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I.A SZABÁLYZ^TCÁLJA

Jelen szabályzat célla a Szsrvezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzító belső szabályok
megállapiíása AZ EURÓPAI PARLAMENT És a raNÁcs (EU) 20161679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelmérő1 és az ilyen adatok szabad ráramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghaúrozott adatvédelmi és adatkezelési
rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Szewezet valamennyi tevékenysége,
szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való
jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatairrak feldolgozása, illetóleg kezelése sorrin.
A Szervezet jelen szabályzat elfogadásával deklará]ja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ES A
TANÁcs (EU)20l6l679 RENDELETE (2016. ápilis27.) - továbbiakban,,Rendelet,- 5. cikkében
foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betarfuísát.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Szemólyi hatály

Ie|en szabályzat hatálya a Szervezetre és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az
adatkezelési tevékenysége kiterjed, A jelen szabályzatban tögzitett adatkezelési tevékenység
természetes személyek személyes adarajía iráLnyul. A szabéúyzat haálya nem terjed ki az olym
személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illeWe amely kiilönösen olyan vállalkozásokra
vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoaak létre, beleértve a jogi személy nevét ós formáját,
valamint ajogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesüiet, a gazdasági
társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

2. Időbeli hatály

Jelen szabáIyzat idóbeli hanílya a megallapításrárrak napjától további rendelkezósig, vagy a
szabályzat visszavonrisrá,rrak napjáig ál fenn.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. ,,személyes adat": azonosított vagy azonosítható természete§ személyre (,,érintett") vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghaté!íozó adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságám vonatkozó egy vagy több tényező alapjrin azonosítható;

2. ,,adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatá|lományokon automaüzált vagy nem
automatizált módon végzett bármely múvelet vagy műveletek összessége, így a gyújtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítris vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,



vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. ,raz adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövóbeli kezelésük
korlátozísa céljából;

4. ,,proíilalkotás": személyes adatok automatizát kezeiésének bármely olyan formája, amelyrrek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fúződó bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, kiilönösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzeíhez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciáLkhoz, érdek-lódéshez, megbíáatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzók elemzésére vagy előre jelzésére hasz:áljrik;

5. ,álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek követkeáében
további információk felhasználáLsa nélkiil többé máLr nem állapíüató meg, hogy a személyes adat

mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további infomtációt külön
tárolják, és technikai és szelvezési intézkedósek megtételével biáosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. ,,nyilvántartási rendszer': a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy öldrajzi szempontok szerint - tagolt állomrinya, amely meghatározott

ismérvek alapj án hozzáféthető ;

7. ,,adatkuelő": az a természetes vagy jogi személy, köáatalmi szerv, ügynökség vagy bírmely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit ónállóan vagy másokkal
együtt meghatáíozzai ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 1oghatátrozza
meg, az adalkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatároáatja;

8. ,radatfeldolgozó'| az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bri,rrnely egyéb szerv, arnely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. ,,címzett': az a természotes vagy jogi személy, köáatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, fiiggetlenül attól, hogy harmadik fel-e.

Azon közhata]mi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal

össáangban férhebrek hozzá személyes adatokhoz, nem mhősülnek címzettnek; az em]ített adatok

e köáatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelóen az

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. ,rharmadik Iél": az a természetes vagy jogi szemóly, köáatalmi szerv, ügyrökség vagy

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adaíkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azok&al a személyekkel, akjk az adatkezeló vagy adatfeldolgozó közvetlen iránltása alatt a

személyes adatok kezelésére felhatalmazrist kaptak;

11. ,,az éintett hozzájárulása": az érinteít akaratának önkéntes, konkét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyételmü kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
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megerósítóst félreérthetetlenül kifejező cselekedet itjan jelzi, hogy beleegyezéséí adja az őt érintó
személyes adatok kezeléséhez;

12. ,,adatvédelmi incidens": a biáonság olyan sériilése, amely a továbbítot! trirolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesáésé!
megvéitoztáását, jogosulatlan közlésétvagy az azokhoz való jogosulatlan hozzíférést eredményeá;

13. ,,genetikai adat": egy természetes személy örökölt vagy szeízett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy frziolőg}ájáía vagy egészségi
á|lapotíra vonatkozó egyedi infomrációt hordoz, és amely elsősorban az errrlített természetes
szeméMől vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. onbiometrikus adat": egy természete§ személy testi, fiáológiai vagy viselkedési jellemzóire

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljrárrásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerósíti a természetes személy egyedi azonosítá,sát, ilyen például az arckép vagy a

daktiloszkópiai adat;

15. ,regészségüryi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapoíéra
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy szástfua nyújtott egészségügyi

szolgátatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotfuól;

16. ,,vállalkoz ás": gazdaság1 tevékenységet fol1tató természetes vagy jogi személy, ffiggetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet foly.tató személyegyesító
trirsaságokat és egyesiileteket is,

IV.ALAPELVEK

(1) Személyes adat klzfuólag megltatározott célbó1, jog gyakorlrása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető.

Q) Az aóatkezelés minden szakaszában meg ke1l felelnie az adatkezelés celjának, az adatok

felvételének és kezelésének tisáességesnek és törvényesnek kell lennie, Csak olyan
személyes adat kezelhető, atnely az adatkezelés céljának megvalósulásrához elengedhetetlen,

a cél eléresére alkalmas.
(3) A személyes adat csak a cél megvalósulástíhoz sziikséges mértékben és ideig kezelhető.
(4) A Szervezet ógzíti, hogy az éltala kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja

elektronikus állományi formában, illetve papír alapú dokumerrtumokon, az adaíbíztanságra
vonatkozó előírások megtartása mellett.

(5) Jelen rendelkezés valamennyi a Szsrvezet éltal végzeLí adatkezelési-és adatfeldolgozasi
tevékenység tekintetében érvényes.

V. AZ ADATKEZELES JOGALAPJA

1. Az érintett boruájárúása



valamely egyéb jogszerű, jogszabrfly által megállapított alappal kell rendelkemie.
(2) Az érintett hozzájarulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájarulásáí a következő formában adhatja meg:

a) írasban, személyes adatkezeléshez ho zzájérulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Szervezet intemetes weboldaliin megvalósított kifejezett
magatar!ásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal
összefliggó szolgáltatások igénybevétele soriin erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adoít
.összeffiggésben az éíiílJ'.elí hozzájárulésát személyes adatainak íeíyezeít kezeléséhez
egyértelmúen jelzi.

