KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felhívja az állampolgárok
figyelmét arra, hogy 2013. április 9-én a Schengeni Információs Rendszer új, módosított tartalmú
változata kezdte meg működését. A Schengeni Információs Rendszer (SIS) Európa legnagyobb
informatikai rendszere, amely a belső határok eltörléséből és a külső határok megszigorított
ellenőrzéséből eredő biztonsági kockázatokat hivatott kezelni, elsősorban a hatékony adatmegosztás
eszközével. A SIS jelenleg az Európai Unió tagállamai – Ciprus, az Egyesült Királyság és Írország
kivételével –, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc által bevitt, közel 50 millió
figyelmeztető jelzést (körözést) tartalmaz, amely száma havonta körülbelül 3%-kal nő.
Az informatikai rendszer kiépítése uniós szinten 2002 óta 167 784 606 EUR költséggel járt,
amely jelenleg három részt foglal magába: központi rendszer, nemzeti rendszerek és
kommunikációs infrastruktúra. A SIS II központi részének üzemeltetését az uniós EU-LISA
Ügynökség látja el, míg a nemzeti részek üzemeltetéséért az egyes tagállamok felelnek.
Magyarországon ezt a feladatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEK KH) – mint nemzeti N.SIS II Hivatal – látja el. A rendszerbe bevitt figyelmeztető
jelzésekhez kapcsolódó kiegészítő információkat az Országos Rendőr-főkapitányságon működő
SIRENE Iroda kezeli.
A SIS II-ben az alábbi figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos adatokat lehet kezelni: európai
vagy nemzetközi elfogatóparancs alapján átadás vagy kiadatás miatt körözött személyek, a
schengeni államokba történő beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók, eltűnt személyek, bírósági
eljárásban való részvételük érdekében keresett személyek, célzott vagy rejtett ellenőrzés alá vont
személyek és tárgyak, illetőleg lefoglalás vagy bizonyítékként történő felhasználás végett körözött
okmányok, gépjárművek és jogszabályban meghatározott egyéb tárgyak adatai. Az új rendszerben
ezen felül már lehetőség nyílik biometrikus adatok (ujjlenyomat, fénykép) kezelésére, új
adatkategóriákkal kapcsolatos (lopott légi járművek, hajók, konténerek, értékpapírok) információk
megosztására, egyes jelzések összekapcsolására (például személyek és járművek) és az európai
elfogató parancs egy példányának tárolására és megosztására.

A SISII rendszer szigorú adatvédelmi szabályok alapján működik, amelyek betartását az
Európai Adatvédelmi Biztos és a tagállami adatvédelmi hatóságok rendszeresen ellenőriznek. Az
adatokhoz való hozzáférés is korlátozott, azokhoz a szükséges és arányos mértékben, az uniós
rendeletben és a nemzeti jogszabályokban megállapított célok érdekében a nemzeti rendvédelmi,
határőrizeti, vámügyi, igazságügyi, vízumrendészeti és gépjármű regisztrációs hatóságok férhetnek
csak hozzá. Ezen felül mindenkinek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a
rendszerben milyen adatokat kezelnek róla, az adatok helyesbítését és jogellenesen kezelt adatainak
törlését is kérheti. Ennek érdekében bárki kérelmet terjeszthet elő bármely kormányhivatalban,
rendőrkapitányságon, illetve magyar külképviseleten. A kérelmeket első fokon a SIRENE Iroda
bírálja el, míg a döntés jogszerűségének ellenőrzését a NAIH-nál lehet kezdeményezni. Mindezek
mellett, vagy helyett az állampolgár döntése alapján a jogellenes adatkezelés megállapítása és az
ebből eredő károk megtérítése iránt az érintett a vonatkozó jogszabályok szerint bírósághoz is
fordulhat.
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