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A 41. módosítás törlésre kerül, mivel annak szövege a 44. módosításba lett beillesztve. 

A 100. módosítás szövege a következő: 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

69 m cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 69m. cikk 

 A műveleti vonatkozású személyes adatok 

helyesbítéséhez, törléséhez és kezelésének 
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korlátozásához való jog 

 (1) Minden érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az uniós ügynökségek és 

kirendeltségek indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó 

pontatlan műveleti vonatkozású személyes 

adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje 

a hiányos műveleti vonatkozású személyes 

adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az uniós ügynökségek és kirendeltségek 

indokolatlan késedelem nélkül törlik a 

műveleti vonatkozású személyes adatokat, 

és az érintett jogosult arra, hogy kérésére 

az uniós ügynökségek és kirendeltségek 

indokolatlan késedelem nélkül töröljék a 

rá vonatkozó műveleti vonatkozású 

személyes adatokat, amennyiben az 

adatfeldolgozás sérti az 68b., az 69c., vagy 

az 69h. cikket, vagy ha a műveleti 

vonatkozású személyes adatokat annak 

érdekében kell törölni, hogy az uniós 

ügynökségek és kirendeltségek a rájuk 

vonatkozó jogi kötelezettségeket teljesíteni 

tudják. 

 

A törlés helyett az uniós ügynökségek és 

kirendeltségek korlátozzák az adatok 

kezelését amennyiben:  

 

 a) az érintett vitatja a műveleti 

vonatkozású személyes adatok 

pontosságát, és azok pontossága vagy 

pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen; vagy 

 b) a műveleti vonatkozású a 

személyes adatokat bizonyítás céljából 

meg kell őrizni. 

 (2) Az adatkezelés első albekezdés 

második albekezdésének a) pontja szerinti 

korlátozása esetén az uniós ügynökségek 

és kirendeltségek az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatják az érintettet. A zárolt 

adatokat csak abból a célból lehet kezelni, 
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amely megakadályozta azok törlését. 

 (3) Az uniós ügynökségek és 

kirendeltségek írásban tájékoztatják az 

érintettet a műveleti vonatkozású 

személyes adatok helyesbítésének, 

törlésének vagy az adatkezelés 

korlátozásának a megtagadásáról és a 

megtagadás indokairól. Az uniós 

ügynökségek és kirendeltségek teljesen 

vagy részlegesen korlátozhatják az ilyen 

információkra vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettséget annyiban, amennyiben e 

korlátozás – kellő tekintettel az érintett 

természetes személy alapvető jogaira és 

jogos érdekeire – egy demokratikus 

társadalomban szükséges és arányos 

intézkedésnek minősül ahhoz, hogy: 

 a) ne gördüljenek akadályok a 

hivatalos vagy jogi vizsgálatok, 

nyomozások vagy eljárások elé; 

 b) el lehessen kerülni a 

bűncselekmények megelőzésének, 

felderítésének, nyomozásának, a 

vádeljárás lefolytatásának vagy a 

büntetőjogi szankciók végrehajtásának 

hátráltatását; 

 c) biztosított legyen a tagállamok 

közbiztonságának védelme; 

 d) biztosított legyen a tagállamok 

nemzetbiztonságának védelme; 

 f) biztosított legyen mások jogainak 

és szabadságainak védelme. 

 (4) Az uniós ügynökségek és 

kirendeltségek tájékoztatják az érintettet 

arról, hogy panaszt tehet az európai 

adatvédelmi biztosnál, illetve bírósági 

jogorvoslatért folyamodhat az Európai 

Unió Bíróságánál. 

 (5) Az uniós ügynökségek és 

kirendeltségek tájékoztatják a pontatlan 

műveleti vonatkozású személyes adatok 

helyesbítéséről azt az illetékes hatóságot, 

amelytől a pontatlan műveleti 

vonatkozású személyes adat származik.  
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 (6) Amennyiben a műveleti 

vonatkozású személyes adatokat 

helyesbítették vagy törölték, illetve az 

adatkezelést korlátozták az (1), (2) és (3) 

bekezdés szerinti esetekben, az uniós 

ügynökségek és kirendeltségek értesítik a 

címzetteket, és tájékoztatják őket, hogy 

saját felelősségi körükön belül kell a 

műveleti vonatkozású személyes adatokat 

helyesbíteniük vagy törölniük, illetve azok 

kezelését korlátozniuk. 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