(3) A hallgatrás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minósiil hozzájámiásnak.
(4) A hozzájérulás az ugyalazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterj ed.

(5) Ha az adatkezelés egyszene több célt is szolgá, akkot a hozzálarllást az összes adatkezelési
cé|ra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett ho""ájítrulását elektronikus felkérést követóen adja
meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja sziikségtelenül
azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatko zásábul ahozzájárulást kérik.
(ó) Az érintett jogosult an4 hogy hozájarulésát bármikor visszavonja. A hozzajaru|ás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszeriiségét. A
hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoáatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerú módon kell lehetóvé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszeriinek minősü, ha az olyan szeruődés teljesítéséhez sziikséges,
amelyben az éiríett az egyik fel, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a2 érintett
kérésére történő lépések megtételéhez sziikséges,

(2) A szerződés teljesítéséhez nem sziikséges személyes adatok kezeléséhez va]ó érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskótésnek.

3, Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vag! az érintett, illetve más
természetes személy létfontossági érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvóny határozza meg, igy az
érintell ltozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem sziikséges.

(2) Az adalkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtaítam{íról az adatkezelő személyéről, továbbá ajogairól, ajogorvoslati lehetőségekról.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teijesítése cimén az érintett hozzájárulásiának visszavonását

követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely ní vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vag uz adatkezelőre ruhálzott közhatalmi jogosítvány ryakorlásának keretében
végzett fe|adat végrehajtása, az adatkezelő vary ery harmadik fél jogos érdekeinek
énényesítése.
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(1) Az adatkezelő - ideértve azt az ada|kezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik -
vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adalkeze|éste, feltéve hogy
az éintett érdekei, alapvetó jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbsége| figyelembe
yéve az adalkezelővel való kapcsolata alapjén az érintett észszeni elvrárrásait. Az ilyen jogos

érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat élI fenn az
érintett és az adatkezelő között, pélűul olyan esetekben, amikor az érintett az adalkezelő
ü§fele vagy annak alkalmazásában ál1.

Q) A jogos érdek fennrállásrának megálapítrisához mindenképpen köriiltekintően meg kell

_ vizsgálni többek közitt aá, ho gy az éinteít a személyes adatok gyújtésének időpontjában és

azzal összefiggésben számíthat-e észszeriíen arra, hogy adatkezelésre az adott célból
keriilhet sor.

(3) Az érintett érdekei és alapvetó jogai elsőbbséget élveáetnek az aÁatkezelő érdekével

szemben, ha a személyes adatokat olyan köriilmények között kezelik, amelyek közepette az
érintettek nem szrámítanak további adatkezelésre.

Vt. AZADATOK MEGISMERÉ,SÉRE JOGOSULTAK KÖRE

(1) A személyes adatokat a Szewezet a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó
hozzéferési jogosultságokkal rendelkező munkaváIalói, illetve a Szervezet részére

szolgráltaási szerződések alapján adatfeldolgoziisi tevékenységet végző személyek,

szervezetek ismerhetik meg, a Szervezet élá meghatiározott terjedelemben és a
tevékenységiik végzéséhez sziikséges mértékben.

Q) Az adatfeldolgozók felsorolás át az ada,,.védelmi tájékoztató tar:tdmazza

VII. AZ ÉRINTETT SZEnÉLY JOGAI

1. T áiékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére ilányuló tevékenység megkezdését

megelőzően ájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összeffiggő információlról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó inforrrr:ációk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a. az aÁatkeze|őnek a kiléte és elérhetőségei;

b. a személyes adatok tervezett kezelésének célj 4 valam;nt az adatkezelés jogalapj a;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján a7aplió adatkezelés esetén, az
adatkezeló vagy harmadik fel jogos érdekei;

adott esetben a személyes adatok címzettlei, illetve a címzettek kategóriá,i;

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik onzágba vagy nemzetközi

szeryezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottsrig

megfelelőségi hatfuozaténak léte vagy annak hirány4 vagy a Rendelet 46. cikkben, a

47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében

említett adattovábbítrás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,

d.
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valamint az azok másolatrának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok
elérhetóségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkeze\ő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biáosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról táj ékoztatja:

a. a személyes adatok trá,rolásának időtartamriról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatarozásri,rrak szempondairól;

, b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmeáeti az adaíkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz valő hozzáférést, azok helyesbítését, töIlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakoáat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjan vagy a9. cikk (2) bekezdésének a)

, pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájírulás brirmely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás elótt a hozzájarulás
alapj an végrehajtott adatkezelés j ogszeníségét;

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújüisanak jográról;

e. anól, hogy a személyes adat szolgáltaása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerzódés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f. a Rendelet 22. cíkk (1) és (a) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikara és ana vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintethe nézve milyen várható

következményekkel bír,

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg> az adatkezeló az érintetl
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a. az adalkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;

b, a személyes adatok tervezett kezelésének célj a, valamint az alatkezelés jogalapja;

c. az érintett személyes adatok kategóriái;

d. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

e. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett
vagy valamely nemzetközi szeíyezet részére kívánja továbbítani a személyes

adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatínak léte vagy annak hianya,
yagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (l) bekezdésének

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfeleló és alkalmas
garanciiák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az elérhetőségiikre való hivatkozás.
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(2) Az (1) bekezdésben errrlített információk mellett az adatkezelő az éintetl rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisáességes és átláüató adatkezelés biaosítlásrihoz sziikséges kóvetkező
kiegészítő információkat:

a. a személyes adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatrá,rozásának szempontjai;

b. ha az adatkezelés a Rendelet 6, cikk (1) bekezdésének í) pontjárr alapll|, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c. az érintett azon jog4 hogy kérelmezheti az adatkezelőól a rá vonatkozó személyes

