
Az IMI-felhasználóknak szóló adatvédelmi iránymutatások összefoglalása  

 Milyen célra használhatom az IMI rendszert? 

A belső piaci információs rendszert csak korlátozott számú jogterületen és kizárólag a vonatkozó 

európai uniós jogszabályokban meghatározott konkrét célokra lehet igénybe venni. Naprakész 

információkért tekintse át az IMI honlapjának adatvédelemmel foglalkozó weboldalát. 

 Miért célszerű telefonálás és e-mailezés helyett inkább az IMI-t használnom?  

Az IMI kifejlesztése során fontos szempontot jelentettek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései. 

A rendszer magasabb szintű védelmet és biztonságot kínál a felhasználóknak, mint a postán küldött 

levél, a telefon, a fax, illetve a titkosítás nélküli e-mail. Az IMI rendszerben digitális aláírással ellátott 

adatlap állítható ki, mellyel igazolni lehet az információcsere megtörténtét. 

 Lehet-e ún. különleges (szenzitív) adatokat cserélni az IMI rendszerben? 

Igen, a belső piaci információs rendszerben lehet különleges (azaz fegyelmi, közigazgatási, illetve 

büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos) adatokat cserélni, sőt kimondottan célszerű ilyen jellegű 

adatokat az IMI-n keresztül továbbítani. Ennek feltétele, hogy i) az adatcserét engedélyezzék a 

vonatkozó jogszabályok (lásd az első pontot fent) és ii) olyan ügyről legyen szó, melyben döntést kell 

hozni. 

 Hozzájárulást kell-e kérnem az érintettektől azt megelőzően, hogy megválaszolom a róluk 
szóló kérdést az IMI rendszerben? 

Nem1. A belső piaci információs rendszerben a polgárok személyes adatainak feldolgozása az uniós 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján megy végbe; az adatok feldolgozásához nem kell 

kikérni az érintettek hozzájárulását.  

 Tájékoztatnom kell-e az érintett polgárokat arról, hogy az IMI-ben információkat cserélek 
velük kapcsolatban? 

Elméletileg a polgárokat megilleti a jog, hogy erről a tényről tájékoztassák őket, de ez nem jelenti, 

hogy minden egyes esetben így kell eljárni. További információkért lásd az IMI-felhasználóknak szóló 

adatvédelmi iránymutatások című dokumentumot. 

 Mi a teendőm akkor, ha valamelyik polgár hozzáférést kér személyes adataihoz? 

A polgároknak joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek személyes adataikhoz, továbbá hogy adataik 

helyesbítését, illetve törlését kérelmezzék. Az IMI-felhasználóknak szóló adatvédelmi iránymutatások  

részletesen ismertetik, mi az Ön teendője ilyen esetekben. 

 Mennyire biztonságos a rendszer? 

Öntől is függ, mennyire biztonságos az IMI rendszert használni és benne műveleteket elvégezni. 

Fontos, hogy mindig betartsa azokat a biztonsági előírásokat, melyeket hatósága a személyes adatok 

feldolgozására használt informatikai eszközök vonatkozásában meghatároz. Gondoskodjon arról, 

hogy jelszavához és biztonsági kódjához mások ne férhessenek hozzá, és – ha részt vesz a 

rendszerben a felhasználók adatainak és jogosultságainak kezelésében – ügyeljen arra is, hogy a 

felhasználói listák mindig naprakész adatokat tartalmazzanak. 

                                                           
1  Kivételt képez a SOLVIT, amelynek esetében az érintettek rendszerint az online panasztételi űrlapon 

járulnak hozzá adataik feldolgozásához. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_hu.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_hu.pdf


 Kihez fordulhatok, ha kérdésem van az IMI rendszerben megvalósuló adatvédelemmel 
kapcsolatban? 

Ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, olvassa el az IMI-

felhasználóknak szóló adatvédelmi iránymutatások című dokumentumot. Az IMI-honlap 

adatvédelemmel foglalkozó oldalán is tájékoztatást talál a témában. Ezen túlmenően adatvédelmi 

kérdéseivel bármikor fordulhat nemzeti IMI-koordinátorához (NIMIC). 

Az IMI működésének jogalapját az IMI-rendelet
2
 képezi. A rendelet egyebek mellett meghatározza a személyes 

adatok feldolgozására alkalmazandó szabályokat is. 

A személyes adatoknak a belső piaci információs rendszerben történő feldolgozásával kapcsolatban az IMI-

felhasználóknak szóló adatvédelmi iránymutatások [link] című dokumentumban, valamint az IMI-honlapon 

található további tájékoztatás: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_hu.html. 

A nemzeti IMI-koordinátorok (NIMIC-ek) elérhetőségi adatainak a http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_hu.html oldalon lehet utánanézni. 

 

 

                                                           
2  Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci 

információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat 

hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet), HL L 316., 2012.11.14., 1. o. 
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