Tájékoztatási jog a konzuli rendszerekben szereplő adatokról
Minden állampolgárt megillet az adatbázisokban szereplő személyi adataihoz való hozzáférés joga. Egyetértésben a
lengyel, a személyi adatok védelméről szóló törvény 32. paragrafusának 5. pontjával nem gyakrabban, mint 6
havonta, minden állampolgárt megillet a személyi adatainak kezeléséről információ kérése.
A személyi adatokról szóló törvény 32. paragrafusának 1. pontjának 1-5a bekezdése alapján az a személy, akire a
személyi adatok vonatkoznak az alábbi információkat kérheti az adatait kezelőtől:
- adatai szerepelnek-e a rendszerben,
- mióta kezelik az adatait,
- honnan származnak az adatok,
- milyen módon férhetnek az adatokhoz,
- mely adatok és milyen célból kerülnek feldolgozásra,
- mikor és kik férhettek hozzá az adatokhoz.
Az információk lekérésére az adatok kezelője 30 napon belül válaszol.
A konzuli rendszerben szereplő személyi adatokról információkat az alábbi címen, írásban lehet kérni lengyel, illetve
angol nyelven:
Lengyelország konzulja Budapesten
H-1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a kérelmet benyújtó családi és keresztneve;
- lengyel személyi szám (PESEL), amennyiben rendelkezik vele;
- állampolgársága;
- születési helye és ideje;
- lakhelye (ország, helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- a kérelem tárgya;
- a kérelmező aláírása.
Az adatok egyértelmű beazonosítása céljából a kérelmet benyújtó a személyi adatait tartalmazó igazolványának
fénymásolatát mellékelheti kérelméhez.
Egyetértésben a lengyel, a közigazgatási eljárásról szóló 1960. június 14-én kelt törvény (2000. évi 98. Közlöny 1071.
sz. a későbbi módosításokkal) 32. paragrafusával az ügyfelet megilleti a képviseleti jog meghatalmazott útján is, ha az
ügy jellege nem követeli meg az ügyfél személyes részvételét az adott ügyben.
A meghatalmazást a lengyel, a közigazgatásról szóló törvény 33. paragrafusa fogalmazza meg, miszerint:
- meghatalmazott az a fizikai személy lehet, aki jogi cselekvésre jogosult;
- a meghatalmazást írásba kell foglalni;
- a meghatalmazottnak a kérelemhez csatolnia kell az eredeti meghatalmazást, illetve a hivatalosan hitelesített
meghatalmazás kivonatát.
A meghatalmazást ügyvéd vagy közjegyző jogosult hitelesíteni a meghatalmazást saját maga számára.
A személyi adatok kiadásának megtagadása
A lengyel, a személyi adatokról szóló törvény 34. paragrafusa szerint az adatokat kezelő megtagadja a tájékoztatást
annak a személynek, akit a személyi adatokról szóló törvény 32. paragrafusának 1. pont 1-5a bekezdése alapján az
adatok érintenek, amennyiben:
- azok titkosított információkat tartalmaznak,
- azok a társadalom védelmét és biztonságát, a közrendet és annak biztonságát veszélyeztetik, vagy emberi életet és
egészséget veszélyeztetnek,
- az állam alapvető gazdasági, vagy pénzügyi érdekeit veszélyeztetik,
- számottevően megsértik az érintett - akit az adatok érintenek -, vagy más személy személyi jogait.
Az adatok javításához, azok további feldolgozás megtiltásához, illetve törléséhez való jog
Az a személy, akit az adatok érintenek kérheti az adatkezelőtől azok kiegészítését, frissítését, kijavítását, azok
feldolgozásának ideiglenes, vagy végleges felfüggesztését, illetve a rendszerből való eltávolítását. Kérését indokolnia
kell, miszerint az adatok hiányosak, nem aktuálisak, hamisak, azok a törvény által nem megengedett módon lettek
beszerezve, vagy már nem szükségesek arra a célra, melyhez azok be lettek szerezve.