. adatokhoz valő bozzáfétést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakoáat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az éintetí
adaüordozhatós ághoz való joga;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjrá,rr vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájítlllás bármely időpontban való
visszavonásiához való jog, amely nem érinti a visszavonás elótt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszeníségét;

e. a valamely felügyeleti hatósrághoz címzett panasz benyújtrásának joga;

f. a személyes adatok fomisa és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető fonásokból szrármaznak-e; és

g. a Rendelet 22, cik* (1) és (a) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkoüist is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és ana vonatkozó érthetó információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentóséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezeló a személyes adatokon a megszerzéstik céljától eltéró célból további
adatkezelést kívan végezri, a további adatkezelést megelőzően téilékozíatrlta kell az érintettet erról
az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden reievrins kiegészítő információról.
(a Az (1|(3) bekezdést nem kell alkalmazrri, ha és amilyen mértékben:

a. az érintett már rendelkezik az információkkal;

b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonlul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, kiilönösen a közérdekú archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatrási célból vagy statisáikai célból, a 89. cik& (1)

bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeáetné ezen
adatkezelés céljainak elérését, Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfeleló
intézkedéseket kell hoznia - az információk nyilvánosarr elérhetóvé tételét is ideértve

- az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előirla az adatkezelóre alkalmazandó
uniós vagy tagáIlami jog, amely az érinteít jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfeleló intézkedésekről rendelkezik; vagy
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d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

2. Az énntett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon ana vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arr4 hogy a személyes adatokhoz és a következő inforrnációkhoz hozzaíéréstkapjon:

a. az adatkezelés céljai;
' b. az éirltett személyes adatok kategóriái;

c. azon ciíílzellek vagy címzettek kategóriá, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogjak, ideénve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illewe a nemzetkö zi, szervezeíekeí;

, d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezeí időtartama, vagy ha ez nem
lehetsóges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtól a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakoáat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának j oga;

g. ha az adatokat nem az éirníeítől g}ujtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetó
információ;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (a) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotrást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikí,ra és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel j ár,

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezpt részére történő továbbí-
tására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztaIást kapjon a továbbítasra vonatkozóan a
46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés títrgyátképező személyes adatok másolaüít az érintett rendelkezé-
sére bocsátja. Az érintett á|tal kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költsege-
ken alapuló, észszeni mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a ké-
relmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bo-
csátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törlóshez való joga

3.1. A hetyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult an4 hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vorntkozó pontat]an személyes adatokat. Figyelembe véve az adaíkezelés célját, az érintett jo-
gosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő - kiegészítését.
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3.2. A törléshez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog")

(1) Az érintett jogosult arra; hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkü1 törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó sze-
mélyes adatokat indokolatian késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra mar oincs szükség abból a célból, amelyból azokat gyűjtótték

vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) ponda (hozzájarulás
személyes adatok kezelésébez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja

. értelmében ftifejezett hozzájátrúés adása) az adatkezelés alapját képező
hozzálérúásaí, és az adaíkezelésnek nincs más j ogalapj a;

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozráshoz való jog) tiltakozik
az adatkezelése ellen, és nincs elsóbbséget é|vező jogszeni ok az adatkezelésre,
vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapjrá,rr (iizletszerzés érdekében
történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyújtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
üírsadalommal összeffiggó szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,

(2) Ha az adatkezeló nyilvárrosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére aá törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek íigyelembevételével megteszi az
észszerúen elvrlrható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájé-

koztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érinteíl kérelmeáe tóliik a szóban forgó szemé-
lyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve mrásodpéldanyanak törlé-

sét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés sziikséges:

a. a véleménynyilváníás szabadságéltoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljábol;

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adaíkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagálami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekból vagy az

adatkezelóre ruhazott közhatalmi jogosítvriny gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cika (3)

bekezdésének megfeleiően a népegészségügy teriiletét érintő közérdek alapján;

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisáikai célból, amennyiben az (1)

bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előtedesáéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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4. Az arlatkeze|és korlátozásához való jog

( l ) Az érintett jogo§ult arra, hogy kérésére az adaíkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a kor|átoás arra az időtartamra

vonatkozik, amely |ehetővé tesá, hogy az adalkezelő el|enőizze a személyes adatok
pontosságát;

b. az adatkeze|és jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
- 

felhasználásrinak korlátozását;

c. az adaíkezelónek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterj e sztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d. az érintett a Rendelet 2l. cikk (1) bekezdése szerint ti|takozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megii,llapításra nem kerül, hogy az
adatkezeló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintettjogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapjrán korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a

tarolris kivételével csak az éíÁtett hozzájan:lásával, vagy jogi igények elóterjesáéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos köZérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátoztík az

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásrának feloldásáról előzetesentájékozíatja.

5. A személyes adatok he|yesbítéséhez, vary törléséhez, illetve az adatkezelós korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség

(l) Az adakezelő minden olyan c ift:;zeftet ájékozltat a helyesbítésről, törlésíől vagy adatkezelés-

korlátoztísról, akivel, illetve amellye1 a személyes adatot közöltéh kivéve, ha ez lehetetlennek

bizonyul, vagy ar:furytalanu| nagy erófeszítést igényel.

(2) Az édntettet kérésére az adatkezelő té4ékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) A, érintett jogosult ana, hogy a rá vonatkozó, éláa egy adatkezeló rendelkezésére bocsátott

szemé|yes adatokat tagolt, széles körben hasmalt, géppel olvasható formátumban megkapja

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelónek továbbitsa ané|kíil, hogy

ezt akadályozná az az adatkeze|ő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkez,elés a rendelet 6. cikk ( l ) bekezdésének a) pontja (órintett hozzájárulása a

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bckezdésének a) pontja
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(érintett kifejezetthozzájétrulésa az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.

cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerzódésen alapul; és

b. az adaíkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához valő jog (1) bekezdés szerinti gyakorliisa során az éirrt.'ett

jogosult arr4 hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kéqe a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (l) bekezdésében ernlített jog gyakorl{isa nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az
említett j og nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruhazott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásrlhoz

sztikséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrá,nyosan másokjogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(l) Az érintett jogosult arr4 hogy a saját belyzetevel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy köáatalrni jogosítvány gyakorlásanak keretében

megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fel jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szi,ikséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy fl pontjá.n

alapuló adatkezelés) eilen, ídeértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az aÁatkezelő

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszedtó erejú jogos okok indokoljak, amelyek
elsóbbséget élveznek az éílrliíett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények elóterjesfiésébez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen iJzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonalkozó személyes adatok e célból történó kezelése elien,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlel íjzletszerués érdekében történő kezelése

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetók.

@ Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésóbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során

kifejezetten fel kell hír.rri annak figyelmét, és az erre vonatkozó ájékoztatxt egyértelműen és

minden más információtól elkiilönítve kell megieleniteni.

