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20161679 Rendelete (2016. dprilis 27.) a termdszetes

ASzabiiyzat celja:

Jelen szabdlyzat ahatdlya al6tartozo trirrykrirdkben az adatok kezel6s6re vonatkoz6 alapvet6 szabrilyok

meghatirozdsa annak drdek6ben, hogy a termdszetes szem6lyek magdnszferdjitt az adalkezel6k
tiszteletben tartsdk, valamint a kdzUgyek iitldthat6s6ga a kdzdrdekri ds a kriz6rdekbol nyilviinos adatok
megismer6sdhez ds terjesztdsdhez fiiz6d6 jog drv6nyesit6sdvel megval6suljon.

2.
A

ASzabdlyzathatiiya

Szabdlyzat hatiiya szem6lyes adatok tekintet6ben a minden olyan adatkezel6sre kiterjed, amely

szemdlyes adatra, valamint kcjzdrdekti adatra vagr kdzdrdekbol nyilv6nos adatra vonatkozik.

a)

Az adatkezellsi szabiiyzat betartiisa azint€zmdny vezet6i tisztsdgvisel6ire, valamennyi tagjdra,
munkavrillal6jdra 6s a cdg tevdkenys6ge iiltal drintett, illetve az ceg szolg6ltat6sait igdnybe vevo
szemdlyeloe n6zve kdtelezo drvdnyri.

b)

Az adatkezellsi szabdlyzat

a kdzgytilds 6ltali elfogad6sdval l6p hatrilyba, dshatirozatlan iddre

sz6l.

3.

Ertelmez6 rendelkezdsek

drintett: b6rmely informiici6 alapjrin azonos(tott vagy azonosithat6 term6szetes szem6ly;
szemdlyes adat: az drintettre vonatkoz6 biirmely inform6ci6;

kill1nleges adat: a szemdlyes adatok kiikinleges kateg6ririiba tartoz6 minden adal, azaz a faji vagy
etnikai szirmazdsra, politikai vdlemdnyre, vall6si vagy vikigndzeti meggyozoddsre vagy szakszervezeti
tagsiigra utal6 szem6lyes adatok, valamint a genetikai adatok, a term6szetes szem6lyek egyedi
azonosfttis6t cdlz6 biometrikus adatok, az eg€szsdgi.igyi adatok ds a termdszetes szemdlyek szexuiilis
6letdre vagy szexu6lis ir6nyultsrig6ra vonatkozo szemdlyes adatok,

egdsudgiigyi udat: egy term6szetes szemdly testi vagy szellemi egdszs6gi |llapotira vonatkoz6
szem6lyes adat, idedrtve a termdszetes szem6ly szilmdra nyrijtott egdszs6gtigyi szolgiiltatrisoka
vonatkoz6 olyan adatot is, amely informrici6t hordoz a term6szetes szemdly egdszsdgi 6llapot6r6l;
kdzirdekii adol: az 6llami vagy helyi dnkorm6nyzati feladatot, valamint jogszabrilyban meghatdrozott
egydb kdzfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezel6sdben l6v6 6s tevdkenysdgdre vonatkoz;o vagy
kozfeladat6nak elliitiisiival dsszefi.igg6sben keletkezett, aszemelyes a{at fogalma alii nem es6, bdrmilyen
m6don vagy form6ban rcigzitett informdci6 vary ismeret, fiiggetlentiI kezel6sdnek m6djiit6l, 6ndll6 vagy
gyrijtemdnyes jellegdt6l, igy ki.ilondsen a hatiiskorre, illet6k
szeryezeti feldpitdsre, szakmai
tevdkenysdgre, annak eredmdnyessdgdre is kiterjedti 6rtdkel6sdre, a birtokolt adatfajtdkra ds a mrlik6ddst
szabiiyozo jogszabrilyokra, valamint a gazdllkoddsra, a megkcitdtt
kre vonatkoz6 adat;
kbzdrdekbdl nyilvdnos adot: a kozdrdekti adat fogalma al6 nem
minden olyan adat, amelynek
nyilviinossdgra hozatalfit, megismerhetosdg6t vagy hozzdfe
tdtel6t tdrv6ny kdzdrdekbol
elrendeli;

az erintett akaratiinak cinkdntes, hat6rozott 6s
egy6rtelmri kinyi lv6nit6sa, amellyel az erintett nyilatkozat vagy az
m6s magatartris ridrin jelzi, hogy beleegyezdsdt adja a 16 vonatkoz6 s
hozztij dru lds :

el6 trijdkoaat6son

alapul6

fdlre6rthetetlentil kifej ezo
elyes adatok kezelds6hez;

adatkezelil: az atermeszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo szervezet,
aki vagy amely - tdrv6nyben yagy az Eur6pai Uni6 kdtelezo jogi aktusiiban meghatirozofi keretek
krjzritt - 6nrill6an vagy miisokkal egyiitt az adat kezel6s6nek cdljrit meghatdrozza, az adatkezeldsre

