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1.

833712

a T6rsas6g adatkezelesi tev6kenys6genek
-TAiIACS belso szab6lyait
EUROPAI PARLAMENT ES A
(EU) 20161679
RENDELETENEK - (2016, 6prilis 27.) a term6szetes szemelyeknek a szemelyes
adatok kezel6sra tekintet6ben torten6 vedelmerol 6s az ilyen adatok szaDao
6raml6sdr6l, valamint a 95t46lEK rendelet hat6lyon kivul heivezeserol (6ltal6nos
Jelen szab6lyzat
IATTAIMAZZA A2:.

adatv6delmi rendelet)

- valo megfelel6s

c6lj6b6l.

A szab6lyzat meg6llapit6sa 6s m6dosit6sa az igazgato hat6skorebe tartozik.
Kelt, B6bolna, 2018. m6jus h6.24. napjAn
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I. FEJEZET

AlrnrAruos ReruoelrezEsrr
1

.g

A SzabSlyzat c6lja 6s hatSlya

(1) E Szab6lyzat c6lja azon bels6 szab6lyok meg6llapit6sa es

int6zked6sek
megalapoz6sa, amelyek biztositjak, hogy a T6rsas5g adatkezel6 6s adatfeldolgoz6
TANACS (EU)
tev6kenys6ge megfelellen AZ-EURoFAI PARLAMENT ES
20161679 REI{DELETENEK - (2016. 6prilis 27.) a term6szetes szem6lyeknek a
szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben torten6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok
szabad 6raml6s6r6l, valamint a 95/46/EK rendelet hat6lyon kivul helyez6s6r6l
(iiltal6nos adatv6delmi rendelet, a tov6bbiakban: Rendelet) - tov6bb6 az inform5ci6s
dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011 . 6vi CXll. t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Infotv.) rendelkez6seinek.

A

(2) E Szab6lyzal halalya term6szetes szem6lyre vonatkoz6 szem6lyes

adatok

T6rsas6g 6ltali kezel6sere terjed ki.

(3)

Egyeni v6llalkoz6, egy6ni c6g, 6stermel6 Ugyfeleket, vev6ket, sz6llit6kat e
szabAlyz-at alkalmaz6s6ban termeszetes szem6lynek kell tekinteni.

(4) Szab6lyzalt hatalya nem terjed ki az olyan szem6lyes adatkezel6sre, amely jogi
szemelyekre ri'onatkozik, bele6rtve a jogi szem$ly nev6t 6s form6j6t, valamint a jogi
szem6ly e16rhr:t6seg6re vonatkoz6 adatokat. (GDPR (14)
2. $ Fogalom meghat6roz6sok

E

SzabAlyzat alkalmaz6s5ban irdnyad6 fogalom meghat6roz5sokat
cikke tartalmajzza. Ennek megfeleloen emeljUk ki a f6bb fogalmakat:

a

Rendelet 4.

1.

,,szem6lyes adat": azonositott vagy azonoslthat6 term6szetes szemelyre
(,,6rintett") vonatkoz6 b6rmely inform6ci6; azonosithat6 az a Ierm6szetes szem6ly,
aki kozvetlen vagy kdzvetett m6don, ki.ilonosen valamely azonosit6, p6ld6ul nev,
sz6m, helyme,ghat6roz6 adat, online azonosit6 vagy a term6szetes szem6ly testi,
fiziol69iai, gerretikai, szellemi, gazdas6gi, kultu16lis vagy szoci6lis azonoss6g6ra
vonatkoz6 eg)' vagy tobb t6nyez6 alapj6n azonoslthat6;

2.

,,adatkezetl6s": a szem6lyes adatokon vagy adatdrllom6nyokon automatiz6lt vagy
nem automati:z6lt m6don v6gzett b6rmely muvelet vagy m(veletek osszess6ge' igy a
gyfijt6s, rdgzit6s, rendszerez6s, tagol6s, t6rol6s, 6talakit6s vagy megv6ltoztat6s,
tef6rdezes, bretekint6s, felhaszn6l6s, k6zl6s tov6bbit6s, terjeszt6s vagy egy6b
m6don tort6n6 hozzAf6rhelov' t6tel ttj6n, osszehangol6s vagy osszekapcsol6s,
korldrtoz6s, torl6s, illetve megsemmisit6s;
3- ,,az adatkezel6s korldtoz6sa": a tarolt szem6lyes adatok megjel0l6se j0v6beli
kezel6stik korl6toz6sa c6lj6b6l;
4. ,,profilalkrotis": szem6lyes adatok automatiz6lt kezel6s6nek b6rmely olyan
form6ja, amelynek sor6n a szem6lyes adatokat valamely term6szetes szem6lyhez
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fi1z6d6 bizonl/os szem6lyes jellemz6k 6rt6kel6s6re, ktil0n6sen a munkahelyi
teljesitm6nyhez, gazdasAgi helyzethez, eg6szs6gi drllapothoz' szem6lyes
preferencidkhoz, 6rdekl6d6shez, megbizhat6s6ghoz, viselked6shez, tart6zkod6si
helyhez vagy mozgdshoz kapcsol6d6 jellemz6k elemz6s6re vagy el6rejelz6s6re
haszn6lj6k;

5.

,,6lnevesit6s": a szem6lyes adatok olyan m6don tort6n6 kezel6se, amelynek
kovetkezt6ben tovdrbbi inform6ci6k felhaszn|l6sa n6lkUl tobbe m6r nem 6llapithat6
meg, hogy a s;zem6lyes adat mely konkr6t term6szetes szem6lyre vonatkozik, felt6ve
hogy az ilyerr tov6bbi informdci6t kUlon tarolj6k, 6s technikai 6s szervez6si
int6zked6sek megt6televel biztositott, hogy azonositott vagy azonosithat6
term6szetes s:zem6lyekhez ezt a szem6lyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.

,,nyilv6ntart5si rendszer": a szem6lyes adatok b6rmely m6don

decentraliz6lt vagy funkcion5lis vagy foldrajzi szempontok szerint
amely meghatiirozott ism6rvek alapjAn hozzAf6rheto;

-

-

centralizSlt,
tagolt 6llom6nya,

7.

,,adatkezel5"'. az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kdzhaialmi szerv, Ugyn6ks6g
vagy bArmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek celjait 6s
esikozeit on6ll6an vagy m6sokkal egytitt meghalArozzai ha az adalkezel6s c6ljait 6s
eszkozeit az uni6s vagy a tag6llami jog hat6rozza meg, az adatkezelSt vagy az
adaikezel6 kijelol6s6re vonatkoz6 kUlonos szempontokat az uni6s vagy a tag6llami
jog is meghatdrozhalla;
8. ,,adatfeldolgoz6": az a term6szeies vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv,
ijgyn6kseg vagy bdrmely egy6b szerv, amely az adatkezel6 nev6ben szem6lyes
adatokat kezel;
9. ,,cimzett": az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, ilgynokseg

vagy b6rmely egy6b szerv, akivel, vagy amellyel

a

szem6lyes adatot kozlik,

fUggetlenUl att6l, hogy harmadik f6l-e. Azon kozhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
vizsg6lat kerell6ben az uni6s vagy a tag6llami joggal osszhangban f6rhetnek hozzA
szem6lyes adiatokhoz, nem min6s0lnek cimzettnek; az emlitett adatok e kozhatalmi
szervek drilali kezelese meg kell, hogy feleljen az adatkezel6s c$ljainak megfelel6en
az alkalmazand6 adatv6delmi szab6lyoknak;

10. ,,harmadik 16l": az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv,
Ugynoks6g vagy b6rmely egy6b szerv, amely nem azonos az 6rintettel, az
adatkezel6vel, az adatfeldolgoz6val vagy azokkal a szem6lyekkel, akik az adatkezel6
vagy adatfeldolgoz6 kozvetlen ir6nyit6sa alatt a szem6lyes adatok kezel6s6re
felhatalmaz6st kaptak;
11. ,,az 6rintett hozzAlArulAsa": az 6rintett akarat6nak onk6ntes, konkr6t es
megfelel6 t6j6rkoztat6son alapul6 6s egy6rtelm( kinyilv6nit6sa, amellyel az erintett
nyilatkozat vagy a meger6sitest f6lre6rtheteilenul kifejez6 cselekedet 0tjdrn jelzi, hogy
beleegyez6s6ll adja az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez;

'12. ,,adatv6clelmi incidens": a biztonsag olyan s6rtjl6se, amely a tovdtbbitott, t6rolt
vagy m5s m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes
megsemmisit6s6t, elveszt6s6t, megv6ltoztat6s6t, jogosulatlan kozles6t vagy az
azokhoz va16 jogosulatla n hozzAf 6r6sl eredm6nyezi.
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II. FEJEZET

AZ ADATKEZELES JOGSZERUSEGENEK BIZTOS|TASA
3. $ Adatkezel6s az 6rintett hozzirj6rulAsa alapjAn
Amennyib,en az Int6zm6ny hozzdjArulAson alapul6 adatkezel6st klv6n v6gezni,
az erintett hott-zAlArulAsAt szem6lyes adatai kezel6s6hez az 1. sz6mf mell6klet
szerinti adatk616 lap szerinti tartalommal 6s t6j6koztatdssal kell k6rni.

(1)

Hozzi4iruldsnak min6sul az is, ha az 6rintett az lntezmeny internetes
honlapj6nak rnegtekint6se sor6n bejelol egy erre vonatkoz6 n6gyzetet' az
inform6ci6s tdrrsadalommal 6sszefUgg6 szolgiiltat6sok ig6nybev6tele soran erre
vonatkoz6 technikai be6llit6sokat hajt v6gre, valamint b6rmely egy6b olyan
nyilatkozat vargy cselekedet is, amely az adott osszefugg6sben az .6rintett
hozz!4arulasat szem6lyes adatainak tervezett kezel6s6hez egyertelm(ien jelzi. A
hallgai6s, az el6re bejel6lt negyzet vagy a nem cselekves ez6rt nem min6sill

(2)

hozz6j6rul6snetk.

A hozz!4iirul6s az ugyanazon

cel vagy celok 6rdekeben v6gzett osszes
adatkezelesi tev6kenys6gre kiterjed. Ha az adatkezel6s egyszerre t6bb c6lt is
szolgal, akkor a hozzi4arullst az osszes adatkezelesi c6lra vonatkoz6an meg kell
(3)

adni.

(4) Ha az 6rint,eit hozz6j6rul6s6t olyan ir6sbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely
m6s iigyekre is vonatkozik - pl., 6rt6kesitesi, szolg5ltatdrsi szerz5d6s megk0t6se - a

hozzi4AtulAs

ir6nti k6relmet ezekt6l a m6s ilgyekt6l egy6rtelmr:ien

megkilonbozbthet6 m6don kell eloadni, 6rthet6 5s kOnnyen hozzAf5rhelS form6ban,
vil6gos 6s egyszerfi nyelvezettel. Az 6rintett hozzi4arulasal tartalmaz6 ilyen
nyilitkozat b6rmely olyan r6sze, amely serti a Rendeletet, k0telez6 er6vel nem bir.
(5) Az Int6zmr5ny nem kdtheti szerz6des megkot6s6t, teljesit6s6t olyan szemelyes
adatok kezel6rs6hez val6 hozzdi1rulAs megadasehoz, amelyek nem sztiks6gesek a
szerz6d6s teljesit6s6hez.