(5 Az információs társadalommal összeffiggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóarr és a
2002l58lEK irányeh,től e|téíve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírasokon alapuló

automatizát eszközökkel is gyakorolhatj a.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89, cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül so1 az érintett jogo§ult arra, hogy a saját

helyzetóvel kapcsolatos okokból tiltakozhasson a ra vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van sziikség.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
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(1) Az érintett jogosult arr4 hogy ne terjedjen kj ráaz olyan, kizirólag automatizilt adatkezelésen -
ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jráma vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem a]kalmazandő abbat az esetben, ha a döntés:

a. az &ntett és az adatkezelő közötti szerzódés megköté§e vagy teljesítése érdekében
sztikséges;

b, megbozaíalén az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog tesá
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

. védelmét szolgráló megfelelő intézkedéseket is megallapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjábarr említett esetekben az adatkezeló köteles megfelelő
intézkedéseket tennl az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,

ideértve az érintettrrek legaléhb azt a jogát, hogy az adatkezelő részérő1 emberi beavatkoást kérjerr,

álláspontját kifejezze, és a dörrtéssel szemben kifogást nyújtson be,

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9.

cikk (1) bekezdésében említett kiilönleges kategóriáún, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)

vagy g) ponla alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felüryeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érinteJt a Rendelet 77. cjkke alapján jogosult arr4 hogy panasá tegyen a felügyeleti

hatóságnál ha az &ntett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e
rendeletet.

(2) Panasáételhe z valő jogát az éintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatj a:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 7725 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasot 22lc Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +3ó (1) 391-1410 www: h@://www.naih,hu e-mail:

ugfelszolgalat@,naih.hu

(3) A feliigyeleti hatóság, amelyhez a panaszt beryujtottrák, köteles tájékoáatni az üg,{elet a
panasszal kapcsolatos eljrárási fejleményekról és annak eredményéról, ideértve aá is, a Rendelet 78.

cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

9.2. A felüryeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatisí vagy nem bírósági űtra tartoz§ jogorvoslatok sérelme nélkiil, minden

természetes és jogi személy jogosult a hatekony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá

vonatkozó, jogil€ kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb köágazgatési vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkiil, minden

érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatr4 ha az illetékes felügyeleti hatóság nem

foglalkozik a panasszal, vagy hrárom hónapon belii1 nem tajékoúatja az éÁltettÉt a Rendelet 77.

cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljrárrási fejleményekról vagy annak eredményéről.
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(3) A fetiigyeteti hatósággal szembeni eljarast a felügyeleti hatóság székhelye szeúnti tagállam

bírósriga előtt kell megindítani,

(4 Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen inűtanak eljránást amellyel kapcsolatban az

egyeségességi mechanizmus keretében a Testiilet előzőleg véleménl,t bocsátott ki vagy döntést

hozot! a felügyeleti hatóság köteles eá a véleménl,t vagy döntést a bíróságnak megkiildeni.

9.3. Az adatkezelővel vary az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog

(1) A rendelkezésre álló kőzigazgatÁsi vagy nem bírósági útn taftoző jogorvoslatok - köátik a

feliigyeleti hatóságnal történő panasáételhez va|ő, 77 . ciI& szerinti jog - sérelrne nélkiil, minden

érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosrrl1 ha megítélése szerint a személyes adatainak e

rendeletrck nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljáttást az adaíkezelő vagy u
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagálam bírósága előtt ke1l megindítani. Az ilyen eljárás

meginűtható az etÁtett szokásos tartózkodási helye szerinti tagálam bírósága előtt is, kivéve, ha az

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a köáatalmi jogkörében eljáró

közhatalmi szerve.

10. Korlátozások

(l) Az ada+kezelőre vagy adatfeldol gozóta akalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási

intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. clh,kben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12,22. cikkben

meghatrá.rozott jogokkal és kötelezettségekkel össáangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.

cikkben foglalt iogok és kötelezettségek haályát, ha a korlátozás tisáeletben tatga az alapvető

jogok és szabadsrigok lényeges taríalmát, valamint az a|ábbiak védelméhez szíikséges és arányos

intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a. nemzetbiáonság;

b. honvédelem;

c. közbiztonság;

d. bűncselebnények megelőzése, nyomoziás4 felderítése vagy a váÁeillérás lefolytatrás4

illeWe biintetójogi szankciók végrehajtrása beleérlve a közbiztonsrágot fenyegető

veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e. az Unió vagy valamely tagátam egyéb fontos, á,ltallános közérdekű célkitiizései,

kiilönösen az IJruó vagy valamely tagálam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke,

beleértve a monetiáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet

és a szociális biáonságot;

f. a bírói ffiggetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g. a szabáúyozott foglalkoások esetében az elikai vétségek megelőzése, kivizsgáás4
feldedtése és az ezekkel kapcsolatos eljárrások 1efol1,tatása;
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M afu) és a g) pontban említett esetekben - akri,r alkalmanként - a kőúaíalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgéúati vagy szabáIyozási
tevékenység;

az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j. polgríri jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket

tartalmaznak legalább :

az aÁatkezelés céljatra v agy az adatkezelés kategőiáir4

a személyes adatok kategóriáir4

a bevezetett korliúozasok hatÁIyara"

a visszaélésre, ilietve a jogosulaíIan hozzéÉéréste vagy továbbítás megakaóáiyozását
célzó garanciákra"

az adatkezelő meghatírozésára vagy az adatkeze|őkkategóriáinak meghatéroásér4

az adattirolés időtartamára, valarnint az dkalmazandő gmancirikra, figyelembe véve

az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

az érintettekjogait és szabadságait érintő kockázatolía, és

az érintettek arra vonatkozó jogára hogy ájékozraÉs| kapjanak a korlátoásról,
kivéve, ha ez }rátrrányosan befolyrásolhatja a korlátozás céIjétt,

11. Az adatvédelrni incidensról történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockéaaítá jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkiil tájékoztatja az

éílíiettet az adatvédelmi incidensrői.

