Informacije o nacionalnemu organu za varstvo podatkov in brezplačne
informacije
Naloga državne uprave za zaščito podatkov in o prostem pretoku informacij, ki je dleto od 1.
januar 2012 (skrajšano NAIH) - deluje kot nekdanji nadzornik za varstvo podatkov, s širšim
oblasti - organ za varstvo osebnih podatkov in interesa javnosti, na znanju za pravosodje v
javnem interesu, in da spoznajo, preverjanja in olajšali zakon.
Njegove dejavnosti so večinoma regulira CXII 2011 zakon o pravici do obveščenosti in
samoodločbe in prostega pretoka informacij. Glede na to:
-

-

-

osebni podatki, vprašanja, ki bi lahko bili povezani z osebo, in do katerih koli pogojev,
zaklenjena, pod št: ime, osebne podatke o osebi (e-pošta, naslov, telefonska številka,
ipd), obrazaovanje, dohodek, ali celo oceno in kreditno sposobnost osebe.
za štejejo tudi informacije javnega značaja, podatki lastnina državne in lokalne vlade,
v poslovnih informacijskih podjetij, denarja menedžerjev, sporazumov, večina
pogodb, ali podatkov, vnesenih v register gospodarskih družb.
informacije javnega značaja, kot so osebni podatki, ki zagotavlja tajnost zakon, na
primer: ime, položaj plače vodij javnih organov, ali vodja poslovnega združenja.

Pritožniki v NAIH, se pogosto pritožujejo, da so njihovi podatki obdelani nezakonito, ali pa
podatki niso imeli možnosti (morda le omejeno), da pridobijo informacije javnega interesa.
Zato je priporočljivo, da bi bilo treba v prvi vrsti s pritožbami predložiti upravljanje podatkov
organ, ki je v prvi presoji popravi morebitne napake. Če to ne uspe, bo naša ponudba šteje za
pritožbe preučil v postopku pregleda, in povabiti telo za odpravo koršenja zakon.
V primeru neuspešne prijave, ali po uradni dolžnosti, če je to upravičeno zaradi okoliščin
podatki nezakonite noge bergle (to je primer, ki vključuje veliko število ljudi, saj lahko
povzroči škodo ali poškodbe), tako imenovane zasebne zadeve, ima možnosti za izvede javna
zaslišanja, v katerem lahko organ izda tudi kazen do deset milijonov forintov.
Za uvajanje javnih podatkov, temeljna pravica do prostega pretoka informacij, in organ za
izvedbo ima dvojno funkcijo: po eni strani bi bilo treba podatke opravljeno na spletni
straniici, navedenih v zakonu, na drugi strani pa bi morali prejeti in objavi informacije, ki jih
zahtevajo. To je lahko v stiku z NAIH, če se podatki ne objavijo, ali so nepopolne, zastarele,
ali zgraditi kopijo prevelikih stroškov izračunanih.
NAIH beleži varstva podatkov.
Revizija varstvu podatkov NAIH - kot storitev, ki se lahko začne ali nadzor pred upravljanje
podatkov. Polnjena analiza vključuje identifikacijo tveganj, opozarja na prakso, ki jo supritni z
zakonom, in daje priporočila za odpravo.
Od 1. oktober 2015 bo podobno dejavnost, ko lahko Naihi zahtevajo tako imenovani:
postopek za oodobravanje peopisa pravne ureditve, ki bo olaksšavati podatke (zunaj EGP), in
konrolirati prenos podatkov, da bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov s
prostovoljnimi zavezami.

Pomembno poslanstvo NAIH je skrivnost nadzor nad procesom, nacionalne tajne podatke (v
tem razumevanju: državne skrivnosti), in ispitibavnje ukidaje zahteve za razvrstitev, ia
enkricija odlauka - če ocenjevalec ne strinja z odločitvami NAIH, nato pa se morate odločiti za
obravnavo na sodišču.
NAIH sodelovala pri upravljanju organov za varstvo podatkov v EU in zunaj nje, sodelujejo pri
preverjanju države članice, in nadzira schengenski informacijski sistem (SIS), Europol,
informacijskih sistemov za vizum (CIS) na Madžarskem. Natančnejše pogoje za pritožbo je
mogoče najti na spletni strani NAIH, na strani "Informacije za mednarodne zadeve".
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