(6) A hozzilittul6s visszavon6sdri ugyanolyan egyszer( m6don kell lehet6v6 tenni,
mint annak mergad6s5t.

(7) Ha a szem6lyes adat felv6tel6re az 6rintett hozz$arulasaval keri.jlt sor, az
adatkezel6 a felvett adatokat torv6ny elt6r6 rendelkez6s6nek hi6ny6ban a 16
vonatkoz6 jogi kotelezetts6g teljesit6se c6lj6b6l tov6bbi kUlon hozz6j6rul6s n6lkUl'
valamint az 6i1ntett hozzd4ArulisAnak visszavoniis6t kdvet6en is kezelheti.
4. $ Jogi kdtelezetts6g teljesit6s6n alapul6 adatkezel6s
(1) A jogi kotelezetts6gen alapul6 adatkezel6s eset6n a kezelhet6 adatok kor6re, az
icjatt<ezercs c6ljAra, az adatok t6rol6s6nak id6tartamAra, a cimzellekre az alapul
szolgelo jogszab6ly rendelkez6sei i16nyad6k.
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alapu16 adatkezel6s az 6rintett
hozz6jdrrulds6tr5l fUggetlen, mivel az adatkezel6st jogszab6ly hal{rozza meg. Az
6rintettel az itdatkezel6s megkezd6se el6it ez esetben kozdlni kell, hogy az
adatkezel6s k6telez6, tov6bb6 az 5rintettet az adalkezel6s megkezd6se eldtt
egy6rtelmlien 6s rtlszletesen t6jekoztatni kell az adatai kezel6s6vel kapcsolatos
minden t6nyn5l, igy kUlonosen az adalkezells c6lj6r6l 6s jogalapj6r6l, az
adatkezel6sre 6s az adatfeldolgoz6sra jogosult szem6ly616l, az adatkezel6s
id6tartam6r6l, an6l, ha az 6rintett szem6lyes adalait az adatkezel6 a rd vonatkoz6
jogi kotelezetts;6g alapj6n kezeli, illetve arr6l, hogy kik ismerhetik megaz adatokat. A
ial6toztat5snak ki kell terjednie az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jogaira 6s
t6j6koztat6s
jogorvoslati lehet6s6geire is. Kotelez6 adatkezel6s eset6n
jogszabAlyi
val6
rendelkez6sekre
tartalmaz6
inform6ci6kat
megt6rt6nhet az el6bbi
utalSs nyilv6ncrss6gra hozatal6val is.

(2) A jogi kdtelezettseg teljesitese jogcim6n

a

5. $ Az lnt6zmr6ny adatkezel6si t6j6koztat6.[a

(1\ Aa lnl6znr6ny 6ltal6nos adatkezel6si tdjekoztat6j6t

a 2. sz6mti mell6klet

taftalmazza.

(2) Az Int6zrn6ny

valamennyi adatkezel6se sor6n koteles biztositani az 6rintett

jogainak gyakorl6s6t.

III. FEJEZET

MI.'NKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELESEK
6. $ Munkaiigyi, szem6lyzeti nyilvAntartAs

(1) A munkavdllal6kt6l,

kozalkalmazottakt6l kiz6r6lag olyan adatok. k6rhet6k 6s
iarthat6k nyilv6n, valamint olyan munkakori orvosi alkalmass6gi vizsg6latok
v6gezhet6k, amelyek munkaviszony l6tesit6s6hez, fenntartasehoz 6s
megszUntet6srshez, iiletve a szocirilis-j6l6ti juttat6sok biztosit6sdrhoz szUks6gesek 6s
a munkav6llalti, kdzalkalmazott szem6lyhez ffiz6d6 jogait nem sertik.
(2) Az lntlzmEtny munk6ltat6i jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6se (Rendelet 6. cikk (1)
bekezd6se f)) iogcim6n munkaviszony, kOzalkalmazotti jogviszony l6tesit6se,
teljesit6se vagy megszfin6se c6lj5b6l kezeli a munkavdllal6 al6bbi adatait:
. n6v,
2. szUlet6si n6v,
3. szUlet6si ideje,
4. anyja neve,
5. lakcime,
6. 6llampolg6rs69a,
7. ad6azonos[t6 jele,
B. TAJ sz5ma,
9. nyugdijas t0rzsszAm (nyugdijas munkav6llal6 eset6n),
10. telefonsz6m,
11. e-mail cim,
12. szem6lyi Qazolv6ny sz6ma,
1
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13. lakcimet igiazol6 hat6s6gi igazolv6ny sz6ma,
14. banksz6mliaszAma,
15. online azonoslt6 (ha van),
16. munk6ba l6p6s6nek kezd6 6s befejez6 id6pontja,
17. munkakOr,
18. iskolai v6g;lettseg6t, szakk6pzettseg 6t igazolo okm6ny m6solata,
19. f6nykep,

20.6n6leIr8z,
21. munl<aber6nek osszege, a berfizet6ssel, egy6b juttatdrsaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavAllal6 munkabereb6l joger6s hatArozat vagy jogszab6ly, illetve irdsbeli
hozzAj{rulAsa alapj6n levonand6 tartoz6st, illetve ennek jogosults6g6t,
23. a munkav5lla16 munk6j5nak 6rt6kel6se,
24. a munkavis,zony megszUn6s6nek m6dja, indokai,
25. munl<akort6l fUgg6en erkolcsi bizonyitv6nya
26. a munkakori alkalmass6gi vizsg6latok osszegz6se,
27. magAn-nyugd4plnztAri 6s onk6ntes kolcsdnds biztosit6 penzteri tags6g eseten a
penzlet megnevez6se, azonosit6 szAma 6s a munkav6llal6 tagsdgi szdma,
28. kUlfoldi munkav6llal6 eset6n ftlev6lsz6m; munkav6llal6si jogosultsSgot igazol6
dokumentum6nak megnevez6s6t 6s sz5ma,
29 m unkav6lla l6t ert balesetek jegyz6konyveiben rogzitett adatokat;
30. a j6l6ti szolg6ltat6s, kereskedelmi sz6llSshely ig6nybe v6tel6hez szirks6ges
adatokat;
31. az lnl6zm6nyn6l biztons6gi 6s vagyonv6delmi c6lb6l alkalmazott kamera 6s
bel6ptet6 rendszer, illetve a helymeghat6roz6 rendszerek 6ltal rogzitett adatokat.
(3) Betegs6gre 6s szakszervezeti tags6g6ra vonatkoz6 adatokat a munk6ltat6 csak a
Mu nka Torv6nlrkonyvben meg hat6rozott jog, vagy kdtelezetts6g teljesit6se c6lj6b6l
kezel.

(4) A szem6lyes adatok cimzettjei: a munk6rltat6 vezet6je, munk6ltai6i jogkor
gyakorl6ja, dz Int6zm6ny munkaiJgyi feladatokat ell6t6 munkav6llal6i 6s
adatfeldolgoz6i.
(5) Az Int6zmeny tulajdonosai r6sz6re csak a vezet6 6ll6s[ munkav6llal6k szem6lyes
adatai tovdbbltlrat6k.
(6) A szemelyes adatok t6rol6s6nak id6tartama: a t0rv6nyi el6ir6sok szerint tort6nik.
(7) Az 6rintettel az adatkezel6s megkezd6se el6tt kozdlni kell, hogy az adatkezel6s a
Munka torvenykonyven es a munkaltat6 jogos 6rdekeinek ervenyesit6s6n alapul.

(8) A munk6lliat6 a munkaszerz6d6s, kozalkalmazotti kinevez6s megkot6s6vel
egyidej(|egajr-.|enszab6|yzat@Iell.@szerintiTdj6koztat6AtadAsAva|
t6j6koztatja a rnunkav6llal6f, klzalkalmazottat szem6lyes adatainak kezeles6r6l es
szem6lyhez fft:6d6 jogok16l.
7. $ Alkalmassr6gi vizsgSlatokkal kapcsolatos adatkezel6s

(1) A munkavtillal6val szemben csak olyan alkalmass6gi vizsgalai alkalmazhat6,
amelyet munkaviszonyra, kozalkalmazotti jogviszonyra vonatkoz6 szabAly ir el5,
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vagy amely nrunkaviszonyra , klzalkalmazotti jogviszonyra vonatkoz6 szabalyban

meghat6rozott jog gyakorl6sa, kdtelezetts6g teljesitese erdek6ben szi.jks6ges. A
vizsg6lat el6tt r6szletesen t6j6koztatni kell a munkav6llal6kat, kozalkalmazottakat
tobbek kozdtt arr6l, hogy az alkalmass6gi vizsg6lat milyen k6szs6g, k6pess6g
felm6r6s6re irdrnyul, a vizsg6lat milyen eszkdzzel, m6dszerrel t6rt6nik. Amennyiben
jogszabdly irja el6 a vizsg6lat elv6gz6s6t, akkor tdj6koztatni kell a munkavSllal6kat,
kozalkalmazottakat a jogszab6ly cim6r6l 6s a pontos jogszab6lyhelyr6l is. E
T6j6koztatdshoz kapcsol6d6 adatkezel6si t6j6koztat6 mint6jAt jelen szab6lyzat 4.
szAm0 mel16klete tartalmazza.
(2) A munkaalkalmass6gra, felk6sztiltsegre irdnyul6 tesztlapok a munk6ltat6 mind a

munkaviszony, kozalkalmazotti jogviszony l6teslt6se el6tt, mind pedig a
munkaviszony, kozalkalmazotti jogviszony fenn6ll6sa alatt kitoltetheti a
mu

nkavAllal6klial.

(3) Az egy6rtelm(en munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hat6konyabb
ell6t6sa, megs:zervez6se 6rdek6ben csak akkor tolthet6 ki a munkavdrllal6k nagyobb
csoportj6val pszichol6giai, vagy szem6lyis6gjegyek kutat6s6ra alkalmas tesztlap, ha
az elemz6s sor6n felszinre kerUlt adatok nem kothet6k az egyes konkret
munkavdllal6khoz, vagyis anonim m6don t6rt6nik az adatok feldolgoz6sa.
(4) A kezelhet6 szem6lyes adatok kore: a munkakori alkalmass6g tenye, 6s az ehhez
sztiks6ges feltdtelek.
(5) Az adatkezel6s jogalapja: a munk6ltat6 jogos 6rdeke.

(6) A szemelyes adatok kezel6s6nek c6lja: munkaviszony l6tesit6se, fenntartasa

,

munkakor bet6ltese.

