
BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK 

A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL IGAZGATÁSI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA 

(2020. április 1.) 

a Közösségi Növényfajta-hivatal működésének keretében történő személyesadat-feldolgozással 
kapcsolatban az érintettek egyes jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályokról 

A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL IGAZGATÁSI TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 
1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikkére, 

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról és a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) létrehozásáról szóló, 1994. 
július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére, 

tekintettel az európai adatvédelmi biztossal 2019. december 18-án folytatott konzultációra, 

a személyzeti bizottsággal folytatott konzultációt követően, 

mivel: 

(1) A Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tevékenységét a 2100/94/EK rendeletnek megfelelően 
végzi. 

(2) Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a rendelet 14–22., 35. és 36. cikkének 
alkalmazása, továbbá – a 14–22. cikkben meghatározott jogokat és kötelezettségeket illető rendelkezései 
tekintetében – a 4. cikk alkalmazása a Hivatal által elfogadott belső szabályok alapján korlátozható, amennyiben e 
korlátozások nem a Szerződések alapján elfogadott jogi aktusokon alapulnak. 

(3) Ezek a belső szabályok – beleértve a korlátozás szükségességének és arányosságának értékelésére vonatkozó 
rendelkezéseket is – nem alkalmazhatók, amennyiben a Szerződések alapján elfogadott valamely jogi aktus 
korlátozza az érintettek jogait. 

(4) Amennyiben a Hivatal az érintettek (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaira tekintettel végzi feladatait, vizsgálnia 
kell, hogy alkalmazandó-e az említett rendeletben meghatározott valamely mentesség. 

(5) A Hivatal az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével összhangban adminisztratív működése keretében köteles lehet az 
érintettek jogainak korlátozására. 

(6) Az elnök által képviselt Hivatal jár el adatkezelőként függetlenül attól, hogy a Hivatalon belül az adatkezelői 
feladatkört átruházzák-e annak érdekében, hogy tükrözze a konkrét személyesadat-kezelési műveletekért való 
operatív felelősséget. 

(1) HL L 295., 2018.11.21., 39. o. 
(2) HL L 227., 1994.9.1., 1. o. 
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(7) A személyes adatokat biztonságos elektronikus környezetben vagy papír alapon tárolják, ami megakadályozza az 
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy az adatok illetéktelenek számára történő továbbítását. A kezelt 
személyes adatokat a Hivatal adatvédelmi tájékoztatóiban, adatvédelmi nyilatkozataiban vagy nyilvántartásában 
meghatározott ideig őrzik meg 

(8) Ezeket a belső szabályokat az igazgatási vizsgálatok, a fegyelmi eljárások, a visszaélések bejelentésével kapcsolatos 
eljárások, a zaklatás kezelésére irányuló (hivatalos és nem hivatalos) eljárások, a panaszok és az egészségügyi adatok 
kezelése, a belső ellenőrzések lefolytatása, az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban folytatott vizsgálatok, valamint a belső vagy külső fél (például CERT-EU) 
részvételével folytatott informatikai biztonsági vizsgálatok keretében a Hivatal által végzett valamennyi adatkezelési 
műveletre alkalmazni kell. 

(9) Azokban az esetekben, amikor ezek a belső szabályok alkalmazandók, a Hivatalnak meg kell indokolnia, hogy a 
korlátozások miért feltétlenül szükségesek és arányosak egy demokratikus társadalomban, és mennyiben tartják 
tiszteletben az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. 

(10) E kereteken belül a Hivatal köteles a fenti eljárások során a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartani az 
érintettek alapvető jogait, különösen az (EU) 2018/1725 rendeletben meghatározott tájékoztatáshoz, hozzáféréshez 
és helyesbítéshez, valamint törléshez való jogot, az adatkezelés korlátozásához való jogot, az adatvédelmi incidens 
érintettel való közléséhez fűződő jogot és a hírközlés bizalmas jellegét. 

(11) A Hivatalnak rendszeresen figyelemmel kell kísérnie, hogy a korlátozást indokló feltételek fennállnak-e, és ha már 
nem, akkor fel kell oldania a korlátozást. 