(beledrtve

a

felhaszniilt eszkdZ) vonatkoz6 ddnt6seket meghozza 6s vdgrehajtja, vagy

az

adatfel do I go z6v al v egr ehajtatja;

adatkezelds: azalkalmazoft eljrirrist6lfi.iggetleniil azadatonvegzett brirmely miivelet vary amiiveletek
cisszessdge, fgy ktildntisen gytijt6se, felvdtele, rdgzft6se, rendszerez6se, tiirol6sa, megv6ltoztatiisa,
felhaszniiliisa, lekdrdezdse, toviibbftiisa, nyilv6nossii grahozatala,6sszehangol6sa vagy dsszekapcsoldsa,
zirolasa, torl6se ds megsemmisitdse, valamint az adat toviibbi felhaszniil6s6nak megakadllyozisa,
fdnyk6p-, hang- vagy kdpfelvdtel kdszit6se, valamint a szemdly azonosftiis6ra alkalmas fizikaijellemzok
(pl. uij- vagy tenydrnyomat, DNS-minta, iriszkdp) rdgzitdse;
adattovribbitris: az adat meghatiirozott harmadik szem6ly szitmdra tcjrt6no hozzdfdrhetitv6 tdtele;
nyilvdnosstigra hozcttsl: az adat brirki sziimiira tdrtdnd hozzdfdrhetovd t6tele;
adattbrlds: az adat felismerhetetlennd tetele oly m6don, hogy a helyreiillit6sa tcjbbd nem lehetsdges;
udutkezelds korldtoztisu: a t6rolt adat zbrolilsa azadattov6bbi kezelds6nek korliitoz6sa c6ljrib6l tortdno
megjekil6se ftjrin;
a d at me g s e mmi s lt i s : az adalot tartalmazo adathordoz6 telj es fi zikai m egs emm i s it6s e;
adatfeldolgoztis: az adatkezel6 megbiz6siib6l vagy rendelkezdse alapj6n elj6r6 adatfeldolgoz6 riltal
v dgzett adatkezel 6s i mrivel etek osszessdge;

adatfelelds:

az a kdzfeladatot ell6t6 szerv, amely az elektronikus fton kotelez6en k<izzdteendo

ktjzdrdekri adatot elo6llftotta, illetve amelynek a mrikdddse sor6n ez az adat keletkezett;
adatkdzlil: azakdzfeladatot elliit6 szerv, amely -haazadatfelelos nem maga teszikozz€,azadatot-az
adatfe I e I os 6,ltal hozzit e lj uttatott adatot ho n a p on kozzeteszi ;
adatdllomdny: az egy nyilviintartiisban kezelt adatok cisszessdge;
adatvddelmi incidens: az adatbid.onsiig olyan sdrelme, amely a tovilbbitott, t6rolt vagy miis m6don
kezelt szem6lyes adatok vdletlen vagy jogellenes megsemmistildsdt, elveszt6sdt, m6dosuliisiit,
jogosulatlan tov6bbit6srit vary nyilviinoss6gra hozatalilt,vary azazokltozval6 jogosulatlanhozzdfdrlst
eredm6nyezi;
I

4.