(7) A szem6ll'es adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kategoridi: A vizsgSlat
eredm6nyt a vi:zsg6lt munkav6llal6k, illetve a vizsgalatot v6gz6 szakember ismerhetik
meg. A munk6ltat6 csak azt az infotmeci6t kaphatja meg, hogy a vizsgdlt szem6ly a

munkera alkalmas-e vagy sem, illetve milyen felt6telek biztositand6k ehhez. A
vizsg6lat r6szlerteit, illetve annak teljes dokumentAciqAt azonban a munk6ltato nem
ismerheti meg.
(8) A szem6lyers adatok kezel6s6nek id6tartama: a torv6nyi el6iresoknak megfelel6
id6tartam.

Felv6terlre jelentkez6 munkavillal6k adatainak kezel6se, pAlyAzatok,
iin6letrajzok

8.

$

(1)A kezelhet6 szem6lyes adatok kore: a term6szetes szem6ly neve, sziilet6si ideje,
helye, anyja neve, lakcim, k6pesitesi adatok, f6nyk6p, telefonszem, e-mail cim, a
jelentkez6r6l kdszitett munk6ltat6i feljegyzes (ha van).

(2) A szem6lyes adatok kezeles6nek c6lja: jelentkezes, pdly6zat elblr6l6sa, a
kiv6lasztottal rnunkaszerz6des k0t6se. Az 6rintettet tdi6koztatni kell an6l, ha a
munkaltat6 nenr 6t v6lasztotta az adott 6ll6sra.
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(3) Az adatkezeles jogalapja: az 6rintett hozzS4ArulAsa.

(4) A szem6lyr:s adatok cimzettjei, illetve a clmzettek kateg6ri6i: az Int6zm6nyn6l
munkeltat6i jogok gyakorl6s6ra jogosult vezet6, munkaUgyi feladaiokat ell6t6
munkavAllal6k.
(5) A szem6lyes adatok t6rol6s6nak id6tartama: A jelentkez6s, pAly1zat elbir6l6s6ig.
v6lasztott jelentkez6k szem6lyes adatait torOlni kell. Tdrolni kell annak
adatait is, aki jerlentkez6s6t, pAlyAzalat visszavonta.

A ki nem

(6) A munk6ltart6 csak az drintett kifejezett, egyertelm[l 6s onk6ntes hozz,ierulesa
alapj6n 6rizheti meg a p6ly5zatokat, felt6ve, ha azok meg6rz6s6re a jogszab5lyokkal
osszhangban 5116 adatkezel6si c6lja el6r6se 6rdek6ben sziiks6g
E
hozzitjArulAst a felv6teli elj6rds lez6rAs5t kovet6en kell k6rni a jelentkez6kt6l.

van.

9.$ C6ges mobiltelefon hasznAlat6nak ellen6rz6s6vel kapcsolatos adatkezel6s

(1) A munkiiltat6 nem enged 6lyezi a c6ges mobiltelefon mag6nc6|i haszn6latdrt, a
mobiltelefon csak munkav6gz6ssel osszefUgg6 c6lokra hasznelhat6,6s a munk6ltat6
valamennyi kinren6 hiv6s hiv6sz6m6t 6s adatait, tov6bb6 a mobiltelefonon tSrolt
adatokat ellen6rizheti.
(2) A munkavdrllal6 koteles bejelenteni a munk6ltat6nak, ha a c6ges mobiltelefont
mag6nc6lra herszn6lta. Ez esetben az ellen6rzes akk6nt folytathat6 le, hogy a
munkSltat6 hiv6sr6szletez6t k6r a telefonszolg5ltat6t6l 6s felhivja a munkav6llal6t
arra, hogy a dokumentumon a mag6nc6[i hivdsok eset6ben a hivott szemokat tegye
felismerhetetlenn6. A munkaltat6 el6irhatja, hogy a mag6nc6hi hiv6sok kolts6geit a
munkav6llal6 viselje.
(3) Egyebekbeln az ellen6rz6sre 6s jogk6vetkezm6nyire 9.$ rendelkezesei

a

i16nyad6k.
10.

$

Munkaheilyi kamer6s megfigyel6ssel kapcsolatos adatkezel6s

a sz6khelyen, telephely6,n, az Ugyfelfogad6sra nyitva 6l16
helyis6geiben az emberi 6let, testi 6ps6g, szem6lyi szabads6g, az i.izleti titok
v6delme 6s a vagyonv6delem celj6b6l elektronikus megfigyel6rendszert alkalmaz,
amely kdzveilen megfigyel6st vagy k6p-, hang-, vagy k6p- 6s hangrOgzit6st es
t6rol6st is leho-t6v6 tesz, ez alapj6n szem6lyes adatnak tekinthet6 az 6rintett
magatart6sa is, amit a kamera rogzlt.
(1) Int6zm6nyiink

(2) Ezen adatk{ezel6s jogalapja a munk6ltat6 jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6se, 6s az
6rintett hozz6j6rul6sa.

(3) Az elektronikus megfigyel6rendszer adott terirleten tdrt6n6

a lka lm azAsAnak
t6ny6r6l j6l l6thrat6 helyen, j6l olvashat6an, a tertileten megjelenni kiv6n6 harmadik
szem6lyek t6j6lkoz6d6s6t el6segit6 m6don figyelemfelhiv6 jelz6st, t6j6koztat6st kell
elhelyezni. A t6j6koztat6st minden egyes kamera vonatkoz6sdban meg kell adni. Ez
a t6j6koztat6s tarlalmazza az elektronikai vagyonvedelmi rendszer 6ltal folytatott
megfigyel6s tenyer6l, valamint a rendszer aftal rogzitett, szem6lyes adatokat
tartalmaz6 k6p- 6s hangfelv6tel k6szit6s6nek, tArol6sdnak c6lj6r6l, az adatkezel5s
jogalapj6r6l, a felv6tel tdrol6s6nak hely6r6l, a terol6s id6tartam6r6l, a rendszert
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alkalmaz6 (iizemeltet6) szem6ly6r6l, az adatok megismer6s6re jogosult szem6lyek
kor6r6l, a felv6tel t6rol6sAval kapcsolatos adatbizJons6gi int6zked6sekr6l, tov6bb6 az
erintettek jogaira 6s 6rv6nyesltestjk rendj6re vonatkoz6 t6j6koztat6st is. A
t6j6koztat5s mint6ja a szabAlyzat5. sz6m0 Melll6klete.

(4)

A

megfigyelt teruletre bel6p6 harmadik szem6lyr6l (Ugyfelek, IStogat6k,
vend6gek) k6p 6s hangfelv6tel a hozzljArul{sukkal k6szithet6 6s kezelhet6. A
hozzi4ArulAs rdiutal6 magatart6ssal is megadhat6. Rdutal6 magatartds krildndsen, ha

az ott tart6zkod6 term6szetes szem6ly a megfigyelt tertiletre az oda kihelyezett
elektronikus rnegfigyel6-rendszer alkalmazAsar6l tal6koztat6 jelz6s, ismertet6s
ellen6re a terUletre bemegy.
(5) A rogzitett felv6teleket felhaszn6l6s hi6ny6ban maximum 3 (hdrom) munkanapig
Srizhet6k meg. Felhaszn6l6snak az min6siil, ha a rOgzitett k6p-, hang-, vagy k6p- 6s
hangfelv6telt, rr'alamint m6s szem6lyes adatot bir6sdgi vagy mAs hat6s6gi elj5r6sban
bizonyit6kk6nt kiv6njdk felhaszn6lni.
(6) Adatbiztons6gi intezked6sek:

a) A kepfelv6lelek megtekint6s6re 6s visszan6z5s6re szolg6l6 monitort fgy kell
elhelyezni, hogy a k6pfelv6telek sug6rz6sa alatt azokat a jogosults6gi koron kiv0l
m6s szem6ly ne l6thassa.
b) A megfigyel6s 6s a t6rolt kepfelv6telek visszan6z6se kizAr6lag a jogs6rt6
cselekm6nyek kiszfir6se, az azok megszrintet6sehez szuks6ges int6zked6sek
kezdem6nyez6se c6lj6b6l v6gezhet6.
c) A kamerdk 6ltal sug6rzott k6pekr6l a kozponti felvev6 egys6gen kivtil m6s
eszkdzzel felv6,telt kesziteni nem lehet.
d) A felv6tel hordoz6 eszkozeit elz6rt helyen kell t6rolni.
e) A tdrolt kr5pfelv6telekhez hozzA'f6r1s csak biztonsegos m6don, 6s akk6nt
t6rt6nhet, hogy az adatkezel6 szem6lye azonosithat6 legyen.
A t6rolt krSpfelv6telek visszan6z6s6t 6s a k6pfelv6telekr6l k6szitett ment6st
dokumentiilni kell.
g) A jogosults6g indok6nak megsz(n6se eset6n a t6rolt k6pfelv6telekhez a
hozzAl 61 6st h a ad 6ktalan u I meg kel I szii ntetn i.
h) A r0gzit6 keszijl6kben elkUlonitett merevlemezr6l fut az oper6ci6s rendszer 6s a
rogzit6sre kerUlt felvetelek. A felv6telekr6l k0lon biztonsAgi mesolat nem k6sztil.
i) Jogsert6 cselekm6ny 6szlel6s6t k0vet6en a cselekm6nyr6l k6szUlt felv6tel tdrol6sa
6s a szOks6ges hat6s5gi elj6rdrs halad6ktalan kezdem6nyez6se fel6l int6zkedni
kell, egyben t6j5koztatni kell a hat6s6got, hogy a cselekm6nyr6l k6pfelv6tel k6sziilt.

f)

I

p,z, akinek jogdt vagy jogos erdek6t a k6p-, hang-, vagy a kep- 6s hangfelv6tel
adat6nak rogzlt6se 6rinti, a k6p-, hang-, valamint kep- 6s hangfelvetel rogzites6t6l
sz6mitott h6rom munkanapon belijl jog6nak vagy jogos erdek6nek igazol6s6val
k6rheti, hogy a;z adatot annak kezeldje ne semmisitse meg, illetve ne tdrolje.

(7)

(8) Nem lehet elektronikus megfigyel6rendszert alkalmazni olyan

helyis6gben,
amelyben a megfigyel6s az emberi melt6s6got sertheti, igy kUlonosen az 6ltoz6kben,
zuhanyz6kban, az illemhelyis6gekben vagy p6ldAul orvosi szobaban, illetve az ahhoz
tartoz6 v6r6ba,n, tov6bb5 az olyan helyis6gben sem, amely
munkav6llal6k
munkakdzi szilnetenek eltolt6se c6ljdb6l lett kijelolve.

a
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(9) Ha a munkahely tertilet6n jogszeriien senki sem tart6zkodhat - fgy kUlonosen
munkaid6n kivul vagy a munkasztineti napokon - akkor a munkahely teljes tertjlete
(igy pefdeul ;az 6lldz6k, illemhelyek, munkakozi sztlnetre kijelOlt helyis6gek)

megfigyelhet6.