(12) Az adatkezelőnek tájékoztatnia kell az adatvédelmi tisztviselőt az érintettek jogaira vonatkozó minden korlátozás 
alkalmazásáról, a korlátozás feloldásáról vagy felülvizsgálatáról, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Tárgy és hatály 

(1) Ez a határozat az azokra a feltételekre vonatkozó szabályokat állapítja meg, amelyek mellett a Hivatal a (2) 
bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletei keretében – az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével összhangban – 
korlátozhatja az említett rendelet 4., 14–21., 35. és 36. cikkében rögzített jogok alkalmazását. 

(2) A Hivatal adminisztratív működése keretében ez a határozat a Hivatal által a következő célokból végzett 
személyesadat-kezelésre alkalmazandó: igazgatási vizsgálatok, fegyelmi eljárások, visszaélések bejelentésével kapcsolatos 
eljárások, zaklatás kezelésére irányuló (hivatalos és nem hivatalos) eljárások, panaszok kezelése, egészségügyi adatok 
és/vagy akták kezelése, belső ellenőrzések lefolytatása, az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban folytatott vizsgálatok, valamint a belső vagy külső fél (például CERT-EU) 
részvételével folytatott informatikai biztonsági vizsgálatok. 

Ez a határozat alkalmazandó a fent említett eljárások megindulása előtt, ezen eljárások során és az ezen eljárások 
eredményeinek nyomon követése során a Hivatal által kezdeményezett és végzett adatkezelési műveletekre. Ezenkívül 
alkalmazandó a Hivatal által saját igazgatási eljárásain kívül az OLAF, a tagállamok illetékes hatóságai és/vagy más illetékes 
hatóságok részére nyújtott támogatásra és együttműködésre. 

(3) Az érintett adatkategóriák a tényszerű adatok („objektív adatok”, mint a személyazonosító adatok, az elérhetőségi 
adatok, a szakmai adatok, a részletes igazgatási adatok, a meghatározott forrásokból származó adatok, az elektronikus 
hírközlési és a forgalmi adatok) és/vagy a véleményeken alapuló adatok (az üggyel kapcsolatos „szubjektív” adatok, mint 
például az indokolás, a viselkedési adatok, az értékelésre, a teljesítményre és a magatartásra vonatkozó adatok, valamint az 
eljárás vagy tevékenység tárgyára vonatkozó vagy azzal kapcsolatban előterjesztett adatok). 

(4) Amennyiben a Hivatal az érintettek (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaira tekintettel végzi feladatait, vizsgálnia 
kell, hogy alkalmazandó-e az említett rendeletben meghatározott valamely mentesség. 
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(5) Az e határozatban meghatározott feltételek alapján a korlátozások az alábbi jogokra vonatkozhatnak: az érintettek 
tájékoztatása, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adatvédelmi incidens 
érintettel való közléséhez fűződő jog, valamint a hírközlés bizalmas jellege. 

2. cikk 

Az adatkezelő meghatározása és biztosítékok 

(1) A Hivatal a visszaélés, a jogosulatlan hozzáférés vagy továbbítás megelőzése érdekében a következő biztosítékokat 
alakítja ki: 

a) a papíralapú dokumentumokat biztonságos szekrényekben kell tárolni, és azokhoz kizárólag az arra jogosult 
személyzet férhet hozzá; 

b) minden elektronikus adatot a Hivatal biztonsági előírásainak megfelelően biztonságos informatikai alkalmazásban, 
valamint egyedi elektronikus mappákban kell tárolni, amelyekhez kizárólag az arra jogosult személyzet férhet hozzá. A 
megfelelő hozzáférési szinteket egyedileg kell meghatározni; 

c) az informatikai rendszereknek és adatbázisaiknak a felhasználók személyazonosságának egységes belépési eljárással 
működő rendszerben történő ellenőrzésére szolgáló, a felhasználó azonosítójához és jelszavához automatikusan 
kapcsolódó mechanizmusokkal kell rendelkezniük. A végfelhasználói fiókoknak egyedinek, személyesnek és nem 
átruházhatónak kell lenniük, a felhasználói fiókok megosztása szigorúan tilos. Az elektronikus nyilvántartásokat 
biztonságosan kell kezelni, hogy megvédjék a bennük tárolt adatok bizalmasságát és titkosságát; 

d) az adatokhoz hozzáférő minden személyt titoktartási kötelezettség terhel. 