Q) Az (l) bekezdésben említett, az éintetl tészere adoíí téilékoztatásban világosan és közérthetően

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adat:,édelmi tisztviselő vagy a további ájékoúatást ryrrjtó egyéb kapcsolattartó nevét és

eláhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsílhető következményeke| az adaíkezelő

áltá az adatvédelmi incidens orvosliásrára tett vagy teívezell intézkedéseket, beleértve adott esetben

az adawédelmi incidensbő1 eredő esetleges hátrányos következrnények enyhítését célzó

intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szeint íájékoztatrtl, ha a következő

feltételek báímelyike telj esiil :

a. az adalkezelő megfelelő technikai és szervezési védelrni intézkedéseket hajtott végre,

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekinteteben

alkalmúÁk, kiilönösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás
alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáfétesre fel nem jogosított

személyek számára érlelmeáetetlenné teszik az adatokat;

a,

b.

c.

d.

e.

f.

h.
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b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követóen olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítjak, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (i)
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínúsíthetően nem valósul
meg;

c. a tájékoztaás aránytalan erőfeszítést tenne sziikségessé, Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzéteí7 információk útján kell tqékoztaíni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biaosítja az érintettek hasonlóan hatékony
ájékoztaását.

(4) Ha az aáatkezeló még nem értesítette az érintetteí az adatvédelmi incidensról, a felügyeleti
hatóág, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíüetóen magas kockt2attal jar-

e, e|rendelheti az éinteít tájékoztáisátt, vagy megrillapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek
valamelyikének teljesülését.

VIII. AZ ÉRINTETT KÉ,RELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Szervezet elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatbal is rögzített
jogainak gyakorlrásá,ra iranyutó kérelem teijesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy
az érintettet nem rfll módjában azonosítani.

(2) A Szervezet indokolatlan késedelem nélkül, de mindenfeleképpen a kérelem beérkezésétől

szrárnított egy hónapon beliil tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekról.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek szénnát, ez a l,,arái'dő

további két hónappal meghosszabbítható. A határidó meghosszabbiásétről az adatkezelő a

késedelem okainak meg|elölésével a kérelem kéáezvételétól számított egy hónapon belül
táj éko zíatj a az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a ájékoztáílst lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az étintett azt másként kéri.

(4 Ha a Szervezet nem tesz intézkedéseket az éíintett kérelme nyomán, késedelem nélkiil, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétól szrámított egy hónapon beliil tájékoztatj a az éÁtíettet az
intézkedés elmaradásárrak okairól, valamint arról, hogy az éintett panaszt nyújthat be a felügyeleti
hatóságnal, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Szervezet a Rendelet 13. és 14. cikke szerhti, je|en szabályzat VI. fejezet 1, pontban

részletezeti információkat és a Rendelet 15-22. és 34. cikk szerinti ájékoaatást és intézkedést

(üsszajelzés a személyes adatok kezelésétől, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése,

kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozrása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az
adatvédelmi incidensról valő íájékozíztás) díjmentesen bi zlosilja az érirf.ctl szárnéra.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelmúen megalapozatlan vagy - kiilönösen ismétlődó jellege miatt -
Ií\zó, az adatkezelő, figyelemmel a kért informáci ó vagy tájékozrLatás nyújtásával vagy akért intez-
kedés meghozatalával jfuó admirrisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy tűlző jellegének bizonyítása az adatkezelőt terhe-

1i.
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(8) A Rendelet 1l. cikkének sérelme nélkiil, ha az adalkezplőnek megalapozott kétségei vannak a

Rendelet 15-21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, továb-

bi, az érintett személyazonosságának megerósítéséhez szükséges iníormációk nyújÍisát kérheti,

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,

tíi.rott vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megvátoztaüísát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozáférést
eredményezi.

(2) Adawédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tarálmazó eszköz (laptop,

mobiltelefon) elvesztése, vagy e|lopr{s4 illetve az is annak minósü\,ha az adatkezeló átal titkositott

állomany visszafejtésére szolgáLló kód elvesztése, hozzriférhetetlenné válása, ransomware

(zsarolóvírus) áItali fertőzés, amely a vátságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az

adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtamadása, tévesen elküldött

személyes adatokat tartalmaző e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Szewezet képviselője haladéktalanul vizsgálatot

folytat le az adatvédelmi incidens azonosítá§a és lehetséges kóvetkezményeinek megálapitása

céliából. A krirok elhídtása érdekében a sziikséges intézkedéseket meg kell tenni,

(4) Az aóavédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 őráva|

azutín, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, beje|enteni köteles az illetékes felügyeleti

hatóságnál, kivéve,ha az adaívédelmi incidens valószínúsíthetően nem jrár kockiázattal a természetes

személyek jogaira és szabadságaira néme. Ha a bejelentés nem történik meg 72 ónín belül,

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolásara szolgáó indokokat is.

(5) Az adatfeldolgo ző az adatvédelmi incidenst, az arróI való tudomásszerzését követóen

indokolatlan késedelem nélkiil bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek

kategóriát és ho zzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és

hozzávetóleges számát;

b. közölni kell az adawédelni tisztviselő vagy a további ájékoaatást nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetóségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínúsíthető következményeket;

d. ismertetni kell az adatkezelő áItal az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi irrcidensból eredő esetleges hátranyos

következmények enyhítésót célzó intézkedé§eket.

(7) Ha és amenrryiben nem lehetséges az információkat egyidejúleg közölni, azok további

indokolatlan késedelem nélkiil később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvrántartja az adatvédelmi incidenseket, feltíintetve az adaWédelmi

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
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nyilvrántartás lehetóvé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33, cikkében foglalt
követelményeknek való megfelelést.

x. A sZERvEzET MIJNKAVISZONFrYAL KAPCSoLATBA|I roLYTAToTT
ADATKEZELÉ,SI TEYÉKENYSÉGEI

1. A Munkaviszony létesítését megelőzően fol1.tatott adatkezelés

A mmkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pétyáztaási eljárással,

valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgáatával összeffiggésben valósul meg.

1.1. A munknállalók felvételére irányuló pályáztatási eljáras soránfolytatott adatlcezelés

(1) A munkavrállalók felvételére irány,uló páIyéutaíísi eljrárrás során folytatott adatkezelés jogatapja

az éántetí hozzájáruJésa.

Q) Az adatkezelési cólok: palyéuat elbltétás4 munkaszerződés kötése.

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai
képzettség, telefonszrirn, e-mail cím, képmás, megvátozott murrkaképességgel kapcsolatos

egészségügyi adatok.

(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kateg őiru: az éllarpítyérzana jeLentkező személyek.

(5) Szemétyes adatok címzettjei: a munkáfltatói jogkör gyakorlója, a humránpolitikai feladatot elláó
mmkavállaló(k).

(6) Az aÁákeznlés időtartama: a munkavállaló klvá|asztását követóen a ki nem választott
jelentkezők tekintetében az adatkezelésí cel megsáínik, ezért a jelentkezők személyes adatait

haladéktalanrrl törölni kell.