(10) Az elektronikus megfigyel6rendszerrel rogzitett adatok megtekint6s6re a
torv6nyben en:e feljogositottakon klvul a jogsertesek feltdrdsa 6s a rendszer
m(kod6s6nek ellen6rz6s c6lj6b6l a kezelb szem6lyzet, a munkdrltat6 vezet6je 6s
helyettese, toviibb5 a megfigyelt tertilet munkahelyi vezet6je jogosult.

IV. FEJEZET

szERz6DEsHEz KAPcsoLoDo ADATKEZELESEK
1

1. $ Szerz6d6i partnerek adatainak kezel6se -. vev6k, szAllit6k nyilv6ntart6sa

(1) A Int6zmen,y szerz6d6s teljesit6se jogcim6n a szerz6d6s megkot6se, teljesit6se,
megsz[in6se, szerz6d6si kedvezm6ny nyrljtdsa c6lj6b6l kezeli a vele vev6k6nt,
sz6llft6k6nt szerrz6dott term6szetes szem6ly nev6t, sztllet6si nev6t, sztilet6si idej6t,
anyja nev6t, lakcim6t, ad6azonosit6 jelet, ad6sz6m At, vSllalkoz6l 6stermel6i
igazolv6ny szArn6l, szem6lyi igazolv6ny szAmift, Iakcim6t, sz6khely, telephely cimet,
ielefonsz6m6t, e-mail cim6t, honlap-cim6t, banksz6mlasz6m6t, vev6sz6m6t
((.lgyfelsz6m6t, rendel6ssz6mdrt), online azonosit6j6t (vev6k, sz6llit6k listSja,
t6rzsv6sArl6si listrik). Ezen adatkezel6s jogszerfinek min6srll akkor is, ha az
adatkezel6s a szerz6d6s megkot6s6t megel6z6en az 6rintett k6res6re tort6n6
l6pesek megt6tel6hez szi.lks6ges. A szem6lyes adatok cf mzettjei: a T6rsas6g
Ugyf6lkiszolg6ldrssal kapcsolatos feladatokat elldt6 munkav6llal6i, konyvelesi, ad6z6si
feladatokat ell61t6 munkav6llal6i, es adatfeldolgoz6i. A szem6lyes adatok t5rol6s6nak
id6tartama: a s::erz6d6s megsz0n6s6t k6vet6 5 6v.
(2) Az 6rintett tr:rm6szetes szem6llyel az adatkezel6s megkezd6se el6tt kozolni kell,
hogy az adatk,ezel6s a szerz6d6s teljesitese jogcimen alapul, az a tdrj6koztat5s
tort6nhet a szerz6d6sben is. Az 6rintettet szem6lyes adatai adatfeldolgoz6 r5sz6re
tdrt6n6 6tad6sdr6l t6jekoztatni kell. A term6szetes szem6llyel kdtott szerz6d6shez
kapcsol6d6 adatkezel6si kikdtes szoveg6t jelen Szabdlyzat 6. szAmf mell6klete
tarlalmazza.

12.S Jogi

szem6ly iigyfelek, vev6k, sz5llit6k term6szetes szem6ly

k6pvisel6i nek,el6rhet6s6g i adatai

(1)

A

kezelhel6 szem6lyes adatok kore:

a

term6szetes szem6ly neve, cime,

telefonsz6ma, er-mail cime, online azonosit6ja.
(2) A szem6lyes adatok kezel6s6nek c,blja'. az Int6zm6ny jogi szem6ly partner6vel
kOtdtt szerz6clSs teljesitese, Uzleti kapcsolattart6s, jogalapja:
6rintett
hozzdjArulisa.

az

(3) A szem6lyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6ri6i: az |rltezmeny
tlgyfelszolg6lattal kapcsolatos feladatokat ell6t6 munkav6llal6i.
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(4) A szem6lyes adatok tdroldrs6nak id6tartama: az ,i.zleli kapcsolat, illetve az 6rintett
kSpvisel6i minirs6g6nek fenn6ll6s6t k6vet6 5 6vig.

(5) Az adatfelv6teli lap mintSj6t jelen szab6lyzatT. szamt mell6klete tarlalmazza.
Ezen nyilatkozatot
rlgyf6llel, vev6vel, sz6llit6val kapcsolatban ell6
munkav6llalonetk ismertetnie kell az 6rintett szemellyel 6s a nyilatkozat al6ir6s6val
k6rnie kell h<>zzi4arulasal szem6lyes adatai kezel6s6hez. A nyilatkozatot az
adatkezel6s idtitartam6ig meg kell 6rizni.

az

13. $ K<izciss6rgi ir6nyelvek / Adatkezel6s az lnt6zm6ny Facebook oldal6n

Az lnt6zm6.ny nem felel a Facebook felhaszn6l6k altal kozz6tett jogszab6lyt s6rt6
adattartalmak6ft, hozz6sz6ldsok6rt. Az Int6zmeny nem felel semmilyen, a Facebook
mfikod€s6b6l ad6d6 hibeert, Uzemzavar6rt vagy a rendszer m(k6d6s6nek
megv6ltoztat6sib6l fakad6 problem66rt.

V. FEJEZET
JOGI KOTELEZETTSEGEN ALAPI,JLO ADATKEZELESEK
14. $ Adatkezel6s ad6- 6s szAmviteli k<itelezetils6gek teljesit5se c6ljAb6l

(1) Az Int6zm6ny jogi kotelezetts6g teljesit6se jogcimdn, torv6nyben el6irt ad6 6s
sz6mviteli kOtelezetts6gek teljesit6se (konyvel6s, ad6zds) c6lj6b6l kezeli a vev6k6nt,
sz5llit6k6nt ve'le Uzleti kapcsolatba l6p6 term6szetes szem6lyek tdrv6nyben
meghat5rozott adatait. A kezelt adatok az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6l6 2017. evi
CXXVII. tv. 169.5, es 202.9-a alapjan kul6nosen: ad6szdm, n6v, cim, ad6z6si
st6tusz, a sz6rnvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny 167.9-a alapj6n: n6v, cim, a
gazdasdgi miivreletet elrendel6 szem6ly vagy szervezet megjelol6se, az utalvAnyoz6
6s a rendelkezils v6grehajt6s6t igazol6 szem6ly, valamint a szervezett6l fUgg6en az
ellen6r al6ir6sa; a k6szletmozg6sok bizonylatain 6s a penzkezelesi bizonylatokon az
Atvev6, az ellennyugtdkon a befizet6 allirAsa, a szemdlyi jdvedelemad6r6l sz6l6
1995. 6vi CXV|l. torv6ny alapj6n: v6llalkoz6i igazolv6ny sz6ma, 6stermel6i
igazolv5ny szArna, ad6azonosit6 jel.

(2)

A szem6lyes adatok t6rol6sdnak id6tartama a jogalapot ad6 jogviszony

megszUn6s6t k0vet6 8 6v.
(3) A szem6lyes adatok cimzettjei: az lntezmeny ad6z6si, k6nywiteli, b6rsz6mfejt6si,
t6rsadalombiztc,sit6si feladatait ell6t6 munkav6llal6i 6s adatfeldolooz6i.
15. $ Kifizet6i adatkezel6s

(1) Az lntezm6ny jogi kotelezetts6g teljesit6se jogcim6n, t6rv6nyben el6irt ad6 6s
j6rul6kkotelezetts6gek teljesit6se (ad6-, ad6e16leg, j6rul6kok meg6llapit6sa,
b6rsz6mfejt6s, t5rsadalombiztositdsi, nyugdij ilgyint6zes) c6lj6b6l kezeli azon
6riniettek - ntunkav6llal6k, csal6dtagjaik, foglalkoztatottak, egy6b juttat6sban
r6szesUl6k - arJ6torv6nyekben el6irt szem6lyes adatait, akikkel kifizet6i (2017:CL.
t6rv6ny az ad6z:.As rendj6r6l (Art.) 7.S 31 .) kapcsolatban dll. A kezelt adatok k$et az
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Art. 50.9-a hatarozza meg, kulon is kiemelve ebb6l: a term6szetes szem6lv
termeszetes szem6lyazonosit6 adatait (ide6rtve az el6z6 nevet 6s a titulust isj,
!."'n61, 6llarnpolgdrsdg6t, a term6szetes szemely ad6azonosit6 jel6i,
t6rsadalombiztosit5si azonosjt6 jel6t (TAJ sziim). Amennyiben az ad6torv6nyeK
ehhez jogkovetkezm6nyt f(znek, a T6rsas6g kezelheti a munkav6llal6k
eg6szs6gtigyi (szja tv. ao.g) 6s szakszervezeti (szj;47.s(2) b./) tags6gra vonatkoz6

adatokat ad6 6s j6rul6kkotelezetts6gek tetlesitei

t6rsadalombiztosit6si Ugyint6z6s) c6tjdb6l.

(2)

(b'6rsz6mfejt6s,

A szem6lyes adatok t6rol6s6nak id6tarrama a jogalapot ad6 jogviszony

megsz(n6s6t klovet6 8 6v.

A

(3)
szem6lyes adatok cimzettjei:
rnr6zmdny ad6zasi, b6rsz6mfejtesi,
t6rsadalombiztrrslt6si (kifizet6i) feladatait ell6t6 munkav6ilal6i 6s adatfeldolgoz6i.
16'

sA

az

Lev'6lt6ri t6rv6ny szerint maradand6 6rt6kff iratokra vonatkoz6

adatkezel6s

(1) Az Int6zmrlny jogi kotelezetts6ge teljesit6se jogcim6n kezeli a koziratokrol, a
kozlev6lt5rakr6l 6s a mag6nleveltari anyag v6delm6r6l sz6l6 1995.6vi LXVI. torv6ny
(Lev6lt6ri tdrv6ny) szerint maradand6 6rt6kfinek minosul6 iratait abb6l a c6lb6l, hogy
az lnt6zm6ny irattdri anyag6nak maradand6 6rt6kii r6sze 6ps6gben 6s haszn6lhat6
6llapotban a j0v6 nemzed6kei szam6ra is fennmaradjon. Az adattarol6s ideje: a
kozlev6lt6r r6sz:6re t6rt6n6 6tad6sig.