(2) Az adatkezelési műveletek tekintetében az adatkezelő a Hivatal, amelyet az elnök képvisel, aki az adatkezelői 
feladatkört átruházhatja. Az érintetteket a Hivatal honlapján és/vagy az intraneten közzétett adatvédelmi tájékoztatók vagy 
nyilvántartás útján tájékoztatni kell az átruházott hatáskörben eljáró adatkezelőről. 

(3) Az 1. cikk (3) bekezdésében említett személyes adatok megőrzési ideje nem lehet hosszabb a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatvédelmi tájékoztatókban, adatvédelmi nyilatkozatokban vagy nyilvántartásban meghatározott 
időszaknál. A megőrzési időszak végén az üggyel kapcsolatos információkat – így a személyes adatokat is – törlik, 
anonimizálják vagy átadják a levéltárnak. 

(4) Amikor a Hivatal korlátozás alkalmazásáról dönt, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatot mérlegeli 
többek között a többi érintett jogait és szabadságait érintő kockázattal, valamint az adatkezelési művelet célja 
akadályozásának kockázatával szemben. Az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok elsősorban, de nem kizárólag, 
a jó hírnévvel kapcsolatos kockázatokat, valamint a védelemhez és a meghallgatáshoz való joggal kapcsolatos kockázatokat 
jelentik. 

3. cikk 

Korlátozások 

(1) A Hivatal honlapján és/vagy az intraneten adatvédelmi tájékoztatókat, adatvédelmi nyilatkozatokat és/vagy az 
(EU) 2018/1725 rendelet 31. cikke értelmében vett nyilvántartást tesz közzé, amelyekben tájékoztatja az érintetteket a 
személyes adataik kezelésével járó tevékenységeiről, valamint egy adott eljárás keretében fennálló jogaikról, az e jogok 
esetleges korlátozására vonatkozó információkat is ideértve. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy mely jogok korlátozhatók, 
valamint a korlátozás okaira és lehetséges időtartamára. 

(2) A (3) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a Hivatal adott esetben biztosítja, hogy az érintetteket megfelelő 
formátumban, egyedileg tájékoztassák. A Hivatal ezenkívül egyedileg tájékoztathatja az érintetteket a jelenlegi vagy 
jövőbeli korlátozásokkal kapcsolatos jogaikról. 

(3) A Hivatal által kezdeményezett bármely korlátozás csak az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében 
felsorolt célok védelme érdekében alkalmazható: 

a) a tagállamok nemzetbiztonsága, közbiztonsága vagy honvédelme; 
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b) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók 
végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

c) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikai célkitűzései vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a 
monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 

d) az uniós intézmények és szervek belső biztonsága, beleértve az elektronikus hírközlési hálózatokat is; 

e) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

f) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos 
eljárások lefolytatása; 

g) az a), b) és c) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó 
ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; 

h) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

i) polgári jogi követelések érvényesítése. 

(4) Így különösen, amikor a Hivatal: 

a) az igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az (EU) 2018/1725 
rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), e), g) és h) pontján alapulhatnak; 

b) a visszaélés bejelentésével kapcsolatos eljárások keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az (EU) 2018/1725 
rendelet 25. cikke (1) bekezdésének h) pontján alapulhatnak; 

c) a zaklatás kezelésére irányuló (hivatalos és nem hivatalos) eljárások keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az 
(EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének h) pontján alapulhatnak; 

d) a panaszok kezelése keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) 
bekezdésének c), e), g) és h) pontján alapulhatnak; 

e) az egészségügyi adatok kezelése keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az ((EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke 
(1) bekezdésének h) pontján alapulhatnak; 

f) a belső ellenőrzések keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) 
bekezdésének c), g) és h) pontján alapulhatnak; 

g) az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett 
vizsgálatok keretében érvényesít korlátozást, a korlátozások az ((EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), 
g) és h) pontján alapulhatnak; 

h) a belső vagy külső fél (például CERT-EU) részvételével folytatott informatikai biztonsági vizsgálatok keretében érvényesít 
korlátozást, a korlátozások az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), d), g) és h) pontján alapulhatnak. 