A szemdlyes adatok kezel6s6nek alapelvei

Szemdlyes adatkizdrolag egydrtelmtien meghatrirozott, jogszerti c6lb6l, jog gyakorkisa 6s kotelezettsdg
teljesit6sedrdekdbenkezelheto. Azadalkezel6snekmindenszakaszibanmegkellfelelnie azadatkezell,s
cdljiinak, azadatok gytijt6sdnek 6s kezel6sdnek tisztessdgesnek 6s tdrv6nyesnek kell lennie.
Csak olyan szemdlyes adat kezelhet6, amely azadatkezells cdlj6nak megval6sul6siihoz elengedhetetlen,
a cdl el6rds6re alkalmas. A szem6lyes adat csak a cdl megval6suliisrihoz sztiks6ges mdrtdkben 6s ideig

kezelheto,

Az adatkezel6s soriin biaositani kell az adatok pontossiig6t, teljess6gdt 6s - ha az adatkezel6s c6ljrira
tekintettel sziiksdges - naprakdszsdgdt, valamint art,hogy az drintettet csak az adatkezelds celjithoz
sziiksdges ideig lehessen azonositani.
Az adatkezelds sordn arra alkalmas mriszaki vagy szervezdsi fgy ktikindsen az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezel6sdvel, vdletlen elveszt6s6vel, megsemmisUldsdvel vagy kiirosoddsiival szembeni

-

vddelmet kialakit6
biaonsdgrit.

5.

-

intdzkedesek alkalmazlsirval bizositani

Az adatkezelds jogalapja

kell a szemdlyes adatok

megfelel6

6s 6ltal6nos felt6telei

Szemdlyes adat akkor kezelheto, ha
az az adatkezell tcirvdnyben meghat6rozott feladatainak ell6trisiihoz feltdtlentil sziiks6ges 6s az
dri ntett a szem d l yes adatok kezel €s ehez ki fej ezett en hozziljirult, v ag

-

-

az az lrintett vary miis szemdly l6tfontossrigi drdekeinek vddelmdhez, valamint a szemdlyek
6let6t, testi dpsdgdt vagyjavait fenyegetS kdzvetlen veszdly elh6rit6siihoz vagy megel6zesehez
sztiksdges 6s azzal ar6nyos, vary
szemdlyes adatot az erintett kifejezetten nyilv6noss6gra hoda €s az az adatkezelds cdljrinak
megval 6sukis 6hoz sziiks 6 ges 6s azzal ar6ny os.

-

Kiilonleges adat akkor kezelhet6, ha
- az az drintett vary m6s szem6ly ldtfontoss6gri 6rdekeinek v6delmdhez, valamint a szem6lyek
6let6t, testi 6ps6gdt vagy javait fenyegeto kdzvetlen veszdly elh6rit6srihoz vagy megelozesdhez

sziikdges

€s azzal ar6nyos, vagy
szemdlyes adatot az lrintett kifejezetten nyilvilnossiigra hozta 6s az az adatkezelds cdlj6nak
megval 6sul iisiihoz sziik 6 ges 6s azzal ar6nyos.
az tdrv6nyben kihirdetett nemzetkozi szerzbdds v6grehajt6s6hoz feltdtleniil sziik6ges 6s azzal

-

ar6nyos, vagy

ad az

Alaptdrvdnyben biztositott alapvet6

jog

drvdnyesitdse, toviibbii

a

nemzelbid.onsdg, a biincselekmdnyek megeloz6se, felderitdse vagy tildcizdse drdekdben vagy
honvddelmi drdekb6l tdrv6ny elrendeli.

Kiildnleges adatok kezeldse eset6n az adatkezelo, illetve a megbizitsirb6l vagy rendelkezdse alapjdn
eljrir6 adatfeldolgoz6 megfelel6 miiszaki 6s szervezdsi intdzked6sekkel biztositja, hogy az adatkezeldsi
mfiveletek vfgzese sor6n a ktildnleges adatokhoz kizilr6lag az rendelkezzen hozzdfdrdssel, akinek az
adatkezeldsi mtivelettel dsszefliggo feladatiinak ellfitisdhoz feltdtleni.il sziiks6ges.

Az

adatkezel6 6ltal kezelhet6 adatok kdr6t, cdlj6t, jogalapjilt, 6s az adatok megorzdsi idejdt az
adatkezel6si szabillyzat l.sz. melldklete tartalmazza. Az adatkezelo riltal kezelhet6 adatok k6re a
vonatkoz6 jogszabiiy keretei kdzdtt tovribb adatoka is kiterjedhet.

Az 6rintett hozzijdrulisa az adatkezel6si szabrilyzat 2.s2. melldklete szerinti hozzfijilrul6 nyilatkozat
megfelelo kitoltds6vel tdrt6nik. A hozzdjirulest megadottnak kell tekinteni akkor, ha az lrintett a
hozzdrlirulilst egydb jognyilatkozattal egyseges szerkezetbe foglaltan, ir6sban adta meg.

6.