(2) A szem6lyers adatok cimzettjei: az lnt6zm6ny vezet6je, iratkezelest, iratt6rozdst
v6gz6 munkaviillal6ja, a kozlev6lt6r m u nkat6rsa.
'l

7. $ Adatkezerl6s p6nzmos6s/terrorizmus finanszirozisa elleni k<itelezetts6gek

teljesit6se, 6s korlitoz6 int6zked6sek c6lj6b6l

(1) Az lnh6zm6ny jogi kotelezettseg teljesitese jogcim6n, p6nzmosds 6s terrorizmusfinansziroz6sa megel6z6se 6s megakad6lyozAsa celj6b6l kezeli Ugyfelei, ezek
k6pvisel6i, 6s a t6nyleges tulajdonosoknak
p6nzmosds 6s
terrorizmus
finansziroz6sa megel6z6ser6l 6s megakad6lyozAsAr6l sz6l6 2017. 6vi Llll.
torvenyben (Prnt.) meghat5rozott adatait: a) term6szetes szem6ly a) csal6di 6s
ut6nev6t, b) szUletesi csalddi 6s ut6nev6t, c) 5llampolgiirs6gAt, d) szUlet6si hely6t,
idej6t, e) anyja szUletesi nev6t, fl lakcim6t, ennek hi6ny6ban tart6zkod6si helyet,
g,) azonoslt6 ok.mdny6nak tipus6t 6s sz6m6t; lakcimet igazol6 hat6s6gi igazolv6nya
sz6m6t, a bemutatott okiratok m6solat6t. (7.9).

a

a

(2) Az lnl6zm6ny jogi kotelezetts6g teljesit6se jogcim6n az Eur6pai Uni6 6s az
ENSZ Biztons6lEi Tan5csa drltal elrendelt penzUgyi 6s vagyoni korlAtoz6 int6zked6sek
v6grehajt6sa c6lj6b6l kezeli az en6l sz6l6 2017. 6vi 1il. t6rv6nyben (Kit)
meghat6rozott adatokat.

(3) A szem6lyers adatok cimzettjei: az lnh6zm6ny iJgyf6lkiszolg6l6ssal kapcsolatos
feladatokat ell6t6 munkav6llal6i, az Int6zm6ny vezet6je 6s az Int6zm6ny Pmt. szerinti
kijelolt szem6lye.
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(4) A szem6lyers adatok tdrol6s6nak id6tartama az ozleri kapcsolat megsz(n6s6t6l,
illetve az ugyle'ti megbiz6s teljesit6s6t6l sz6mitott 8 6v. (pmt. 56.S(2))

VI. FEJEZET'
ADATBTZONSAOT trurEZreoEser
18.

$ Adatbiztons6gi int6zked6sek

(1) Az Int6zm6ny valamennyi c6k1 6s jogalap( adatkezel6se vonatkoz6s6ban a
szem6lyes adatok biztonsdga 6rdek6ben koteles megtenni azokat a technikai 6s
szervez6si inte,zked6seket 6s kialakitani azokat az e\6rAsi szab6lyokat, amelyek a
Rendelet 6s az Infotv., 6rv6nyre juttat6s6hoz szUks6gesek.
(2) Az Adatke:zelo az adatokat megfelel6 intezked6sekkel v6di a v6leilen vagy
jogellenes megsemmisit6s, elveszt6s, megv6ltoztatds, s6rtrl6s, jogosulaflan
nyilv6nossSgra hozatal vagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozz6f6r6s ellen.

(3) Az Intezm6ny a szem6lyes adatokat bizalmas adatk6nt min6siti 6s kezeli. A
munkav6llal6kkal a szem6lyes adatok kezel6s5re vonatkoz6an titoktart6si
kdtelezetts6get ir el6, amelyre a 8. sz6m0 mell6klet szerinti kikot6st kell alkalmaznr.
A szemtilyes adatokhoz val6 hozzAf,6r6st az Int6zm6ny jogosults6gi szintek
megad6s6val korlAtozza.
(4)
el.

A lnt6zm6nlr az informatikai rendszereket ti].zfallal v6di, 6s vlrusv6delemmel l5tia

(5) Az Int6zm€rny alkalmazottai a munkahelyi g6pekhez csatlakoztathatjAk saj6t
sz6mitdstechniltai eszkozeiket, adatt6rol6 6s rogzit6 eszkozeiket.

(6) Az Int6zm<iny az elektronikus adatfeldolgozdst, nyilvAntart6st sz6mit6g6pes
program 0tjdn v6gzi, amely megfelel az adatbiztonsiig kovetelm6nyeinek. A program
biztositja, hogy az adatokhoz csak c6lhoz kdtotten, ellen6rzott korUlm6nyek kozott
csak azon szern6lyek f6rjenek hozz6, akiknek a feladataik ell6t6sa 6rdek6ben erre
sztjks6gUk van.

(7)

A

szem6lyr-.s adatok automatizelt feldolgoz6sa sorAn
adatfeldolgoz6 tov6bbi int6zked6sekkel biztositja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakad6lyozdsdt;

az adatkezel6 6s

az

b) az automartikus adatfeldolgoz6 rendszerek jogosulatlan szem6lyek 6ltali,
adatdtviteli berendez6s segits696vel tort6n6 haszn6lat6nak megakadAlyozAsitt;
c) annak ellen6rizhet6seget 6s meg6llapithat6s6g6t, hogy a szem6lyes adatokat
adatdiviteli berendez6s alkalmazAsAval mely szerveknek tovdbbitottdk vagy
tov6bbithatj6k;
d) annak ellenSrizhet6s6g6t 6s meg6llapithat6s6g6t, hogy mely szem6lyes adatokat,
mikor 6s ki vitte be az automatikus adatfeldolgozo rendszerekbe;
e) a telepitett rendszerek Uzemzavat eset6n tort6n6 helyreAllithat6s6gdt 6s
f) azt, hogy az automatizitlt feldolgoz6s sor6n fell6p6 hib6kr6l jelent6s k6szriljon.

loarxrzelEsr
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(8) Az Inteznr6ny a szem6lyes adatok v6clelme 6rdek6ben gondoskodik az

elektronikus riton folytatott bejov6 6s kimen6 kommunik6ci6 ellen6rz6s6r6l.
(9) Az Int6zm6rry

5ltal kezelt szem6lyes adatok interneten t6rt6n6 megoszt6sa tilosr

A munkahelyen 6s az lnt6zm6ny eszkOzein fdjl letolt6-, j6t6k-, cseveg6_,
szexu6lis szolg6ltatdsokat klndl6 oldalak l6togat6sa szigor(an tilosl
(10)

1) Kuls6 forriisb6l kapott vagy letoltott, nem enged6lyezett programok haszndlata
tilos!
(1

(12) A folyamatban lev6 munkav6gz6s, feldolgoz6s alatt lev6 iratokhoz csak az
illet6kes Ugyint6z6k f6rhetnek hozzA, a szem6lyzeti, a b6r- es munkaUgyi 6s egy6b
szem6lyes adatokat tartalmaz6 iratokat biztons6gosan elz6rva kell tartani.
(13) Biztositani kell az adatok 6s az azokal hordoz6 eszkdzok, iratok megfelel6 fizikai
v6delm6t.

VII. FEJEZEI'
ADATVEDELMI INCIDENSEK KEZELESE
19. S Az adatviidelmi incidens fogalma
(1) Adatv6delmi incidens: a biztons6g olyan s6rtjl6se, amely a tov5bbitott, t6rolt vagy
mds m6don kerzelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t,
elveszt6s6t, megvaltoztatesiit, jogosulatlan kozl6s6t vagy
azokhoz val6
jogosulatlan ho:zz6f6r6st eredm6nyezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

az

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek p6ld6ul: a laptop vagy mobil telefon
elveszt6se, szerm6lyes adatok nem biztons6gos t6rol6sa (pl. szemetesbe dobott
fizet6si paplrok); adatok nem biztons5gos tov6bbit6sa, Ugyf6l- 6s vev6- partnerlistdk
illet6ktelen m6sol6sa, tovdbbitdrsa, szerver elleni t6mad6sok, honlap felt0r6se.
20. $ Adatv6delmi incidensek kezel6s, orvosl5sa

(1) Adatv6delmi incidensek megel6z6se, kezel6se, a vonatkoz6 jogi el6ir6sok
betart6sa a T6rsasdg vezetdj6nek feladata.

(2) Az informatikai rendszereken napl6zni kell a hozzAf6r6seket
kis6rleteket, 6s ezeket folyamatosan elemezni kell.

6s

hozzdf6r6si

(3) Amennyiben a t6rsas5g ellen6rz6sre jogosult munkavdrllal6i a feladataik ell6t6sa
sor6n adatv6delmi incidenst 6szlelnek, haladektalanul 6rteslteniUk kell a T6rsasdg
vezet6j6t.
(4) Az lnl6zm6ny munkavdllaloi kotelesek jelenteni az Int6zm6ny vezet6j6nek, vagy a
munk6ltat6i jogok gyakorl6j6nak, ha adatv6delmi incidenst, vagy arra utal6 esem6nyt
6szlelnek.
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(5) Adatvddelrni incidens bejelenthet6 az lntdzmlny kdzponti e-mail

cim6n,
telefonsz6mdn, amelyen a munkav6llal6k, szez6d6 partnerek, 6rintettek jelenteni
tudjdk az alapul szolgS16 esem6nyeket, biztonsdgi gyenges6geket.
(6) Adaiv6delmri incidens bejelent6se eset6n az lnt6zm6ny vezet6je

- az informatikai,
p6nzUgyi 6s mfikodesi vezet6 bevon6s6val - halad6ktalanul megvizsg6lya a
bejelent6st, ennek sor6n azonositani kell az incidenst, el kell donteni, hogy val6di
incidensr6l, vag;y t6ves riasztdsr6l van sz6. Meg kell vizsgdlni 6s meg kell 6llapftani:
a. az incidens bekovetkez6s6nek idopontjdt 6s hely6t,
b. az incidens lrair6sdt, korUlm6nyeit, hat6sait,
c. az incidens sior6n kompromittSl6dott adatok k6ret, sz6moss6gdt,
d. a kompromittdl6dott adatokkal 6rintett szem6lyek kor6t,
e. az incidens erlh6rit6sa 6rdek6ben tett int6zkeddsek leirdsdt,
f. a kdr megel6;z6se, elh6rit5sa, csokkent6se erdek6ben tett int6zked6sek leir6s6t.

(7)

Adatv6delmi incidens bekdvetkezese eset5n az 6rintett rendszereket,
szem6lyeket, adaiokat be kell hatdrolni 6s el kell kuldniteni 6s gondoskodni kell az
incidens bekovetkez6set al6t6maszt6 bizonyit6kok begy(jtes6r6l 6s meg6rz6s6r6l.
Ezt kovet6en lehet megkezdeni a k6rok helyreiillit6s6t 6s a jogszerfi m0kod6s
visszaAlllt6s6t.
21. $ Adatv6derlmi incidensek nyilv5ntartAsa

(1)Az adatv6delmi incidensekr6l nyilv6ntartdst kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az 6rintett s;lem6lyes adatok kor6t,
b) az adatv6delmi incidenssel 6rintettek koret 6s sz6m5t,
c) az adatvedelmi incidens id6pontj6t,
d) az adatv6delmi incidens kdrUlm6nyeit, hatdrsait,
e) az adatv6delmi incidens orvosl6s6ra megiett int6zkedeseket,
f) az adatkezeldrst el6ir6 jogszab6lyban meghat6rozott egyeb adatokat.
(2) A nyilv6ntart6sban szerepl6 adatv6delmi incidensekre vonatkoz6 adatokat 5 6vig
meg kell 6rizni.

