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2011. december 20-án panaszbeadvánnyal fordult az adatvédelmi biztoshoz.
Beadványában leírta, hogy egy nagyszülői kapcsolattartás ügyében a gyámhivatal
kirendelt egy igazságügyi pszichológus szakértőt, aki a szakértői véleményben olyan
adatokat, állításokat tett közzé, amelyeket vele diszkréten közölt Ön és az Ön
édesanyja mint nagyszülő. Beadványában arra keresi a választ, hogy személyes
adattal visszaélést megvalósított-e vagy magántitkot megsértett-e a kirendelő szakértő
a beadványa szerinti esetben, továbbá aziránt érdeklődik, hogy az igazságügyi
szakértő a vizsgálatról készített hangfelvételt és a vizsgálat során készített tesztek
dokumentációját meddig köteles megőrizni, tekintettel arra, hogy a hangfelvételt a
kirendelt szakértő megsemmisítette. Beadványára az alábbi tájékoztatást adom:
Tájékoztatom, hogy az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 16. cikke értelmében a
hivatalban lévő adatvédelmi biztos megbízatása az Alaptörvény hatályba lépésével,
vagyis 2012. január 1-jével megszűnt.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján: „A Hatóságnál bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével,
illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő
jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”
2012. január 1-jével az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) igazságügyi szakértők adatkezelésére vonatkozó szabályai az
alábbiak szerint módosultak: „12. § (1) A szakértő a tevékenysége során
rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat a kirendelés
vagy megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, etikai és
a jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége céljából jogosult kezelni.
(2) A szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve
titoktartási kötelezettség terheli, az ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak az
ügyben eljáró hatóság, továbbá az adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az (1) bekezdésben foglaltak nem zárják
ki a szakértői vizsgálat során feltárt tényeknek és adatoknak tudományos vagy oktatási célra – személyazonosításra alkalmatlan módon – történő felhasználását.
(4) Ha a szakértő a vizsgálat során az adott eljárás tárgyát nem képező, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésére utaló körülményről vagy olyan bűncselekmény elkövetésének szándékáról szerez tudomást, amely más személy életét, testi
épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles a tudomására jutott adatokat a nyomozó hatóságnak bejelenteni.

12/A. § (1) A társaság, a szakértői testület és - az önálló tevékenységként és az egyéni vállalkozóként végzett tevékenysége tekintetében - az igazságügyi szakértő köteles
a szakértői tevékenységéről, annak figyelemmel kísérése céljából nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás adatait e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) A nyilvántartásban szereplő adatokat kizárólag az igazságügyi névjegyzéket vezető hatóság részére, a kirendelések teljesítésének ellenőrzése céljából lehet továbbítani, amely az adatokat az eljárás befejezéséig kezeli.
12/B. § (1) A szakértő a tevékenysége során általa kezelt személyes adatokat - ha törvény másképp nem rendelkezik - a kirendelés vagy megbízás befejezését követően
haladéktalanul zárolja.
(2) A befejezett kirendelést vagy megbízást követően a szakértő az általa kezelt, zárolt személyes adatokat tevékenysége szakmai, módszertani, etikai megfelelőségének, valamint jogszabályszerűségének ellenőrizhetősége céljából a zárolástól számított 10 évig tárolja, és azokat kizárólag a kirendelő, megbízó, az igazságügyi szakértőkkel szemben etikai eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére továbbíthatja.
(3) A szakértő az (1) bekezdés szerint zárolt személyes adatokat a zárolástól számí tott 10 év elteltével törli.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában befejezettnek minősül a kirendelés vagy megbízás, ha
a) a szakértői tevékenységért járó díj megfizetésre kerül,
b) a szakértőt a kirendelő szerv a kirendelés alól felmenti, vagy a kirendelés alapját
képező ügyből kizárja, vagy
c) a megbízás külön jogszabályban foglaltak alapján megszűnik.
(5) A szakértő az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (a továbbiakban: Info tv.) szerint megillető, a szakértő által
kezelt adatokra (ideértve az átadott adatokat, a vizsgálat alatt keletkezett adatokat, az
adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatfeldolgozó nevét, címét és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapját és címzettjét) vonatkozó tájékoztatás kiadását - a kirendelő vagy megbízó bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében tett
utasítására - megtagadja.
(6) A szakértő az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartás adatait az adattovábbítástól számított 20 évig köteles megőrizni..”
2012. január 1-jét megelőzően – az Ön által vélelmezett jogsérelem megvalósulása
idején – a Törvény külön nem rendelkezett az igazságügyi szakértők tudomására jutott személyes adatok, dokumentációk megőrzéséről, így egyéb jogszabályi rendelkezéseket kellett figyelembe venni mint például az egészségügyi dokumentációk kezelése esetén az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit. Indokolt volt az igazságügyi szakértő részéről az, hogy a különböző eljárások jogerős befejezéséig rendelkezésre álljanak nála a szakvélemény készítéséhez felhasznált adatok, dokumentumok,
hangfelvételek, továbbá képfelvételek.
Az igazságügyi szakértő szakvéleményéről a Törvény 2012. január 1-je előtt – az
adatvédelmi biztoshoz érkezett beadványával megegyező időben – a következőképpen rendelkezett:
„16. § (1) A szakértő a szakvélemény tartalmával összefüggésben nem utasítható.

(2) Az igazságügyi szakértő a szakvéleményt – a kirendelő hatóság intézkedésének
megfelelően – írásban, szóban vagy – külön törvényben írt feltételek fennállása esetén – elektronikus kézbesítés útján terjeszti elő.
(3) A szakvélemény magában foglalja a kirendelő hatóság által feltett kérdések megválaszolását, továbbá a feltett kérdésekkel összefüggő más szükséges megállapítások közlését.”
Amennyiben kéri a beadványa szerinti ügy kivizsgálását, akkor kérem, pontosítsa
beadványát és küldje meg az igazságügyi pszichológus szakértő véleményét, továbbá
minden olyan dokumentációt, amelynek az ügy vizsgálata szempontjából jelentősége lehet.
A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos
beadványával a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz bizalommal.
Budapest, 2012. április 6.
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