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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet25 kell 

alkalmazni az ezen irányelv 

végrehajtásakor a tagállamok által végzett 

személyesadat-kezelésre. Az uniós 

ideiglenes úti okmány rendszer 

szükségessé teszi személyes adatok 

kezelését a kérelmező 

személyazonosságának ellenőrzése, az 

uniós ideiglenes úti okmány bélyeg 

nyomtatása, valamint az érintett személy 

utazásának megkönnyítése céljából. 

Tovább kell pontosítani a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó biztosítékokat, mint 

például a gyűjtött személyes adatok 

maximális megőrzési idejét. Az esetleges 

visszaélések megelőzése érdekében 

hároméves maximális megőrzési időre van 

szükség. A kérelmező személyes adatainak 

törlése nem érintheti a tagállamok 

képességét ezen irányelv alkalmazásának 

figyelemmel kísérésére. 

(20) Az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet25 kell 

alkalmazni az ezen irányelv 

végrehajtásakor a tagállamok által végzett 

személyesadat-kezelésre. Az uniós 

ideiglenes úti okmány rendszer 

szükségessé teszi személyes adatok 

kezelését a kérelmező 

személyazonosságának ellenőrzése, az 

uniós ideiglenes úti okmány bélyeg 

nyomtatása, valamint az érintett személy 

utazásának megkönnyítése céljából. 

Tovább kell pontosítani a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó biztosítékokat, mint 

például a gyűjtött személyes adatok 

maximális megőrzési idejét. Az esetleges 

visszaélések megelőzése érdekében 

szükség van maximális megőrzési idő 

megállapítására. Ennek az időszaknak 

arányosnak kell lennie, és nem haladhatja 

meg a kibocsátott uniós ideiglenes úti 

okmány érvényességének lejártát követő 

90 napot. A kérelmező személyes 

adatainak anonimizálása vagy törlése nem 

érintheti a tagállamok képességét ezen 

irányelv alkalmazásának figyelemmel 

kísérésére. 

__________________ __________________ 

25Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 25Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.). 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.). 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) további biztonsági elemek és 

követelmények, ideértve a hamisítás és 

meghamisítás elleni emelt szintű 

előírásokat; 

b) további nem biometrikus 

biztonsági elemek és követelmények, 

ideértve a hamisítás és meghamisítás elleni 

emelt szintű előírásokat; 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben a Bizottság biometrikus jellemzőket kíván hozzáadni, ezt felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus révén kell megtenni. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A segítséget nyújtó tagállam és az 

állampolgárság szerinti tagállam nem 

őrizheti meg a kérelmező személyes adatait 

három évnél tovább. A megőrzési időszak 

lejárta után a kérelmező személyes adatait 

törölni kell. 

(4) A segítséget nyújtó tagállam és az 

állampolgárság szerinti tagállam nem 

őrizheti meg a kérelmező személyes adatait 

a kibocsátott uniós ideiglenes úti okmány 

érvényességének lejártát követő 90 napnál 
tovább. A megőrzési időszak lejárta után a 

kérelmező személyes adatait törölni kell. 

Az anonimizált adatok megőrizhetők, ha 

ez szükséges e rendelet nyomon 

követéséhez és értékeléséhez. 

Or. en 

 

 