Az adattov6bbitiis feltdtelei:

Az adattovribbit6st megeloz6en az adatkezeld, illetve a megbiziis6b6l vagy rendelkez6se alapjrin eljrir6

adatfeldolgoz6 megvizsg6lja

a

tov6bbitand6 szem6lyes adatok pontossiigrit, teljessdgdt

6s

naprakdszsdgdt.

Ha a vizsgiilat eredmdnyekdnt az adatkezel6, illetve a megbfz6s6b6l vagy rendelkez6se alapj6n eljrir6
adatfeldolgozo azt dllapfda meg, hogy a toviibbitand6 adatok pontatlanolg hiiinyosak vary m6r nem
naprakdszek, azokat kizir 6lag abb an az es etb en tovribbithatj a, ha
a) azaz adattovribbft6s cdlj6nak megval6suliisiihoz elengedhetetlentil szuks6ges, 6s
b) az adattovribbitdssal eryidejtileg tijekoztatja a ci,mzetlet az adatok pontossilgiival, teljessdg6vel ds
naprakdszs dgdvel dsszefliggdsben rendel kez6s6re 6l 16 inform6ci6k6l.

Az adatkezel6 az adatok tovribbit6srival egyidejiile gtilekonafia a cimzettet az adatkezellsi feltdtelekrol
€,s

az azok alkalmazisdra vonatkoz6 jogi k6telezetts6gr6l.
7

.

Az 6rintettet megillet6 jogosultsrigok

Az drintett jogosult arra, hogr az adatkezelo es az annak megbizdsib6l vagy rendelkezdse alapjdn
eljrir6 adatfeldolgoz6 dltal kezelt szemdlyes adatai vonatkoz6siiban az e t}rienyben meghatiiroiott
feltdtelek szerint
a) az adatkezeldssel 6sszefiigg6 tdnyek6l az adatkezelds megkezdds6t megel6zben tdjekoztatilst
kapjon (a toviibbiakban: elozetes trlj6koz6drishoz val6 jog),
D) k6relm6re szemdlyes adatait 6s az azok kezeldsdvel osszefiigg6 inform6ci6kat az adatkezel| a
rendelkez6s6re bocsdssa (a tovribbiakban: hozzdf€rdshez val6 jog),

c) k6relmdre, valamint

az e fejezetben meghatdrozott tov6bbi esetekben szemdlyes adatait

az

adatkezel6 helyesbitse, illetve kiegdszitse (a tov6bbiakban: helyesbitdshez val6jog),
d) kerelmere, valamint az e fejezetben meghat6rozott tov6bbi esetekben szem6lyes adataikezeleset az
adatkezel6 korliiozza (a tovribbiakban: az adatkezel6s korliitozris6hoz val6 jog),

e/ k6relmdre, valamint

az e fejezetben meghatdrozott tov6bbi esetekben szemdlyes adatait

az

adatkezelo tdrdlje (a tov6bbiakban: tdrl6shez val6 jog).

8.

Az adatkezelo 6ltal6nos feladatai

Azcflg adatkezel6je a c6g mindenkori elniike.

Az

adatkezel6 az adatkezelds jogszenisdg6nek biaositrisa drdekdben az adatkezelds dsszes
kdriilmdny6hez, igy kiildncisen cdljithoz, valamint az erintettek alapvet6 jogainak drvdnyestilds6t az
adatkezelds 6ltal fenyegeto kockiizatokhoz igazod6 m[iszaki ds szervezdsi intdzkeddseket tesz, ide6rwe
indokolt esetben az iilnevesit6s alkalmaz6siit. Ezeket az intdzkeddseket az adatkezel6 rendszeresen
felU lvizs grilj a es

sztiks6g esetdn megfelel oen m6dosftj a.

Az intezkedeseket rigy

kel I kialakitani, hogy azok
a) a tudom6ny 6s technol6gia mindenkori rill6s6nak 6s az int6zkeddsek megval6sitiisa koltsdgeinek

figyelembevdtel6vel dszszertien eldrhet6 m6don a szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6
kdvetelmdnyek, fgy kiiltinrisen az adatkezelds alapelvei 6s az drintettek jogai hat6kony 6rvdnyesiil6s6t
szolgdlj6k, valamint
D/ alkalmasak 6s megfelel6ek legyenek annak biaositiisdra, hogy alapdrtelmezds szerint
ba) kizdr6lagolyan ds annyi szemdlyes adat kezel6s6re keriiljon sor, olyan mdrtdkben ds id6tartamban,
amely az adatkezelds cdlja szemponddb6l sztiksdges, ds
bb) az adatkezel6 riltal kezelt szemdlyes adatok az€rintett erre ir6nyul6 kifejezett akarata hi6nydban
ne v6lhassanak nyi lv6nos an hozzdferhetlv 6,.