VIII. FEJEZEIADA.TVEDELMI HATASVZSGAUT Es EL6ZETES KoNzULTACIo
22. $ Adatv6delmi hatSsvizsg6lat 6s el6zetes konzultSci6

(1) Ha az adatkezel6s valamely

- ktilonosen [j technol6gi6kat alkalmaz6 figyelemmel annak jelleg6re, hat6k6r6re, kortllm6ny6re 6s

tipusa -,
celjaira,
val6szf niislthetden magas kock6zattal j6r a term6szetes szem6lyek jogaira 6s
szabadsdrgaira n6zve, akkor az adatkezel6 az adatkezel6st megel6z6en
hatdsvizsgdlatot v6gez arra vonatkoz6an, hogy a tervezett adatkezeldsi mtiveletek a
szem6lyes adertok v6delmet hogyan 6rintik. Olyan egym6shoz hasonl6 tipusri
adatkezel6si rn(veletek, amelyek egym6shoz hason16 magas kock6zatokat
jelentenek, egyetlen hatasvizsg6lat keretei kdzott is 6rt6kelhet6ek.

aoetxezelEst szeeALvzar
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(2) Ha az adatv6delmi hat6svizsg6lat megdllapitja, hogy az adatkezells az
adatkezel6 dltal a kock6zat m6rs6kl6se c6lj6b6l tett int,ezkedesek hi6ny6oan
val6szln(sithet6en magas kock6zattal jitr, a szem6lyes adatok tezltes6t
megel6z6en az: adatkezel6 konzultdrl a felUgyeleti hat6s6ggal.
(3) Az adatv6drelmi hat6svizsg6lat 6s el6zetes konzultdci6 r6szletes szab5lvaira a
rendelet 35-36. cikkei 6s az Infotv. rendelkez6sei ir6nvad6k.
IX. FEJEZET
Az ERINTETT SZEMELY JoGAI
23.$ TAjtikoztat6s az 6rinteft jogair6l

(1). Az erintett jogai r6viden osszefoglalva:
1. Atl6that6 t6jdkoztatds, kommunik6ci6 6s az 6rintett joggyakorlds6nak el6segit6se
2. El6zetes t6j6,koz6d6shoz val6 jog ha a szem6lyes adatokat az erintett6l gy(jtik
3. Az 6rintett t6j6koztat6sa 6s a rendelkez6s6re bocs6tand6 inform6ci6k, ha
szem6lyes adatokat az adalkezel6 nem t6le szerezie meg
4. Az 6rintett hozz6f6r6si joga
5. A helyeslcit6shez val6 jog
6. A t0rl6shez v'al6 jog (,,a2 elfeledtet6shez vat6 jog")
7. Az adatkezel6s korl6toz6s6hoz val6 jog
8. A szem6lyes adatok helyesbit6s6hez vagy torl6s6hez, illetve az adatkezelds

-

i'

korldtozds6hoz kapcsol6d6 6rtesit6si k6telezetts6g
9. Az adathordozhat6s6ghoz val6 jog
10. A tiltakoz6shoz val6 jog
11. Automatiz6lt dont6shozatal egyedi rigyekben, bele6rtve a profilalkot6st
12. Korl5toz6so,k
13. Az 6rintett t6j6koztat6sa az adatv6delmi incidensr6
14. A felUgyeleti hat6s6gnSl tort6n6 panaszt6telhez va16 jog (hat6srigi jogorvoslathoz
va16 jog)
15. A felUgyeleti hat6s6ggal szembeni hat6kony bir6sSgi jogorvoslathoz val6 jog
16. Az adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hat6kony bir6sAgi
jogorvoslathoz val6 jog
(2) Az 6rintett jogai r6szletesen:

1. Atl6that6 1l6j6koztat6s, kommunik6ci6 6s az 6rintett

joggyakorl5sanak

el5segitdse
1,1. Az adatkezel6nek az 6rintett r5szdre a szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6
valamennyi informdci6t 6s minden egyes tdj6koztat6st tomor, 6tl6that6, 6rthet6 6s
konnyen hozzAt5rhet6 formAban, vil6gosan es kdz6rthet6en megfogalmazva kell
ny0jtania, kUlondsen a gyermekeknek cimzett bdrmely inform6ci6 eset6ben. Az
inform5ci6kat ir,6sban vagy m6s m6don - ide6rtve adott esetben az elektronikus utat
is - kell megadni. Az 6rintett keresere sz6beli tdj6koztat6s is adhat6, felt6ve, hogy
m6s m6don iga;zolt6k az 6rintett szem6lyazonoss696t.
1.2. Aa adatkezLel6nek el6 kell segitenie az 6rintett jogainak a gyakorl6s6t.
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1.3. Az adatkezel6 indokolatlan k6sedelem n6lkul, de mindenf6lek6ppen a k6rerem
be6rkez6s6t6l sz5mitott egy h6napon belul t6j6koztatja az 6rintettet a jogai
gyakorl6s6ra ir6nyu16 k6relme nyomdn hozott int6zkedesekr6l. E hateirid'o a
Rendeletben irt felt6telekkel tov6bbi ket h6nappal meghosszabbithat6. amelyr6l az
6rintettet t6j6koztatn i kell.

1,4. Ha az adatkezelo nem tesz int6zked6seket az 6rintett k6relme nvom6n.
k6sedelem n6lkUl, de legk6sobb a k6relem be6rkezesetol szAmitott egy h6napon
belul tiij6koztalja az 6rintettet az int6zked6s elmarad6s6nak okair6l, valamint arr6l,
hogy az 6rintett panaszt ny0jthat be valamely felUgyeleti hat6s6gniil, 6s 6lhet
bir6sSgi jogorvoslati jog6var.
1.5. Az adatkerzel6 az informdrci6kat 6s az erintett jogair6l sz6l6 t6j6koztat6st 6s
int6zked6st dijmentesen biztositja, azonban a Rendeletben irt esetekben dii
sz6mithat6 fel.

A r6szletes szab6lyok a Rendelet 12 cikke alatt tal6lhat6k.

2. El6zetes t6.i6koz6d6shoz val6 jog
gyfijtik

-

ha a szem6lyes adatokat az 6rintett6l

2.'1. Az 6rintett jogosult arra, hogy az adatkezel6ssel 6sszefUgg6 t6nyekr6l 6s
inform5ci6kr6l az adatkezel6s megkezd6s6t megel6z6en t6jekoztat5st kapjon.
Ennek keret6bern az 6rintettet t6j6koztatni kell:
a) az adatkezelo 6s k6pvisel6je kilet6r6l 6s el6rhet6segeir6l,
b) az adatv6delmi tisztvisel6 el6rhet6s6geir6l (ha van ilyen),
c) a szem6lyes adatok tervezett kezel6s6nek celjdr6l, valamint az adatkezel6s
jogalapj616l,
d) jogos 6rdekr ervenyeslt6s6n alapul6 adatkezel6s eset6n,
harmadik f6l jogos 6rdekei16l,

az adatkezel6

vagy

e) a szem6lyes adatok cimzettjeir6l - akikkel a szem6lyes adatot kdzlik - , illetve a
cimzettek kateg6ri6ir6l, ha van ilyen;
e) adott esetb,en annak t6ny6r6l, hogy az adatkezel6 harmadik orsz6gba vagy
nemzetkozi szervezet r6sz6re kiv6nja tov6bbftani a szem6lyes adatokat.
2.2. A tisztess6ges 6s 6tl6that6 adatkezel6s biztositsa 6rdek6ben az adatkezel6nek
az 6rintettet a k6vetkez6 kieg6szit6 inform6ci6kr6l kell t5jekoztatnia:
a) a szem6lyes adatok t6rol6s6nak id6tartamSr6l, vagy ha ez nem lehets6ges, ezen
id5tartam meg hat6roz5s6nak szempontjairol ;
b) az 6rintett razon jog6r6l, hogy kerelmezheti az adatkezel6t6l a 16 vonatkoz6
szem6lyes adatokhoz val6 hozzifi€r6st, azok helyesbft6set, torl6s6t vagy
kezel6s6nek korlStozdsdt, 6s tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok kezel6se ellen,
valamint az 6rintett adathordozhat6s6ghoz val6 joga16 ,
c) az 6rintett h<>zzi46rulAsAn alapul6 adatkezel6s eset6n arr6l, hogy a hozzdjArulis
b5rmely id6pontban t6rt6n6 visszavon6s6hoz val6 jog, amely nem 6rinti a
visszavon6s el6tt a hozzi4Arul6s alapj6n v6grehajtott adatkezel6s jogszerfis6g6t;
d) a felUgyeleti lrat6sdghoz cimzett panasz beny0jt6s6nak jog6r6l;
e) arr6l, hogy a szem6lyes adat szolg6ltat6sa jogszab6lyon vagy szerz6d6ses
k0telezetts6gen alapul vagy szerz6d6s kot6s6nek el6felt6tele-e, valamint hogy az
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6rintett koteles-e a szem6lyes adatokat megadni, tov6bbd hogy milyen lehets6ges
kdvetkezm6nyeikkel j6rhat az adatszolg6ltat6s elmaraddsa;
f) az automatiz6lt dont6shozatal t6ny6r6l, ide6rtve a profilalkot5st is, valamint
legalSbb ezekben az esetekben az alkalmazott logik6r6l, 6s arra vonatkoz6an
6rthet6 informdci6kr6l, hogy az ilyen adatkezel6s' milyen jelent6s6ggel, 6s az
6rintettre n6zver milyen v6rhat6 kovetkezm6nyekkel bir

2.3. Ha az aclatkezelo a szem6lyes adatokon a gy(jtesuk c6lj6t6l elter6 c6lb6l
tov6bbi adatke;zel6st kiv6n v6gezni, a tov6bbi adatkezel6st megel6z6en t6j6koztatnia
kell az 6rintettet errol az elt6r6 c6lr6l 6s minden relevdns kieg6szit6 inform3ci6r6l,

Az el6zetes trij6koz6d6shoz val6 jog r6szletes szab6lyait a Rendelet 13. cikke

tarlalmazza.

3. Az 6rintett llSj6koztatAsa 6s a rendelkez6sdre bocs6tand6 inform6ci6k, ha a
szem6lyes adertokat az adatkezel6 nem t6le szerezte meg

3.1. Ha az aditlkezelo a szem6lyes adatokat nem az 6rintett6l szerezte meg, az
erintettet az adatkezel6nek a szem6lyes adatok megszerz6s6t6l sz6mitott legk6s6bb
egy h6napon br:ltjl; ha a szem6lyes adatokat az 6rintettel val6 kapcsolaitart6s c6ljdra
haszniilj6k, legal6bb az 6rintettel val6 els6 kapcsolatfelv6tel alkalm6val; vagy ha
v6rhat6an m6s cimzettel is kozlik az adatokat, legk6s6bb a szem6lyes adatok els6
alkalommal val6 kozl6sekor t6j6koztatnia kell az el6bbi 2. pontban lrt tenyekr6l 6s
inform5ci6kr6l, tov5bb6 az 6rintett szem6lyes adatok kateg6ri6ir6l, valamint a
szem6lyes adatok forr6s6r6l 6s adott esetben arr6l, hogy az adalok nyilvdnosan
hozzAf 6rhet6 forr6sokb6l szArmaznak-e.
3.2. A tovdbbi szabAlyokra az el6bbi 2. pontban (El6zetes t6j6koz6d6shoz val6 jog)
irtak i16nyad6k.
E tdj6koztat6s r6szletes szab6lyait a Rendelet 14. cikke lartalmazza.