(5) Minden korlátozásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie, figyelembe véve az érintettek jogaira és szabadságaira 
nézve fennálló kockázatokat, és tiszteletben kell tartania az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát egy 
demokratikus társadalomban. 

Ha korlátozás alkalmazását mérlegelik, a jelen szabályok alapján szükségességi és arányossági vizsgálatot kell végezni. A 
vizsgálatot elszámoltathatósági okokból – eseti alapon – belső értékelő feljegyzés útján dokumentálni kell. A vizsgálatot 
korlátozás alkalmazásának felülvizsgálata keretében is le kell folytatni. 

A korlátozásokat fel kell oldani, ha az azokat indokoló körülmények már nem állnak fenn, különösen abban az esetben, ha 
úgy ítélik meg, hogy a korlátozott jog gyakorlása már nem lehetetlenítené el a megállapított korlátozás hatását, vagy nem 
érintené hátrányosan más érintettek jogait vagy szabadságait. 
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(6) A Hivatalt ezenkívül felkérhetik az érintettek személyes adatainak bizottsági szolgálatokkal vagy más uniós 
intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal, a tagállamok illetékes hatóságaival vagy harmadik országok más illetékes 
hatóságaival vagy nemzetközi szervezetekkel történő cseréjére, többek között az alábbi esetekben: 

a) ha ezen érintettek kötelezettségeit és jogainak gyakorlását a bizottsági szolgálatok vagy más uniós intézmények, szervek 
és hivatalok az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkében említett egyéb jogi aktusok alapján, vagy ez utóbbi rendelet IX. 
fejezete vagy más uniós intézmények, szervek és hivatalok alapító aktusai szerint korlátozzák; 

b) ha ezen érintettek kötelezettségeit és jogainak gyakorlását a tagállamok illetékes hatóságai az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (3) 23. cikkében említett jogi aktusok, vagy az (EU) 2016/680 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (4) 13. cikkének (3) bekezdését, 15. cikkének (3) bekezdését vagy 16. cikkének (3) bekezdését átültető 
nemzeti intézkedések alapján korlátozzák. 

Amennyiben a személyes adatok cseréjét más hatóság kezdeményezi, a Hivatal nem alkalmaz korlátozást, és a Hivatal az 
üggyel kapcsolatos információkat, a személyes adatokat is beleértve, a kért adatok e hatóság részére történő továbbításakor 
törli vagy anonimizálja. 

(7) A korlátozásokra vonatkozó feljegyzéseket és adott esetben az alapul szolgáló ténybeli és jogi vonatkozásokat 
tartalmazó dokumentumokat kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátják. 

4. cikk 

Az adatvédelmi tisztviselő általi felülvizsgálat 

(1) A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjét minden olyan esetben, 
amikor az adatkezelő e határozattal összhangban korlátozza az érintettek jogainak alkalmazását, feloldja a korlátozást 
vagy felülvizsgálja annak időtartamát. Az adatkezelő hozzáférést biztosít az adatvédelmi tisztviselőnek a korlátozás 
szükségességére és arányosságára vonatkozó értékelést tartalmazó feljegyzéshez, és dokumentálja az adatvédelmi 
tisztviselő tájékoztatásának időpontját a feljegyzésben. 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő írásban felkérheti az adatkezelőt a korlátozások alkalmazásának felülvizsgálatára. Az 
adatkezelő írásban tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt a kért felülvizsgálat eredményéről. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő korlátozási eljárásban való részvételét – az információcserét is ideértve – megfelelő 
módon dokumentálni kell. 

5. cikk 

Az érintett tájékoztatása 

(1) Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett, amennyiben szükséges és 
arányos, az adatkezelő az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében megjelölt adatkezelési műveletekkel összefüggésben 
korlátozhatja a tájékoztatást. Így különösen, a tájékoztatást el lehet halasztani, el lehet hagyni vagy meg lehet tagadni, ha az 
ellehetetlenítené az adatkezelési művelet hatását. 

