Ha az adatokat egy másik schengeni állam hatósága rögzítette a SIS-ben, az ellenőrzést a két
érintett állam ellenőrző hatóságai szorosan
.
összehangolják

Hova forduljak?
Magyarország schengeni csatlakozásától kezdődően, amennyiben bárki tájékoztatást kíván kapni
arról, hogy adatai szerepelnek-e a SIS-ben, vagy
a SIS-ben található adatok helyesbítését, törlését
kéri, kérésével vagy az Országos Rendőr-főkapitányság SIRENE irodáját, vagy az adatvédelmi
biztost kell megkeresnie. Ha úgy ítéli meg, hogy
a SIRENE irodától kapott tájékoztatás nem megfelelő, ebben az esetben is az adatvédelmi biztos
tud segítséget nyújtani.

Az Országos
Rendőr-főkapitányság
SIRENE irodájának
elérhetősége:
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
www.police.hu
Az Adatvédelmi Biztos
Irodájának
elérhetősége:
1051 Budapest, Nádor u. 22.
www.obh.hu
A Joint Supervisory
Authority (Közös
Felügyelő Hatóság)
elérhetősége:
175, Rue de la Loi, Brüsszel
secretariat.jsa@consilium.
europa.eu

Adatvédelmi tájékoztató
a schengeni csatlakozás
kapcsán

A Schengeni Térség
A Schengeni Megállapodás és a Schengeni
Végrehajtási Egyezmény lehetővé teszi a személyek szabad mozgását biztosító térség létrehozását, ahol a részes államok közötti határokon
megszűnik az ellenőrzés, a schengeni térségbe
történő belépés esetén pedig minden külső határátkelőhelyen azonos szabályok szerint történik a határellenőrzés.

Miért jött létre a Schengeni
Információs Rendszer?
A belső határok eltörléséből adódó lehetséges
biztonsági problémák miatt azonban kiegyenlítő
intézkedések szükségesek. Ennek keretében
a külső határokon egységes határellenőrzést,
továbbá a schengeni térségen belül egyes
tagországok rendvédelmi szervei un. mélységi
ellenőrzést hajthatnak végre, melynek során ellenőrizhetik a tagállamok és a harmadik országok állampolgárait is. Ezt a schengeni tagállamok adatszolgáltatásán alapuló, és az egymás
közötti adatcserét szolgáló Schengeni Információs Rendszer (Schengen Information System
– SIS) teszi lehetővé.

Mi a Schengeni
Információs Rendszer?
A Schengeni Információs Rendszer a schengeni
térségen belül a tagállami rendvédelmi szervek
által végzett körözéseket könnyítő tájékoztató

rendszer. A rendszer a schengeni államok által
rögzített adatokat tartalmazza, a tagállamok közötti adatcserét teszi lehetővé, azaz, hogy egy
nálunk elrendelt beutazási tilalom vagy egy körözés más államokban is megismerhető legyen.

A nemzeti rendszerek független felügyeletét
a nemzeti adatvédelmi hatóság látja el. Magyarországon ez az adatvédelmi biztos feladata.
felügyeletét a nemzeti adatvédelmi hatóság látja el. Magyarországon ez az adatvédelmi biztos
feladata.

Mit tartalmaz?

A Strasbourgban található központi
rendszer ellenőrzését a tagállamok adatvédelmi hatóságainak képviselőiből álló Közös
Felügyelő Hatóság (Joint Supervisory Authority
– JSA) végzi. A JSA feladata továbbá annak ellenőrzése, hogy a tagállamok a SIS-ben tárolt
adataikra vonatkozóan megfelelően biztosítjáke az állampolgárok jogának gyakorlását.

A SIS adatbázisában a következő adatok szerepelnek:
1. beutazási és tartózkodási tilalom alatt álló
harmadik országbeli személyek adatai,
2. adatok letartóztatandó és európai elfogató
parancs alapján átadásra vagy kiadatásra
kerülő személyekről,
3. eltűnt személyek adatai,
4. bírósági eljárásban keresett személyekre
(büntetőeljárásban bíróság által idézett sze
mélyekre, büntetés letöltésére felhívott személyekre, tanúkra) vonatkozó adatok,
5. személyekre és tárgyakra vonatkozóan leplezett megfigyelés vagy célzott ellenőrzés
céljából kiadostt jelzések,
6. lefoglalandó vagy büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználandó tárgyakra vonat
kozó adatok.

Ki felelős
a SIS ellenőrzéséért?
A SIS felépítését tekintve két fő részből áll: a
tagállami nemzeti rendszerek és a központi
rendszer.

Mik a jogaim?
Az általános adatvédelmi elveknek megfelelően
jogom van arra, hogy
információt kapjak arról, hogy a SISben milyen rám vonatkozó adatokat
tárolnak;
a hibás adat kijavítását vagy törlését
kérjem;
bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz forduljak, kérve az adatok javítását, törlését vagy kártérítés megállapítását
A fentebb leírt jogok bármelyik schengeni tagállamban gyakorolhatók. A SIS-be bevitt adatok
jogszerűségének vizsgálata azon tagállam nemzeti joga alapján kerül elbírálásra, amelyhez a
kérést intézik.