4. Az 6rintett hozzif6r6si joga

4.1. Az 6rintelt jogosult ana, hogy az adalkezelSt6l visszajelz6st kapjon arra
vonatkoz6an, hogy szemelyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, 6s ha ilyen
adatkezel6s folyamatban van, jogosult arra, hogy a szem6lyes adatokhoz 6s az
el6bbi 2-3. pontban irt kapcsol6d6 inform6ci6khoz hozz1f6r6st kapjon. (Rendelet 15.
cikk).

4,2. Ha szem5llres adatoknak harmadik orszSgba vagy nemzetkozi szervezel r6sz6re
tdrt6n6 tov6bbitesara kerUl sor, az 6rintett jogosult arra, hogy t6j6koztat6st kapjon a
tov6bbit6sra vonatkoz6an a Rendelet 46. cikk szerinti megfelel6 garanci6kr6l.

4.3. Az adatke::el6nek az adatkezel6s t6rgy6t k6pez6 szem6lyes adatok m6solat6t
az 6rintett rendrelkez5s6re kell bocsdrtania. Az 6rintett 6ltal k6rt tov6bbi mdrsolatok6rl
az adatkezelo az adminisztrativ k6lts6geken alapul6, 6szszerU m6rtek( dijat
sz6m[that fel.
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Az erintett hozzaf6rosi jog6ra vonatkoz6 r6szletes szabdlyokat a Rendelt 15. cikke
larlalmazza.
5. A helyesbitdshez val6 jog

5.1. Ad 6rintett jogosult arra, hogy k6r6sere az Adalkezel6 indokolatlan k6sederem
n6lktil helyesbilse a ra vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat.

5.2, Figyelembe veve az adatkezel6s c6ljAt, az 6rintett jogosult arra, hogy k6rje a
hi6nyos szem6lyes adatok
kieg6szit6s6t is.

-

egyebek mellett kieg6szit6 nyilatkozat itj6n tort6n6

-

Ezen szabSlyollat a Rendelet 16. cikke taftalmazza.
6. A t<irl6shez val6

jog (,,a2 elfeledtet6shez val6 jog")

6.1. Az erintett jogosult arra, hogy k6r6sere az adatkezelo indokolatlan k6sedelem
n6lkUl tordlje a 16 vonatkoz6 szem6lyes adatokat, az adalkezelS pedig kdteles arra,
hogy az 6rinte,ttre vonatkoz6 szem6lyes adatokat indokolatlan k6sedelem n6lkrll
t6rolje, ha
a) a szem6lyers adatokra mer nincs szi.iks6g abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokat
gyfijtott6k vagy m6s m6don kezelt6k;
b) az 6rintett visszavonja az adatkezells alapj6t k6pezo hozzAj6rul6s6t, 6s az
adatkezel6snekr nincs m5s jogalapja;
c) az erintett tiltakozik az adatkezel6se ellen, 6s nincs els6bbs6get 6lvez6 jogszeril
ok az adatkezell6sre,
d) a szem6lyes adatokat jogellenesen kezelt6k;
e) a szem6lyes adatokat az adatkezelore alkalmazand6 uni6s vagy tag6llami jogban
el6irl jogi kotelerzetts6g teljesit6s6hez t6rolni kell;
f) a szem6lyes adatok gyfijtes6re kdzvetlenUl gyermeknek kin6lt, inform6ci6s
t6rsadalommal osszefugg6 szolg6ltat6sok kinAl6s6val kapcsolatosan kertllt sor.
6.2. A t0rl6shez: val6 jog nem 6rv6nyesithet6, ha az adatkezeles szUks6ges
a) a v6lem6nynyilv6nit6s szabadsdg6hoz 6s a tdj6koz6ddshoz val6 jog gyakorl6sa
celj6b6l;
b) az adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vagy tag6llami jog szerinti kotelezetts6g
teljesit6se, illet\/e kozerdekb6l vagy az adatkezelSre ruh6zott kdzhatalmi jogositv6ny
gyakorl6sa kerert6ben v6gzett feladat v6grehajtasa c6ljab6l;
c) a n6peg6szs,5gtrgy tertjlet6t 6rint6 koz6rdek alapj6n,
d) a k6zerdek[i archiv6l6s c6lj6b6l, tudom6nyos 6s tort6nelmi kuiat6si c6lb6l vagy
statisztikai c6lb6l, amennyiben a todeshez val6 jog val6szin(sithet6en lehetetlenn6
tenn6 vagy komolyan vesz6lyeztetn6 ezl az adatkezel6st; vagy
e) jogi ig6nyek r:l6terjeszt6sehez, erv6nyesit6s6hez, illetve v6delm6hez.

A

torl6shez val6 jogra vonatkoz6 r6szletes szab6lyokat

laftalmazza.

a

Rendelet 17. cikke
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7. Az adatl<ezel6s korl6toz6s6hoz val6 jog

.1. Az adatkezel6s korl6toz6sa eset6n az ilyen szem6lyes adatokat a t6rol6s
kiv6tel6vel csak az 6rintett hozz6j6rul6s6val, vagy jogi ig6nyek el6terjes;zt6s6nez,
6rv6nyesit6s6hez: vagy v6delm6hez, vagy m6s term6szetes vagy jogi szem6ly
jogainak v6delme erdek6ben, vagy az Uni6, illetve valamely tag6llam fontos
7

koz6rdek6b6l lehret kezelni.
7.2. Az 5rintet jogosult arra, hogy ker6s6re az Adatkezelo korlAtozza az adatkezel6st
ha az alAbbiak va,lamelyike teljestjl:
a) az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontossitgii, ez esetben a korlAlozAs arra az
id6tartamra vonartkozik, amely lehet6ve teszi, hogy az Adatkezel6 ellenSrizze a
szem6lyes adatok pontoss6g6t;
b) az adatkezel6si jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az adatok torl6s5t, 5s ehelyett k6ri
azok felhaszn5lSrsi6nak korlSiozdsdrt;
c) az Adatkezelonek m6r nincs szUks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6lj5b6l,
de az 6rintett ig6,nyli azokat jogi igenyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6sdhez vagy
v6delm6hez; vagtl
d) az 6rintett tiltakozott az adalkezel6s ellen; ez esetben a korl6toz6r; arra az
id6tartamra vonatkozik, amig meg6llapitdsra nem kerUl, hogy az adatkezel6 jogos
indokai els6bbseget 6lveznek-e az 6rintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezel6s korl6toz6s6nak felold6sdrol az 6rintettet el6zetesen tiri6koztatni
kell.

A vonatkoz6 szabr6lyokat a Rendelet 18. cikke tatlalmazza.

8. A szemr5lyes ,adatok helyesbit6s6hez vagy tdrl6s6hez, illetve az adatkezel6s
korlAtozisihoz lcapcsol6d5 6rtesit6si kritelezetts6g
Az adatkezel6 minden olyan cimzettet t6j6koztat valamennyi helyesbit6sr6l, torl6sr6l
vagy adatkezel6s.-korl6toz5sr6l, akivel, illetve amellyel a szem6lyes adatot k6zolt6k,
kiv6ve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ar6nytalanul nagy er6feszit6st ig6nyel. Az
6rintettet k6r6sere az adatkezel6 tAj,5koztatla e cimzettekr6l.
E szab6lyok a Rendelet '19. cikke alatt tal6lhat6k.
9. Az adathondo:rhat6s6ghoz val6

jog

9.1. A Rendeletben lrt feltetelekkel az 6rintett jogosult arra, hogy a 16 vonatkozo,
6ltala egy adatkerzel6 rendelkez6s6re bocs6tott szem6lyes adatokat tagolt, sz6les
korben haszn6lt, g6ppel olvashat6 form6tumban megkapja, tov6bbd jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy m6sik adatkezel6nek tovdrbbitsa an6lktil, hogy ezt
akad(tlyoznA az adalkezel6, amelynek a szem6lyes adatokat a rendelkez6s6re
bocs6toita, ha
a) az adatkezel1s hozzilArulitso n, vagy szerz6d6sen alapul; 6s
b) az adalkezel6s automatizSlt m6don tort6nik.

9.2. Az 6rintett k6rheti
tov6bbit6sAt is.

a

szem6lves adatok adatkezel6k kdzdtti kdzvetlen
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9.3. Az adathordozhat6s6ghoz val6 jog gyakorl6sa nem s6rtheti a Rendelet 17.
cikk6t (A tdrl6shez val6 jog (,,a2 elfeledtet6shez val6 jog"). Az adtahordozhat6s6ghoz
val6 jog nem alkailmazand6 abban az esetben, ha az adalkezelds kozerdekfi vagy az
adatkezel6re ruh6zott kdzhatalmi jogositvdnyai gyakorlds5nak keret6ben v6gzett
feladat v6grehajtlis6hoz szijks6ges. E jog nem 6riniheti h6tr6nyosan mdsok jogait 6s
szabads5gait.

A r6szletes szabdrlyokat a Rendelet 20. cikke tarlalmazza.
10. A tiltakoz6shoz val6 jog

Az 6rintett jogosult arra, hogy a saj6t helyzet6vel kapcsolatos okokb6l b6rmikor
tiltakozzon szem6lyes adatainak koz6rdeken, k6zfeladat v6grehajt6s6n (6. cikk (1)
e)) , vagy jogos 6rdeken (6. cikk
alapul6 kezel6se ellen, ideertve az emlitett
profilalkotAst
rendelkez6seken alapul6
is. Ebben az esetben az adatkezelo a
szem6lyes adatol(at nem kezelheti tov6bb, kiv6ve, ha az adatkezelo bizonyitja, hogy
az adatkezel6st o,lyan k6nyszerit6 erejfi jogos okok indokoljAk, amelyek els;5bbs6get
6lveznek az drintr:tt 6rdekeivel, jogaival 6s szabads6gaival szemben, vagy amelyek
jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez kapcsol6dnak.
'10.'1.

0)

10.2. Ha a szem6lyes adatok kezel6se kozvetlen uzletszerz6s 6rdek6ben tclrt6nik, az
6rintett jogosult arra, hogy b6rmikor tiltakozzon a 16 vonatkoz6 szem6lyes adatok e
c6lb6l tort6n6 kez:el6se ellen, ide6rtve a profilalkotdst is, amennyiben az a kdzvetlen
tizletszerz6shez kapcsol6dik. Ha az erintett tiltakozik a szem6lyes adatok kozvetlen
tizletszerz6s 6rdrek6ben tort6n6 kezel6se ellen, akkor a szem6lyes adatok a
tov6bbiakban e c6lb6l nem kezelhet6k.