(2) Amennyiben a Hivatal teljes egészében vagy részlegesen korlátozza az (1) bekezdésben említett tájékoztatást, belső 
értékelő feljegyzésben rögzíti a korlátozás indokait, beleértve a korlátozás szükségességének és arányosságának értékelését, 
valamint időtartamát. 

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.). 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából 
végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.). 
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(3) Az (1) bekezdésben említett korlátozás addig marad hatályban, amíg az azt indokoló okok fennállnak. 

Amennyiben a korlátozás indokai már nem állnak fenn, a Hivatal tájékoztatja az érintettet a korlátozás alkalmazásának fő 
okairól. Ezzel egyidejűleg a Hivatal tájékoztatja az érintettet arról, hogy panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi 
biztoshoz, vagy bírósági jogorvoslatért az Európai Unió Bíróságához fordulhat. 

(4) A Hivatal legalább évente, valamint az adott eljárás lezárultakor felülvizsgálja a korlátozás alkalmazását. Ezt 
követően az adatkezelő évente ellenőrzi a korlátozás fenntartásának szükségességét 

6. cikk 

Az érintett hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és az adatkezelés korlátozásához való joga 

(1) Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett, amennyiben szükséges és 
arányos, az adatkezelő az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében megjelölt adatkezelési műveletekkel összefüggésben 
korlátozhatja a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jogot. A jelen 6. cikk 
rendelkezései nem alkalmazandók az egészségügyi aktákhoz és/vagy adatokhoz való hozzáférésre, erre vonatkozóan az 
alábbi 7. cikk kifejezetten külön szabályokat állapít meg. 

(2) Amennyiben az érintett egy vagy több konkrét üggyel összefüggésben kezelt személyes adatai vagy egy konkrét 
adatkezelési művelet tekintetében kéri a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához 
való joga gyakorlását, a Hivatal a kérelem értékelését kizárólag a szóban forgó személyes adatokra korlátozza. 

(3) Amennyiben a Hivatal teljes egészében vagy részlegesen korlátozza a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 
valamint az adatkezelés korlátozásához való jogot, a következő intézkedéseket teszi: 

a) a kérelemre adott válaszában tájékoztatja az érintettet az alkalmazott korlátozásról és a korlátozás fő okairól, valamint 
arról, hogy panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz, illetve bírósági jogorvoslatért az Európai Unió 
Bíróságához fordulhat; 

b) belső értékelő feljegyzésben rögzíti a korlátozás indokait, beleértve a korlátozás szükségességének és arányosságának 
értékelését, valamint időtartamát. 

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (8) bekezdésével összhangban az a) pontban említett tájékoztatást el lehet 
halasztani, el lehet hagyni vagy meg lehet tagadni, ha az ellehetetlenítené a korlátozás hatását. 

(4) A Hivatal legalább évente, valamint az adott eljárás lezárultakor felülvizsgálja az érintettek jogait érintő korlátozás 
alkalmazását. Ezt követően az adatkezelő az érintettek kérelmére felülvizsgálja a korlátozás fenntartásának szükségességét. 

7. cikk 

Az egészségügyi adatokhoz és/vagy aktákhoz való hozzáférési jog 

(1) Az érintetteknek az egészségügyi adataikhoz és/vagy aktájukhoz való hozzáférési jogának korlátozásához külön 
rendelkezésekre van szükség, amelyeket e cikk állapít meg. 

(2) Az e cikk alábbi bekezdéseire figyelemmel a Hivatal korlátozhatja az érintettek azon jogát, hogy közvetlenül 
hozzáférjenek a Hivatal által kezelt, rájuk vonatkozó pszichológiai vagy pszichiátriai jellegű személyes egészségügyi 
adatokhoz és/vagy aktához, abban az esetben, ha az ilyen adatokhoz való hozzáférés valószínűleg kockázatot jelentene az 
érintett egészségére. E korlátozás arányos azzal, amely az érintett védelméhez feltétlenül szükséges. 