(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés sorián

meggondolja magát, visszavonj a pá7yéaaát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiváasztris tárgyában

hozott döntés eredményéről.

I.2. Munka]qjrre való alkalmassági llizsgálat során végzett adatlcezelés

(1) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapjén a munkavlíllalókkal szemben klzárólag két típusú

alkalmassági vizsgélat alkalmazÁatő: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonlTa

vonatkozó szabély it elő, másrésá olyan vizsgá,latok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonlra
vonatkozó szabrily, de amelyre a murrkaviszonyra vonatkozó szabrályban meghatrározott jog

gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében sziikség van.

(2) Az alkalmassági vizsgáat mindkét esetkörében résáetesen ájékoztatfi kell a munkavállalókat

többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgrilat milyen készség, képesség felmérésere irányul, a

vizsgiálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vízsgálat
elvégzését, akkor |ájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabáy címéről és a pontos
jogszabályhelliről is.

(3) Az adatkeze!és jogalapja a munkáltató jogos érdeke.
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(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megálapítás4 munkaviszony
létesítése.

(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a
vizsgáatot végzó szakember és a vizsgát személy. A munkáltató csak aú az információt kaphatja

meg, hogy a vizsgát személy a munkam alka]mas-e vagy sem, illetve milyen feltételek
biztosítandók ehhez, A vizsgéúat részleteit, illetve annak teljes dokumentárciőját azonbaa a

munkátató nem ismerheti meg.

(6) Az alkatmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a

munkaviszony megsziínését követó 3 év.

2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelós

2.1. Munkaügi nyilvántartas keretébenfolytatott adatkezelés

(1) A Szervezet a munkaügyi nyilvántarüásban kezelt, a]ábbiakban megnevezett mrmkavtiilalói

személyés adatokat a munkátató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése

alapjrán kezeli. A Vtá,Lllalkozás az adatkeznlési tevékenység megkezdését megelőzően t-é4ékoztaíja a

munkavállalót az adatkezelés jogalapjfuól és céljtáról.

Q) A Szervezet áLtal a mrrnkaügyi nyilvántartrásban kezelt munkaváLllaló személyes adatok köre:

o név

l lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,

o elérhetóségr adatolq telefonszám, e-mail cím,

. TAJ szémy adóazonosíó jel, személyi igazotvámy szérrl,

r munkabér összege,

l bankszátn7aszám,

o letiltások, levonások címei, i11, bankszámlaszrámai,

o gyermekek, eltartottak és azok TAJ szím4

o értesítendó legközelebbi hozzáúartozó.

. megyátozott munkaképességgel kapcsolatos egészségügyi adatok

(3) Az adatkeze|éssel érintett személyek köre: a Szervezet munkavállalói,

(4) A fentiekben rőgzitett szeméIyes adatok címzettjei: a munkiáltatói jogkör gyakorlój4 aSzewezet
személyügyi tevékenységet, könywiteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkaválalói,
adatfeldolgozói.

(5) Az adatkezelés célja: munkaüsmnyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés),

mrrnkaviszonyból eredó jogok gyakorlrása. Murrkaviszony létrehozása" megszíintetése.

(6) Az adatkezelés időtartama: a mmkaviszony megszúnését követő 3 év.

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal asszeJiiggő magatartasának ellenőrzése

l
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(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefiiggő magatartiisa körében elle-
nőrizheti, Az ellenórzés és az annak sorrán alkalmazott eszközök, módszerek nem j átrhaínak az em-
beri méltóság megsértósével. A munkavállaló magrinélete nem ellenőrizhető.

(2) A munkáltató elözetesen tájékoztatja a munkaválalót azoknak a technikai eszközöknek az al-
kalmazásáról, amelyek a mrmkavállaló ellenórzésére szolgiiLlnak.

2,2. ] . Elehronikus megfiglelőrendszerrel kapcsolatos adatkzzelés

(1) A Szervezet személy-, illetve vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz-
hat.. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsódleges, kifejezett megfi-
gyelése céljából működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthetó az olyan elektronikus megfigye-
lőrendszer alkalmazása, amelynek - akár nem deklaratív - célja a mmkavráLllalók munkáelyi vi-
selkedésének a befolyásolása.

(2) Tilos kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot

sértheti, így kiilönösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi
szobában, viá,róban. Emellett alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkal-
mazni az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi sziinetének eltöltése céljából
lett kijelölve, mint péidául a munkavállalók számárabiztositott ebédlő.

(3) Ha a munkalrely területén jogszenien senki sem taítózkodhat (így kiilönösen munkaidőn kívül
vagy a munkasziineti napokon), akkor a munkahely teljes teűlete (így például az öltözők, illemhe-
lyek, munkaközi sziinetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

(4) A Szervezet elektronikus megfigyelórendszert kizérőIag a saját tulajdonában (vagy a használa-
tában) álló épiiJetrészek, helyiségek és területek, illetóleg az ott történt események megfigyelésére
alkalmazhat, köZeriilet megfigyelésére azonban nem. A kamera látószöge a céljával összhangban

álló területre irrárryulhat.

(5) Ha a kamerás megfigyelés olyan területíe iránlul, ahol munkavállalók és ügyfelek (látogatók)

egyaránt tartózkodhatnak, akkor pedig a mmkáltatónak természetesen gondoskodnia kell az Szltv,
28. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ismertető elhelyezéséról is.

(6) A Szervezet az elektronikus megfigyelőrendszer akalmazásáről jól látható tájéko^ató tábl,áú

helyez el ezze1 téve eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoáatast minden egyes

kamera vonatko zásábal megadl4 pontosan megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte

el az adott területen és milyen területre, berendezésre irránlul a kamera látószöge. A tájékoztatás

kiterjed az adatkezelés jogalapjéra, az elektronikus megírgyelórendszert üzeme|tető (ogi vagy ter-

mészetes) személy meg$atíttozásitra, a felvétel tarolasárrak helyére és időtartamára, az adatok meg-

ismerésére jogosult személyek körére, illetóleg arra, hogy a felvételt mely személyek, szervek ró-
szére, milyen esetben továbbíthatja, aíí4 hogy a munkavallalókat milyen jogok illetik meg az elekt-

ronikus megfigyelőrendszerrel összeffiggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat, arr4
hogy az információs örrrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket
veheürek igénybe.