Aki az adatkezel6 tevdkenysdgi

kcirdben kezelt szemdlyes adatokhoz adatfeldolgoz6kdnt yagy az
adatkezel6 ir6ny(trisa alatt m6s m6don jogszertien hozzdfdrhet a hozzdfdrdssel drintett szemdlyes
adatokkal kizdr6lag az adalkezel6 utasitrisriban meghat6rozott mtiveletek v6gzds6re jogosult.

Azadalkezelo es azadatfeldolgozo azdltalavdgzettadatkezel6si mriveletek jogszertisdgdvel kapcsolatos
eljririisok lefolytatdsrira jogosult szervek 6s szem6lyek tev6kenysdgdt koteles el6segiteni, rdszikre az
elj

6riisuk I efo lytatiis6hoz sztiks6ges trij dkoztat6st k6tel es megadni.

9.

Azadatfeldolgoz6

Adatfeldolgozbkent kizirolag olyan szemdly vagy szervezet jiirhat el, aki vagy amely megfelel6
garanciiikat ny$t az adatkezel6s jogszertisdg6nek 6s az 6rintettek jogai vddelm6nek biaositdsdra
alkalmas mt'iszaki 6s szervezdsi intdzkeddsek v6grehajt6siira. Ezen garanciilkat az adatkezel6s
megkezd6sdt megel6zoen az adatfeldolgoz6 igazolja az adarkezelo sz6m6ra.

Az adatfeldolg026
a) tevdkenysdge soriin kizirolag az adatkezel6 (riisbeli utasitiisa alapjrin jrir el,
b) tevdkenys6ge soriin biaositja art, hogy az drintett szem6lyes adatokhoz val6 hozzdfdrdsre
feljogosftott szem6lyek ha jogszabrilyon alapul6 megfelel6 titoktart6si kritelezettsdg hatiiya alatt

-

egydbkdnt nem rillnak

- az illtaluk

megismert szem6lyes adatok vonatkoziisiiban titoktartrisi

kdtelezetts6get v6l la lj anak,
c) tevdkenysdge soriin minden megfelel6 eszkdzzel segiti az adatkezelot az drintettek jogai
6rv6nyesitds6nek el6segitdse, ezzel kapcsolatos kdtelezettsdgei teljesit6se 6rdekdben,
d) az adatkezel6 viilaszt6sa szerint az iiltalavdgzett adatkezel6si mr,iveletek befejezdsdt krivet6en ha

-

tcirvdny m6skdnt nem rendelkezik - vagy halad6ktalanul tdrli a tevdkenysdge sordn megismert
szem6lyes adatokat, vary toviibbitja azokat az adatkezelonek ds azt kdvetoen t6rli a megldv6
mdsolatokat,

e) az adatkezel6 rendelkezdsdre bocsiit minden olyan informiici6t, amely az adatfeldolgoz6
igdnybevdteldre vonatkoz6 jogi rendelkezdseknek val6 megfelelds igazol6siihoz szuksdges, 6s

fl

tovihbi adatfeldolgoz6t csak az e towl,nyben meghat6rozott feltdtelek teljesit6se mellett

vesz

igdnybe.

Ha egy adatfeldolgoz6 e ttirvdny rendelkezdseit6l eltdrve maga hatiirozza meg az adatkezelds cdljait
eszkcizeit, akkor azt az erintetl adatkezel6s tekintetdben adatkezel6nek kell tekinteni.