10.3. Ezen jogo,kra legkes6bb az 6rintettel va16 elso kapcsolatfelv6tel sor6n
kifejezetten fel lrrell hivni annak figyelm6t, 6s az erre vonatkoz6 t6j6koztat6st
egy6rtelm[ien 6s rninden m6s inform6ci6t6l elktilonitve kell megjeleniteni.
10.4. Az 6rintett a tiltakoz5shoz val6 jogot m(szaki el6iresokon alapul6 automatiz6lt
eszkdzokkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a szemrSlyes adatok kezel6s6re tudom6nyos 6s t6rt6nelmi kutatdsi c6lb6l
vagy statisztikai celb6l kertil sor, az 6rintett jogosult arra, hogy a saj6t helyzetevel
kapcsolatos okokb6l tiltakozhasson a rd vonatkoz6 szem6lyes adatok kezel6se ellen,
kiv6ve, ha az adatkezel6sre koz6rdek[1 okb6l v6gzett feladat v6grehajt6sa erdekeben
van szuks6g.

A vonatkoz6 szab5lyokat a Rendelet cikke tartalmazza.
1

1. Automatiz6lt dtjnt6shozatal egyedi iigyekberr, bele6rtve a profilalkot6st

'11.1. Az 6rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rA az olyan, kiz6r6lag automatizalt
adatkezel6sen
ide6rtve a profilalkot6st is alapul6 dont6s hat6lya, amely rA n6zve

-

-

joghat6ssal jdrna vagy 6t hasonl6k6ppen jelent6s m6rt6kben 6rinten6.
1'1.2. Ez a jogosults6g nem alkalmazand6 abban az esetben, ha a ddnt6s:

a)

az 6rintett irs az adatkezel6 kozotti szerz6d6s megkdt6se vagy teljesft6se

6rdek6ben szLiksdiges;

ADATKEZELEST SZABALYZAT

24. oldal

b) meghozatal6I az adatkezel6re alkalmazand6 olyan uni6s vagy tag6llami jog teszi
lehet6v6, amely iaz 6rintett jogainak 6s szabads6gainak, valamint jogos 6rdekeinek
v6delm6t szolg5l<i megfelelo int6zkedeseket is meg6llapit; vagy
c) az 6rintett kifejr:zett hozz6jdrul6s6n alapul.

11.3. Az el6bbi a) 6s c) pontj6ban emlitett esetekben az adatkezel6 k6teles
megfelel6 int6zked6sekei tenni az 6rintett jogainak, szabadsegainak es jogos
6rdekeinek v6delrne 6rdek6ben, ideertve az 6rintettnek legal6bb azt a jogAt, hogy az
adatkezel6 r6szti16l emberi beavatkozAst k6rjen, 6ll6spontjrit kifejezze, 6s a
d6nt6ssel szemben kifogdst nyrijtson be.
A tov6bbi szab6ly'okat a Rendelet 22. cikke taftalmazza.
12. KorlAlozArsok^

Az adatkezel6re vagy adatfeldolgoz6ra alkalmazand6 uni6s vagy tagAllami jog
jogalkot6si int6zked6sekkel korldrtozhatja jogok es kdtelezettsegek (Rendelet 12-22.
cikk, 34. cikk, 5. r:ikk) hat6ly6t, ha a korl6tozds tiszteletben larl1a az alapvet6 jogok
6s szabads69ok l6nyeges tartalm5t.
E korl6toz6s felt6lleleit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
13. Az 6rintett t6ji6koztatSsa az adatv6delmi incidensr6l

13.1. Ha az adratv6delmi incidens val6szin(sithet6en magas kockizattal jAr a
term6szetes szerm6lyek jogaira es szabads6gaira n6zve, az adatl(ezelonek
indokolatlan k6sredelem n6lk0l t6j6koztatnia kell az 6rintettet az adatv6delmi
incidensr6l. E t6j6koztat6sban vil5gosan 6s kdz6rthet6en ismertetni kell az
adatvedelmi incid,ens jelleg6t, 6s kozolni kell legal6bb a kovetkez6ket:

a) az adatv6delmi tisztvisel6 vagy a tovebbi t6j6koztat6st ny0jt6 egy6b kapcsolattart6
nev6t 6s el6rhet6s6geit;
ismertetni kell
adatv6delmi incidensb6l ered6, val6szin6sithet6

c)

az

k6vetkezm6nyekert;

d) ismertetni kell az adatkezel6 6ltal az adatv6delmi incidens orvosl6s5ra tett vagy
tervezett int6zkedl6seket, bele6rtve adott esetben az adatv6delmi incidensb6l ered6
esetleges h6tr6ny'os k6vetkezm6nyek enyhit6s6t c6lz6 int6zked6seket.

13.2. Az 6rintettet nem kell az Ii46koztatni, ha

a

kovetkez6 feltetelek b6rmelyike

teljestil:
a) az adall<ezel6 megfelel6 technikai 6s szervez6si v6delmi int6zked6seket hajtott
v6gre, 6s ezeket az int6zked6seket az adatvedelmi incidens 6ltal 6rintertt adatok
mint p6lddul a
tekinieteben alkalmaztAk, kUl6n6sen azokat az int6zked6seket
titkositds alkalmaz6sa -, amelyek a szem6lyes adatokhoz val6 hozzitf,5r6sre fel nem
jogositott szem6llrek sz6m6ra 6rtelmezhetetlenn6 teszik az adatokat;
b) az adatkezel6 az adatvedelmi incidenst kdvet6en olyan tovabbi int6zkedeseket
tett, amelyek biziositjiik, hogy az 6rintett jogaira 6s szabads6gaira jelentett, magas
kockAzal a tovdbbiakban val6szinfisithet6en nem val6sul meg;
c) a t6jekoztat6s ar6nytalan er6feszit6st tenne sztjks6gess6. llyen esetekben az
6rintetteket nyilvlinosan kdzz6tet inform6ci6k rltj6n kell t6j6koztatni, vetgy olyan

-

ADATKEZELESI S2IABALYZAT

25. oldal

hasonl6 int6zked6st kell hozni, amely biztositja az 6rintettek hasonl6an hat6kony
tdj6koztatdrsdLt.

A tovSbbi szab6lrlokat a Rendelet 34. cikke lartalmazza.

14.

A

feli,igyeleti hat6s6gn6l tcirt6n6 panaszt6telhez val6

jogorvoslathoz,ral6 jog)

jog

(hat6s6gi

Az 6rintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felUgyeleti hat6s6gn6l - killonosen
a szokAsos tartozkod6si helye, a munkahelye vagy a felt6telezett jogs6rt6s helye
szerinti tag6llamllan -, ha az 6rintett megit6l6se szerint a 16 vonatkoz6 szem6lyes
adatok kezel6se megs6rti a Rendeletet. Az a fel0gyeleti hat6s6g, arnelyhez a
panaszt benyfjtottdk, koteles t6j6ko zlatni az Ugyfelet a panasszal kapcsolatos
elj6r6si fejlem6n'yekrSl 6s annak eredm5ny6r6l, ide6rtve azt is, hogy a az 0gyf6l
jogosult bir6sAgi .jogorvoslattal 6lni.
E szabdlyokat a Rendelet 77. cikke tarlalmazza.
15. A feliigyeleti

jog

hat6siggal szembeni hat6kony bir6s6gi jogorvoslathoz val6

15.1. Az egy6b k:6zigazgatesi vagy nem bir6s6gi (tra tartoz6 jogorvoslatok s6relme
n6lkUl, minden term6szetes 6s jogi szem6ly jogosult
hatekony bir6s6gi
jogorvoslatra a fr:liJgyeleti hat6s6g 16 vonatkoz6, jogilag kotelez6 erej0 clont6s6vel
szemDen.

a

15.2. Aa egy6b klozigazgatasi vagy nem bir6s6gi ritra tartoz6 jogorvoslatok s6relme
nelk0l, minden 6rrintett jogosult a hat6kony bir6s6gi jogorvoslatra, ha a:z illet6kes
felUgyeleti hat6srig nem foglalkozik a panasszal, vagy h6rom h6napon beltil nem
tAj6koztatja az 6rintettet a beny(jtott panasszal kapcsolatos elj6r6si fejlem6nyekrol
vagy annal< eredrn6ny6r6l.

15.3. A feltlgyeleti hat6s6ggal szembeni elj6r6st a feltigyeleti hat6s6g sz6khelye
szerinti tag5llam lcir6s5ga el6tt kell meginditani.

15.4. Ha a fel0gyeleti hat6s6g olyan dont6se ellen inditanak eljdr6st, amellyel
kapcsolatban a:l egys6gess6gi mechanizmus keret6ben a Testiilet elSz6leg
velem6nyt bocsdrtott ki vagy ddnt6st hozott, a felUgyeleti hat6sdrg koteles ezt a
v6lem6nyt vagy dlontest a bir6s6gnak megktjldeni.
E szab6lyokat a Rendelet 78. cikke taftalmazza.
16. Az adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hat6kony

bir6sigi

jogorvoslathoz val6 jog

A

rendelkez6sre A116 kdzigazgat6si vagy nem bir6s6gi 0tra tartoz6
panasztllelhez val6 jog - kdztUk a feltigyeleti hat6s6gn6l tort6n6jogorvoslatra
jogosult, ha
s6relme n6lktil, minden erintett hat6kony bir6s6gi
meglt6l6se szerint a szem6lyes adatainak e rendeletnek nem megfelel6 kezel6se

16.1.

jogorvoslatok

kovetkezt6ben mregs6rtett6k az e rendelet szerinti jogait.
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16.2. Az adatke;zel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni eljdrdst az adatkezelo
vagy az adatfeldolgoz6 tev6kenys6gi helye szerinti tagdltam bir6s6ga el6tt kell
meginditani. Az ilyen elj6r6s megindithat6 az 6rintett szokdsos tart6zkoddsi herye
szerinti tag6llam bir6sdga el6tt is, kiv6ve, ha az adatkezelo vagy az adatfeldolgoz6
valamely tagdllarnnak a kozhatalmi jogkoreben elj616 kozhatalmi szerve.
E szab6lyokat a lRendelet 79. cikke larlalmazza.

X. FEJEZET
ZARO RENDELKEZE:SEK
24. S A Szabdlyzat meg6llapit6sa 6s m6dosit6sa

A Szab6lyzat mergallapitasara es m6dosit6s 6ra az lnt6zm6ny igazgat6ja jogosult.
25. $ Int6zked6sek a szab6lyzat megismertet6se

E

Szab6lyzat rendelkez6seit meg kell ismertetni

munkav6llal6j6val (foglalkoztatottjdval),

6s a

az

lntbzm6ny valamennyi

munkav6gz6sre

ir6rnyul6

szerz6d6sekben el6 kell irni, hogy betartdsa 6s 6rv6nyesitese minden munkavdllal6
(foglalkoztatott) l6nyeges munkakOri kotelezetts6ge. A munkaszerz6d6si kikot6s
mint5ja jelen szaltAlyzat 8. sz6mf mell6klete tartalmazza.