(7) Az eiektronikus megfigyelórendszef átal rögzített felvételek (személyes adatok) üárolásanak

időtartama az elkészítéstől sz.ímított 3 munkanap.

(8) A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke (Rendelet 6. cikk f)
pont), illetőleg az érintett önkéntes hozzájátniása a Vállalkozás által táblák formájában kihelyezett
táj ékoáatása alapján.



nösen, ha az érintett a kamerás térfigyeló rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartóz-
kodik.

(10) A kezelt adatok köre: az tizemeltetett kamerarendszer által íögzített érintetti képmás, és egyéb
személyes adatok.

(11) A kamerafelvétel útjrin rögzített személyes adatok címzettjei: a Szervezet vezetője, a kamera-
rendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések feldedtése,
rendszer működésének ellenórzése céljából.

2,2.2. A Szervezet által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail./iók hasznólatával kapcso-
latos adatkezelés

(l) A Szervezet e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a

munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a VáLllalkozás képviseletében
levelezzenek az igyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) A Szervezet munkavá.llalói szétmára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő hasz-
nálata nem engedélyezett, A munkáltató vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munkavállalók
céges e-mail fiókj,áílak tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezóst,

(3) A munkátatónak az emai| fiók hasmálatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkaválalók-
kal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáItatói intézkedésre.

(4) A munkáltatónak a fokozatossíg elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell ki-
dolgoznia, amelyben megfelelóen érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az elle-
nőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magénszfétáját.

(5) Az e-mail fiók hasmalatának ellenőrzése esetén foszabályként biztosítani kell a munkavállaló
jelenlétét.

(6) Az e-mail fiók jogszeni ellenőrzésének megíartásához a mrrnkáltatónak előzetesen részletes tá-
jékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számfua. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell
térnie többek között arra, hogy: - milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az

e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenórzés elótt tájékoáatni kel1 a mun-

kaváLllalót anól, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre), - a munkáltátó ré-

széről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatos-

ság elvének betartása) és mi az eljárris menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a

munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7) Az ellenőrzés elsó lépése az e-mail cím és a levél t,árgyrínak az ellenőrzése, majd sor kerülhet

az e-mai| fiók használatának magasabb szinhi, részletekbe menó ellenórzésére.

(8) A munkátató nem jogosult az e-mail fiókban trirolt maganjellegű e-mailek tartalmát ellenőriz-
ni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magán-
jellegú e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavál|aló a felszóli
tiásnak nem tesz eleget, vagy távolléte okárr a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató
jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az el|enőtzés alkalmával, egyidejúleg
munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail haszná-
latára vonatkozó előírás megsértése miaü.
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(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben ájékoáaüíst kiildeni a munkavfllalók
részére a céges e-mail fiók magáncélú haszrálatának tilalma tárgyában.

(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkátató altali ellenórzésének jog-
alapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkaváJlalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
illetve a magáncélú e-mail fióklrasználatra vorratkozó tilalom betarüísiának ellenórzése.

2.2.3, Munkcvállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, teleíon használat ellenőrzése

(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkaválalók színÉra laptopot, tabletet, tele-
font'biáosíthat a munkájuk elvég zéséhez.

(2) A mrrnkátató a fentiekben megielölt eszközök személyes célűhasználatát a munkavrállalóknak
megtiltja. A fenti rendelkezés értelnében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bárminemű
személyes adat, így fotók, munkaválalói személyes account-okhoz sziikséges jelszavak, azonosí-
tók, elekfonikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, trárolás4 felhaszrrálás4 illetőleg ma_

gíncélú beszélgetések lefolytatáséra irányulő használaí.

(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenórzésére, az ellenőízést végző személyekre, az adat-
kezelés jogalapjára és céllara a2.2.2. pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. 2. 4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése

(1) A munkáltató a munkavállaló reszére nem engedélyezi a személyes célú intemethasnálatoí a

munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló kjafuő|ag a munkaköri feladatainak teljesítése körében
jogosult a világháló haszruá,Llatára.

(2) Jelen rendelkezés betartását a munkáltaó a 2.2.2. potftbalu. rögzítattÉk szerint ellenőrá, illetőleg
aka]mazza az ott írt munkaj ogi j ogkövetkezményeket.

(3) A munkavrállaló mmtahelyi intemethasználaáva] összefiiggő adatkezelés jogalapjfua céljara a
2.2.2. poúban foglaltak az irrányadók.

2.2.5. A munlravóllalókra vonatlazó eseti adatkezelés

(1) A munkriltató a munkavállalók közötti kommunikrició fejlesáése, a munkavállalók hatékonyabb
együthnűködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás inínti tisztelet és

elkötelezettség erósítése céijából csapatépítő tréningeket, egyéb rendezvényeket szewezhet,
amelyeken való részvételi lehetőséget nyújt a munkavállalók részére.

Q) Az (1) pontban megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a munkavállaló
hozzájátru|ása.

(3) Az atatkezelés célja a munkaválalók közötti kommunikáció fejlesáése, a munkavállalók
hatékonyabb együttrrrűködésének elősegítese és bizalmi szintjének növelése, az egymás irárrti
tisáelet és elkötelezettség erősítése.

(4) Az érintettek köre: mindazon mmkavrállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen résá
veszrek.

(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmás4 hangja.
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(6) Az adatok törlésének hatrárideje: a hozzájéaúás visszavonás4 vagy a munkáltató belső
rendszerében való közzétételt követő 6 hónap,

(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): nincsen,

xI. ADATKEZELÉSSEL ÉnrNrnrr EGYÉB TEVÉKENYSÉ,GEK És KEZEI:I
ADATKÖRÖK

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

] . ]. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(l) A Szervezet pénzmosrás és terrorizmus finanszírozása megelózéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ngytél nevében vagy megbízása alapján eljráró

természetes személy azonosítására és személyazonosstígának igazoló ellenőrzésére kötelesaz üzleti
kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozásiára utaló adat, tény vagy
körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha
kétség merül fel a korábban ftgzitett ügyfelazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcsolatban.