6s

10. Az adatkezel6i 6s az adatfeldolgoz6i nyilv6ntartiis 6s az elektronikus napl6

Az adatkezelo a kezeldsdben l6v6 szem6lyes adatokkal kapcsolatos adatkezel6seir6l, azadatvddelmi
incidensekrol 6s az drintett hozzdferdsi jogdval kapcsolatos intdzkeddsekSl nyilvrintart6st vezet (a
tovribbiakban erytitt: adatkezel6i nyilviintartris). Azadatkezel6i nyilvrintart6sban azadatkezellrlgziti
a) azadalkezel6, idedrtve minden egyes kdzris adatkezelo nevdt 6s el6rhetosdgdt.
b) azadatkezelds c6ljdt vagy cdljait,
c/ szemdlyes adatok tov6bbit6sa vagy tervezett toviibb(t6sa eset6n az adattov6bbit6s cimzettjeinek
idedrtve a harmadik orsziigbeli cimzetteket ds nemzetk6zi szewezeteket - k6r6t,
d) az drintettek, valamint a kezelt adatok k<irdt,
e) profilalkot6s alkalmaz6sa esetdn annak t6nydt,
fl nemzetkozi adattov6bbit6s eset6n a tov6bbitott adatok kcjrdt,
g) az adatkezeldsi miiveletek - idedrtve az adattovihbitrist is - jogalapjait,
h) ha az ismert, a kezelt szemdlyes adatok t6rl6sdnek id6pontjrit,
i) az etow€nv szerint v6grehajtott mriszaki 6s szervez6si biztonsrigi intdzkeddsek iiltalilnos leiriisiit,
j) az Altala kezelt adatokkal osszefiigg6sben felmeri.ilt adatvddelmi incidensek bekovetkezdsdnek
kdrtilmdnyeit, azok hat6sait 6s a kezel6stke tett intdzked6seket,
k) az lrintett hozzi$lresi jogrinak 6rv6nyesit6s6t e tdrv6ny szerint korliitoz6 vagy megtagad6
int6zkeddsdnek jogi 6s tdnybeli indokait.

Az adatfeldolgoz6 az illtala az egyes adatkezelok megbizrlsrib6l vagy rendelkezdse szerint vdgzett
adatkezeldseir6l nyilviintart6st yezet (a tovribbiakban: adatfeldolgoz6i nyilv6ntart6s). Az
z6i ny ilv 6ntart6 s ban az adatfe I do I gozo r o gziti :
a toviibbi adatfeldolgoz6k nevdt ds eldrhetos6geit;
b) az adalkezelo megb(ziisiib6l vagy rendelkezdse szerint v€,gzett adatkezeldsek tfpusait;
c) az adatkezelo kifejezett utasftiisiira tdrtdno nemzetkdzi adattov6bbitiis esetdn a nemzetkozi
adattovribbitiis t6nydt, valamint a cimzett harmadik orszigvagy nemzetkdzi szervezet megjelcildsdt;
d) aze tdrvdny szerint vdgrehajtott mliszaki 6s szervez6si biztons6gi int6zked6sek 6ltal6nos leirilsitt.
a

dat fe I do I go

a) azadatkezelo, az adatfeldolgoz6,

Az adatkezeloi 6s az adatfeldolgoz6i nyilviintartast iriisban vary elektronikus riton rogzitett formiiban
kell vezetni es ad - kdrdsdre - a Hat6s6g rendelkezdsdre kell bocs6tani.

A

szemdlyes adatokkal elehronikus fton yegzett adatkezeldsi mriveletek jogszenisdgdnek
ellenorizhet6sdge cdlj6b6l az adatkezeli5 6s az adatfeldolgoz6 automatiz6lt adatkezeldsi rendszerben (a
tovribbiakban: elektronikus napl6) rlgziti
a) azadatkezel6si mtivelettel 6rintett szemdlyes adatok krjrdnek meghat6roz6s6t,
b) azadatkezel6si m[ivelet c6ljdt 6s indokiit,
c) az adatkezel6si miivelet elv6gzdsdnek pontos idopontjdt,
d) az adatkezeldsi mtveletet v6grehajt6 szemdly megjeldl6s6t,
e) a szemdlyes adatok tovribbitrisa eset6n az adattovdbbit6s cimzettjdt.

Az elektronikus napl6ban rdgzitett adatok kizdr6lag az

adatkezel6s jogszertis6gdnek ellenorz6se, az
adatbiaons6gi krivetelmdnyek 6rv6nyesit6se, tov6bb6 biintet6eljrir6s lefolytat6sa c6lj6b6l ismerhet6ek
meg ds haszndlhat6ak fel.

