M A GYAR HONVÉDSÉG 25. KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése során az Magyar Honvédség 25.
Klapka György Lövészdandár (a továbbiakban: MH 25. KGY ldd.) az Infotv.-ben
meghatározott határidők betartásával és a 77/2012. (X. 27.) HM utasításban meghatározott
eljárási rend szerint, a lenti részletszabályok betartásával jár el.
Az MH 25. KGY ldd.-hoz érkezett közérdekű adatigénylésre történő válaszadásért a
Dandár parancsnoka felel. A Dandár közérdekű adatigénylés megválaszolásához szükséges
adatokkal rendelkező szervezeti egységének vezetője az igény beérkezését követően
haladéktalanul köteles felvenni a kapcsolatot a helyi adatvédelmi felelőssel. A helyi
adatvédelmi felelős a közérdekű adatigénylés válaszlevél-tervezetét a beérkezést követő 4
napon belül elektronikus úton megküldi a HM Közigazgatási Államtitkári Adatvédelmi és
Információszabadság Osztály (a továbbiakban: HM KÁT AIO) részére információs jogi
szempontból történő véleményeztetés céljából az ügy összes iratával együtt. A válasz
kiküldése előtt a HM KÁT AIO a választervezetet véleményezi, és csak ezt követően
hagyhatja jóvá a végleges választ a Dandár parancsnoka.
Amennyiben az igényelt adat kezelője nem az MH 25. KGY ldd, úgy azt a helyi
adatvédelmi felelős a kézhezvétel napját követően haladéktalanul köteles továbbítani a
közérdekű adatot kezelő szervnek, és erről egyidejűleg tájékoztatni kell a HM KÁT AIO-t,
valamint az igény áttételéről egyidejűleg az adatigénylőt is. Abban az esetben, ha az illetékes
szerv nem állapítható meg, az adatigénylőt az igény teljesíthetetlenségéről kell értesíteni.
Jogorvoslat:
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésére nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint-ha a költségtérítést nem fizette meg- a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértés esetén bírósághoz, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságához (NAIH) (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
fordulhat.
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