Tájékoztató a Belső Piaci Információs rendszerről (IMI)
Mi az a belső piaci információs rendszer (IMI)?
A belső piaci információs rendszer (Internal Market Information System, IMI) az Európai
Bizottság által kifejlesztett és fenntartott informatikai eszköz annak érdekében, hogy
elősegítse azon nemzeti illetékes hatóságainak egymás között kommunikációját, amelyek a
belső piac részére releváns tevékenységekben érintettek, mint például munkavállalók
kiküldetése, az euro készpénz határon átnyúló szállítása, és betegjogok. Az IMI segít egy
tagállam hatóságának, hogy megtalálja az illetékes hatóságot egy másik tagállamban az
információ csere céljából. A Bizottság felelős a rendszer fenntartásáéért és technikai
működéséért, amely költségeit az EU általános költségvetéséből fedezik. A Bizottságnak
nincs hozzáférése az IMI-ben tárolt személyes adatokhoz, azokat a tagállamok nemzeti IMI
koordinátorai (másnéven: NIMIC) kezelik, akik egyben kapcsolattartó személyként is
szolgálnak a nemzeti illetékes hatóságok és a Bizottság számára.
Jogi háttér
Az IMI-t a Bizottság 2008/49/EK határozata hozta létre, amelyet hatályon kívül helyezett és
felváltott az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete a belső piaci információs
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről.
Ki használhatja az IMI-t?
Az IMI-felhasználók regisztrált természetes személyek, akik az tagállamok országos és
területi hatóságainál dolgoznak. Ezen személyek kapnak hozzáférést az online felülethez,
amelyen keresztül megismerhetik a rendszerben tárolt személyes adatokat.
Adatvédelmi szabályok
Közös alapelvek vonatkoznak az IMI rendszerben történő személyes adatok kezelésére:
-

Célhoz kötöttség: személyes adapt csak az IMI céljával összeegyeztethető céllal
kezelhető (A rendelet 13. cikke);
A személyes adatok megőrzésével kapcsolatos szabályok (14-15. cikkek)
Speciális szabályok a különleges adatkategóriák feldolgozásával kapcsolatban (16.
cikk);
Adatbiztonság: adatbiztonsági intézkedések meghozatala a személyes adatok
védelmének biztosítására a 95/46/EK irányelvvel összhangban (17. cikk);
Tájékoztatás, adatokhoz kapcsolódó betekintési, helyreigazítási és törlési jog (18-19.
cikkek);
Felügyelet: a nemzeti IMI szereplőket a nemzeti illetékes adatvédelmi hatóságok
felügyelik.
Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) felügyeli az Európai Bizottság személyes
adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységét (21. cikk);
A személyes adatok harmadik országba (EGT térségen kívüli országok) csak akkor
továbbíthatóak, ha bizonyos feltételek teljesülnek: az információkat uniós jogi aktus

rendelkezése szerint dolgozzák fel; ez nemzetközi megállapodással összhangban van,
és a harmadik ország biztosítja személyes adatok megfelelő védelmét (23. cikk)
A Bizottság az IMI adatvédelmével kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekről szóló
tájékoztatóját az alábbi honlapon tette közzé: http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/data_protection/index_hu.htm
Az adatalanyok jogai
Az IMI felhasználóinak a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatniuk kell az adatalanyokat a
személyes adataiknak az IMI rendszerben való kezeléséről. Az adatalanyok gyakorolhatják a
betekintési jogukat, vagy kérhetik a pontatlan vagy hiányos adatainak helyreigazítását és a
jogellenesen feldolgozott adatok törlését.
Hogyan gyakorolhatom a jogaimat?
Általános szabályként ahhoz a hatósághoz kell fordulni, amely gyűjti és/vagy kezeli az
adatokat és azt feltöltötte az IMI rendszerbe.
Kiegészítő információ
Az IMI-ről és annak adatvédelmi vonatkozásairól további információkat
háttérdokumentumokat talál az alábbi internetes címen:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_hu.htm

és

Jelen adatvédelmi nyilatkozaton kívül az Európai Unió adatkezelési politikája tekintetében az
alábbi fontos jogi nyilatkozat -> http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_hu.htm - is
alkalmazandó.