Ha a kotelez6 adatkezeles id6tartam6t vagy sztiksdgessdge idoszakos feli.ilvizsgdlat6t tdrvdny, helyi
dnkormiinyzat rendelete yagy az Eur6pai Uni6 kotelezo jogi aktusa nem hat6rozza meg, az adatkezelo

az

adatkezeles megkezdds6t6l legaLibb hiiromdvente feltilvizsgrilja,

hogy az itltala, illetve

a

megbiz6srib6l vagy rendelkez6se alapj6n elj616 adatfeldolgoz6 riltal kezelt szemdlyes adat kezel6se az
adatkezel6s c6lj6nak megval6sul6s6hoz sziik6ges-e. Ezen feli.ilvizsg6lat kdriilmdnyeit 6s eredmdnydt
az adatkezelo dokumentdlja, e dokument6ci6t a felUlvizsgiilat elvdgz6s6t kdvet6 tiz evigmegiSrzi 6,s ail.
a Nemzeti Adatvddelmi ds Inform6ci6szabads6g Hat6siig (a tov6bbiakban: Hat6s6g) kdrdsdre a Hat6s6g
rendelkez6sdre bocs6tja.
I

L

Adatbiaons6gi intdzkeddsek

Az

adatkezelo es az adatfeldolgozo a kezelt szemdlyes adatok megfelelo szintti biaonsdg6nak
biaosit6sa drdekdben az 6rintettek alapvet6 jogainak 6rvdnyesiil6sdt az adatkezells 6ltal fenyeget6 igy
ktildndsen az drintettek ki.ildnleges adatainak kezel6s6vel j6r6 - kock6zatok mdrt6k6hez igazodo
miiszaki 6s szervezdsi intdzkeddseket tesz.
Azintezkeddsek kialakit6sa 6s v6grehajt6sa sor6n azadatkezelo 6s az adatfeldolgoz6 figyelembe veszi
azadatkezeles dsszes kdriilm6nydt, igy kiildnrisen a tudom6ny 6s a technol6gia mindenkori irllisdt, az
int6zkeddsek megval6sittisiinak kcilts6geit, az adatkezelds jellegdt, hat6ktirdt ds c6ljait, tovibb| az
6rintettek jogainak 6rvdnyesiil6sdre az adatkezel6s riltaljelentett vdltozo val6sziniisdgri 6s sflyossrigri
kockizatokat.
12. Az adatv6delmi incidens kezel6se

(l) Az

adatkezelS aziltala, illetve a megbfzrls6b6lvagy rendelkez6se alapj6n elj616 adatfeldolgoz6 6ltal
kezelt adatokkal osszefiigg6sben felmerUlt adatvddelmi incidens kapcsiin rcgziti az (5) bekezdesa),
c) 6s d) pontja szerinti adatokat, valamint az adatvddelmi incidenst haladdktalanul, de legfelj ebb az
adatv6delmi incidensr6l val6 tudom6sszerz6s6t kciveto hetvenkdt 6r6n beltil bejelenti a Hat6siignak.
(2) Az adatvddelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha val6szinrisithet6, hogy az nem jiir kockilzattal
az 6rintettek jogainak drvdnyesiildsere.

(3) Ha az adatkezelo az (l) bekezd6sben meghat6rozott bejelentdsi kdtelezetts6get akadrilyod.atdsa
miatt hatririd6ben nem teljesiti, ad. az akadrily megsztin6sdt kdvet6en halad6ktalanul teljesiti, 6s a
bejelentdshez mell6keli a kdsedelem okait felt6r6 nyilatkozat6t is.
(4) Ha az adatvddelmi incidens az adatfeldolgoz6 tevdkenys6gdvel dsszefiiggdsben meriilt fel vagy

aA eg€bkent az adatfeldolgoz6 dszleli, arr6l
kcivet6en

-

-

az adatv6delmi incidensr6l val6 tudom6sszerzds6t

halad6ktalanul t6jdkoztatja az adatkezelot.
(5) Az (l ) bekezd6sben meghatiirozott bejelent6si kdtelezettsdg keretei k<izdtt az adatkezel|
a) ismerteti az adaFldelmi incidens jellegdt, beledrtve ha lehets6ges
az 6rintettek k6r6t
hozzinetitleges sz6m6t, valamint az incidenssel drintett adatok krjrdt 6s hozzi:etlleges mennyisdg6t,