(3) A (2) bekezdésben említett információkhoz való hozzáférést az érintett választása szerinti orvos részére biztosítják. 
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(4) Ilyen esetekben az érintett kérésére az Egészségügyi Szolgálat megtéríti az érintett számára az egészségügyi 
adatokhoz és/vagy aktához hozzáférő orvossal folytatott konzultáció díjának a közös betegségbiztosítási rendszer által 
vissza nem térített részét. A megtérítés összege nem haladhatja meg az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó 
általános végrehajtási rendelkezésekben (5) meghatározott felső korlát és a közös betegségbiztosítási rendszer által az 
említett szabályok alapján az érintettnek visszatérített összeg közötti különbséget 

(5) Az Egészségügyi Szolgálat általi megtérítés feltétele, hogy még nem adtak hozzáférést ugyanazon adatokhoz és/vagy 
aktához 

(6) Az e cikk alábbi bekezdéseire figyelemmel a Hivatal eseti alapon korlátozhatja az érintett jogát arra, hogy 
hozzáférjen a Hivatal birtokában levő személyes egészségügyi adataihoz és/vagy aktájához, különösen akkor, ha e jog 
gyakorlása hátrányosan befolyásolná az érintett vagy más érintettek jogait és szabadságát. 

(7) Amennyiben az érintett egy vagy több konkrét üggyel összefüggésben kezelt személyes adatai vagy egy konkrét 
adatkezelési művelet tekintetében kéri a hozzáféréshez való joga gyakorlását, a Hivatal a kérelem értékelését kizárólag a 
szóban forgó személyes adatokra korlátozza 

(8) Amennyiben a Hivatal teljes egészében vagy részlegesen korlátozza a személyes egészségügyi adatokhoz és/vagy 
aktához az érintett általi hozzáféréshez való jogot, a következő intézkedéseket teszi: 

a) a kérelemre adott válaszában tájékoztatja az érintettet az alkalmazott korlátozásról és a korlátozás fő okairól, valamint 
arról, hogy panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz, illetve bírósági jogorvoslatért az Európai Unió 
Bíróságához fordulhat; 

b) belső értékelő feljegyzésben rögzíti a korlátozás indokait, beleértve a korlátozás szükségességének és arányosságának 
értékelését, valamint időtartamát, feltüntetve különösen azt, hogy a jog gyakorlása milyen módon veszélyeztetné az 
érintett egészségét, illetve hogyan érintené hátrányosan az érintett vagy más érintettek jogait és szabadságát. 

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (8) bekezdésével összhangban az a) pontban említett tájékoztatást el lehet 
halasztani, el lehet hagyni vagy meg lehet tagadni, ha az ellehetetlenítené a korlátozás hatását. 

(9) A fenti (2) és (6) bekezdésben említett korlátozás addig marad hatályban, amíg az azt indokoló okok fennállnak. 
Amennyiben a korlátozás okai már nem állnak fenn, az adatkezelő az érintettek kérelmére felülvizsgálja a korlátozás 
fenntartásának szükségességét. 

8. cikk 

Az adatvédelmi incidens közlése az érintettel és az elektronikus hírközlés bizalmas jellege 

(1) Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett, amennyiben szükséges és 
megfelelő, az adatkezelő az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében megjelölt adatkezelési műveletekkel összefüggésben 
korlátozhatja az adatvédelmi incidens közléséhez való jogot. E jog azonban nem korlátozható a zaklatás kezelésére 
irányuló eljárásokkal összefüggésben. 

(2) Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett, amennyiben szükséges és 
megfelelő, az adatkezelő az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében megjelölt adatkezelési műveletekkel összefüggésben 
korlátozhatja az elektronikus hírközlés bizalmas jellegéhez fűződő jogot. 

(3) A jelen határozat 5. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó, amennyiben a Hivatal korlátozza az 
(EU) 2018/1725 rendelet 35., illetve 36. cikkében említett adatvédelmi incidens érintettel való közlését, illetve az 
elektronikus hírközlés bizalmas jellegét. 

(5) A Bizottság C(2007) 3195 határozata (2007. július 2.) az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási 
rendelkezések megállapításáról. 
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9. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

Kelt Angersben, 2020. április 1-jén.  

a Közösségi Növényfajta-hivatal részéről 
Bistra PAVLOVSKA 

az igazgatási tanács elnöke     
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