törlését, kérelmei az esetlegesen kibocsátott EPC-igazolásokkal egyetemben 

érvényüket vesztik, az érintett hatóságok pedig tájékoztatást kapnak erről. Az Ön személyes 

adatai 6 hónapon át láthatóak maradnak az IMI rendszerben azt követően, hogy az illetékes 

hatóságok nyugtázták a fiók törlésére irányuló kérést. Ezután az adatokat a rendszer további 30 

hónapon keresztül zárolja (miáltal az IMI felületén keresztül nem lehet hozzájuk férni), a 30 

hónap leteltével pedig véglegesen törli (az IMI-rendelettel összhangban).  

Az EPC-kérelem anonimizált adatait azonban az IMI rendszer ezt követően is megőrzi statisztikai 

felhasználás céljából.  

Az Ön EPC-fiókjának törlése nincs hatással az EU Login rendszerben létrehozott fiókjára.  

Az EPC-fiók törlését követően Ön az EU Login honlapján, a „Felhasználói fiókom” linkre kattintva 

tudja EU Login fiókját törölni. 

6. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről? 
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Az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, 

adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat) az Európai Bizottság szerverein tároljuk. Az összes 

adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek 

biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal 

összhangban kerül sor. 

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti 

intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az 

online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés 

elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen 

kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé 

tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, 

akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához. 

Ezen túlmenően az IMI rendszert használó hatóságok mindegyikének életbe kell léptetnie 

azokat a szervezeti szintű biztonsági intézkedéseket, melyeket a személyes adatok kezelésére 

vonatkozóan a nemzeti jogszabályok előírnak, a DPR-EC-00373 hivatkozási számú rekordban 

foglalt magyarázatnak megfelelően. 

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat? 

Az Ön személyes EPC-fiókjához csak Ön tud hozzáférni: az EU Login rendszerben létrehozott 

személyes bejelentkezési azonosítója kizárólagos és biztonságos hozzáférést biztosít. Ha 

technikai vagy informatikai probléma merül fel az Ön EPC-fiókjával kapcsolatban, a nemzeti 

segítségnyújtó központhoz fordulhat segítségért.  

Amikor Ön EPC-kérelmet nyújt be, az IMI rendszer a kérelmet (az Ön személyes adataival együtt) 

egy erre kijelölt hatósághoz juttatja el az Ön saját országában (ld. a kapcsoló személyesadat-

kezelési rekordot: DPR-EC-00373). Az ellenőrzés lefolytatását követően a saját országban 

működő hatóság továbbítja a kérelmet a fogadó országban kérelemkezelésre kijelölt 

hatóságnak. Ha a részletes adatokba való betekintést követően a kijelölt hatóság úgy ítéli meg, 

hogy az adott kérelmet valójában egy másik hatóságnak kellene kezelnie az IMI rendszerben, 

akkor ehhez a hatósághoz fogja továbbítani az Ön kérelmét.  

A hatóságokat a tagállamok jelölik ki a 2005/36/EK irányelv 4a. cikkének (6) bekezdése alapján. 

Az Ön adataihoz kizárólag az IMI rendszerben csak azok a hatóságok férnek hozzá, amelyek 

közvetlenül részt vesznek a kérelemkezelésben. Noha az adatokat az Európai Bizottság szerverei 

tárolják, a Bizottság nem fér hozzá az Ön személyes adataihoz. 

Az összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és 

abból a célból, amelyre jogszabály kötelez bennünket. 

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat? 

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. 

fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való 

hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, 

ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy 

személyes adatait törölje, korlátozza személyes adatainak a kezelését, kifogást emeljen az 

adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

(adathordozhatóság). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_hu#contacts
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_hu#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetével összefüggő okokra hivatkozva tiltakozzék az 

(EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett 

személyesadat-kezelés ellen.  

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait az adatkezelő a jelenlegi adatkezelési 

művelet céljaira felhasználja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az 

adatkezelőt (ld. 5. szakasz). 

 

 A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

EPC-fiókjában Ön az összes személyes adatához közvetlenül hozzáférhet. Személyes adatait Ön 

mindaddig módosíthatja a fiókon keresztül, amíg be nem nyújtja első EPC-kérelmét. A 

benyújtást követően – az elérhetőségi adatok kivételével – már nem tudja a kérelemmel 

kapcsolatos személyes adatait módosítani. Az „Adatmódosítás kérése…” funkció révén Ön 

felkérheti a kérelmét kezelő hatóságokat, hogy hajtsák végre a személyes adatait érintő 

változtatásokat. 

A személyes adatok eltávolításával kapcsolatban lásd az 5. szakaszt.  

Ha személyes adataival kapcsolatban jogvitája támad, felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel, 

illetve konfliktus esetén az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével vagy az európai 

adatvédelmi biztossal a 9. szakaszban megadott elérhetőségeken. 

9. Elérhetőségi adatok 

– Az adatkezelő 

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, 

kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével 

és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel: 

Az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságának E.4. 

egysége – A megfelelés elősegítése, e-mail-cím: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

– A Bizottság adatvédelmi tisztviselője 

Az adatkezelővel való nézeteltérés esetén személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet 

szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz 

fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu. 

– Az európai adatvédelmi biztos 

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes 

adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai 

adatvédelmi biztoshoz fordulhat az edps@edps.europa.eu e-mail-címen vagy a következő 

webhelyen: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en (angol, 

francia és német nyelvű oldal). 

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni? 

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett 

összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a 

következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:E-mail:%20edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu
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Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi 

tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00373. 