-

b) tijekortat6st

-

6s

nyujt a tovribbi tdjdkoztatis nyujt6srlra kijel6lt mds kapcsolattart6 nev6rol 6s

eldrhetosdgi adatai16l,

c) ismerteti azadatvldelmi incidensb6l ered6, val6szintisitheto krivetkezmdnyeket, 6s
d) ismerteti az adatkezell 6ltal az adatv6delmi incidens kezel6s6re tett vagy tervezett az adatv6delmi
incidensb6l eredo esetleges hiitriinyos kdvetkezmdnyek mdrsdkldsdt cdlz6 6s egydb intdzkeddseket.
13. A munkavrillal6ka vonatkoz6 specirilis rendelkezdsek

(l) A munkavdllal6t6lcsak

olyan nyilatkozat megtdtele vagy adat kdzl6se k6rhet6, amely szem6lyisdgi

jog6t nem s6rti, 6s a munkaviszony ldtesitdse, teljesitdse vagy megszrin6se szempontj6b6l ldnyeges. A
munkaviillal6val szemben csak olyan alkalmassiigi vizsgiilat alkalmazhat6, amelyet munkaviszonyra
vonatkoz6 szabdly ir el6, vagy amely munkaviszonyra vonatkozo szabdlyban meghatiirozott jog
gyakorl6sa, k<itel ezettsdg telj es itdse drdekdben sziiksdges.
(2) A munkriltat6 ktiteles a munkav6llalot tdjdkoztatni szemdlyes adatainak kezeldsdrol. A munkiiltat6
munkav6llal6ra vonatkoz6 tdnyt, adatot, v6lemdnyt harmadik szem6llyel csak torv6nyben
meghat6rozott esetben vagy a munkaviillal o hozzdjdrulils6val k6z6lhet.

a

(3) A munkaviszonyb6l szirmaz6 kdtelezetts6gek teljesitdse cdlj6b6l a munk6ltat6 a munkav6llal6
szenrdlyes adatait - az adatszolg6ltat6s cdlj6nak megjeloldsdvel, tOrvdnyben meghat6rozottak szerint
adatfeldolgozo szilmdra6tadhatja. Errola munkav6llal6t elozetesenthjekoztatni kell.
(4) A munkav6llal6ra vonatkoz6 adatok statisztikai cdlra felhaszn6lhat6k 6s statisztikai cdlfi
felhaszn6lSsra - hozzbjbrul6sa ndlkiil, szemdlyazonosit6sra atkalmatlan m6don 6tadhat6k.
-

A munk6ltat6 kezeli
a) a munkaviszonyt ldtesiteni szdnddkoz6 szemdly,
6/ a munkav6llal6
azon szemdlyes adatait, amelyeket a biiniigyi nyilv6ntart6 szerv 6ltal ki6llitott hat6s6gi bizonyitv6ny
tarlalmaz.

(lH4)

(5) Az
bekezddsben foglaltak alapj6n megismert szemdlyes adatokat
vezetb
munkav6gzdsre irSnyu16 egydb jogviszony l6tesit6s6rol meghozott dontds id6pontj6ig vagy

a

munkav6gzdsre ir6nyu16 egy6b jogviszony ldtesitdse

esetdn a

jogviszony

a

-

megszrin6sdig,

megsziintetdsdig kezeli.
14. Az adatok kezeldsdre egyebekben az al6bbijogszab6lyhelyek ir6nyad6ak:

.
'
'

az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20161679 Rendelete (2016.6prilis 27.) a term6szetes
szem6lyeknek a szemdlyes adatok kezel6se tekintet6ben tdrt6n6 v6delm6rol 6s az ilyen adatok
szabad 6raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon kiviil helyezds6r6l (a tov6bbiakban:
GDPR)
az inform6ci6s dnrendelkez6sijogr6l ds az inform6ci6szabads6gr6l sz616 2011. evi CXII. torv6ny
A munka tdrv6nykonyvdrol sz6l6 2012.6vi I. torvdny

Kelt. : Ujfeh 6rt6, 2018. december

Papp Kriszti6n S6ndor
i.igyvezet6
Jelen szab6lyzatot a PA-COMP
sz. hatbr ozat6val e I fo gadta.

Kft. Taggyiil6se 2018. december l0-6n megvitatta

6s

2l20t9 (XII.10.).

Papp Kriszti6n S6ndor tigyvezet6

Kdszitettem 6s ellenjegyzem Dr. Nagy J6nos Arp6d, 4400 Nyiregyhiza, Szabads6g
alatti szdkhelyii egy6ni i.igyvdd Nyiregyh6z 6n, 20 18. december 1 0-6n.
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