(2) A Szervezet az azonosítas soriin az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfel nevében vagy
megbízása alapján eljáró természetes személy

a) családi és utónevét;

b) születési családi és utónevét;

c) állampolgárságát;

d) születési heiyét, idejét;

e) arryja sziiletési nevét;

f) lakcimét, ennek hiányában tartózkodtási helyét;

g) az azonositő okmányanak típusát és számát,

(3) Az adatkezeléssel érintettek kőte: az ügyfél nevében vagy megbizása alapján eljáró természetes

személyek.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Szervezet ügyfél átvilágításra kijelölt vezetője,

vagy munkavállalója. A Szervezet a szerződés (üzleti kapcsolat) megszúnésétól szá,rnított 8 évig
jogosult az ügyfél-átvilágítí§ soriin rögzített személyes adatok kezelésére.

1. 2. Számviteli k)telezettsé4ek teljesítéséhez szükséges adatlrezelés

(i) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevóinek, száliítóinak adatai kezelésének
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok

felhaszná,lási célja sztírnla kötelezó adattartalmáLnak megállapíás4 számla kibocsátrisa, kapcsolódó
könywiteli feladatok elláüisa.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Szefvezet természetes személy ügyfelei, vevói, szállítói.



(3) A kezelt adatok köre: a Szeívezeí természetes személy ügyfeleinek, vevóinek, szállítóinak neve,
címe, adószáma

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként
elláúó vezető, ille&e munkavállalók, a könyl,viteli tevékenységet ellátó vezetó, munkavállaló. A
Vállalkozás a szerzódés (iizleti kapcsolat) megszűnésétől sziimított 8 évig jogosult az fentiekben
megjelölt jogi kötelezettség teljesítése sorián rögzített személyes adatok kezelésére.

1. 3. Adó- és járulékkatelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Szervezet az adózáts rendjéről szóló 2077. évi CL, tOrvény 50. § (1) alapján havonként, a
üírgyhót követő hónap tizenkettedik napjág elektronikus úton bevallást íesz az adó- éslvagy
társadalombiáosítási kötelezettségeket eredményezó, természetes személyeknek teljesített
kifizetésekkel, juttatasokkal összeffiggő valamenryi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben
meghatározott adatokról

(2) Az adaíkezeléssel érintettek köre: a Szervezet vezetője, munkavállalói, családtagiaik.

(3) A kezelt adatok köre: a Szprvezet vezeti>le, munkaválalói, családtag|aik Art. 50. § (2)
bekezdésben meghatrározott adatai, kiemelve ezekból a természetes személy természetes
személyaz onosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgrirság4 a
természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosíüísi azonosító jele.

(4) A cimzettek köre: a Szervezet könyl.viteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók,

(5) A Szervezet a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megielölt jogi
kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

(1) A Szervezet által n},irjtott szoigáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a
Vrfllalkozás harmadik személyek számara információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

(2) Az adaíkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájártllása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a
Szervezet szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja
személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, teiefonsziám, e-mail cím.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajanlat adás, kapcsolattartás.

(7) Az adaíok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajrá,rrlatkérés esetén a
Szewezeí vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajárrlatkérés esetén: az információ §zolgáltatását,
iiletve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

3. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
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(1) A Szervezet a vele szerződő természetes személyek - ügyfelek, vevók, szállítók - személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összeff.iggésben. A személyes adatok
kezeléséről aZ érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Szervezettel szerzódéses
kapcsolatot létesitenek.

(3) Az adarkezelés jogalapja szerzódés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a

szerzódésból eredó igényérvényesítés, szerzódéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítasa.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Szervezet vezetője, a Szervezet ügyfélszolgáati, könywiteli
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszírnlaszám, vállalkozői igazolvány szá:rr, őstermelői igazolvány szá,rn.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

xll. AZ ADAT[,f,LDoLGoZÁssAL KAPCsoLATos SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozás§a| kapcso|atos á|talános szabá|yok

(l) A Szervezet az általa kezelt személyes adatok körében megbízott kiilső adatfeldolgozókat vesz
igénybe.

Az adatfeldolgozók felsorolását a Vállalkozás adatvédelmi tájékozíatőjatntalmazza.

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgoásával kapcsolatos jogait és kötelezott§égeit
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei közőti az adatkezelő
határozza meg.

(3) A Szervezet deklarrilj4 hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó
érdemi döntés meghozaíalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes

adatokat k:lzfuőlag az adatkezslő rendelkezései szerint dolgoáatja fel, saját céljára adatfeldolgozást
nem végezhe| továbbá a személyes adatokat az adatkeze|ő rendelkezései szerint köteles trá,rolni és

megőrizni,

(4) Az adatfeldolgozó tészére az adalkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért

a Vállalkozás felel.

(5) A Szervezet kötelezettsége az érintettek szá!írlilía az adatfeldolgozó szsmélyéről, az
adatfeldolgoás helyéről való tájékoztatás megadása.

(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem

ad.

(7) Az adatfeldolgozisra vonatkozó szeíződést ínísba kell foglalni, Az adatfeldolgoziással nem

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasznáó iizleti
tevékenységben érdekelt,

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONÁTKOZÓ RENDELKEZÉSEK

l. Az adatbutonság megvalósításának elvei.

(1) A Szervezet személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel

összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet,
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(2) A Szervezet az adatok biaonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vriJlal ana, hogy
megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül sziikségesek
az adatbiztonságra vonatkozó jogszabalyok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához,

illetóleg kialakítja a fentiekben megbaüírozott jogszabályok érvényesüléséhez sziikséges eljátási
szabályokat.

(3) A Szervezet által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következókre iranlulnak:

a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

b. a személyes adatok kezelésére haszrri,,lt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
. jellegének biáosítás4 integriüísa, rendelkezésre állása és ellenálló képességének ferrnallása;

c. ftzk{t vagy müszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokloz
valró hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kelló idóben vissza lehet állítani;

d. az adaíkezelés biaonságának garantáLlására hozott technikai és szervezési intózkedések

hatékonyságritrak rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás

a7kalmazása,

(4) A biáonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kel1 venni az adat-

kezelésból eredő olyan kockrázatokat, amelyek kúlönösen a továbbított, táíolt vagy mrás módon ke-

zelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséból, elvesaéséből, megváltoáatásá-
ból, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalábő| vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered-

nek.

(5) A Szervezet az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatl an hozzáférés, megvriltozta-

tás, továbbíás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmi-

sülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen,

(6) A Szervezet az éútÁa kezelt adatokat az iranyadó jogszabályoknak megfelelóen tartja nyilvan,
biaosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Váúlalkozás érdekkörében eljá,,ró

személyek ismerhessék meg, akiknek ene munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szíikségtik
van.

(7) A Szervezeí az ggyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más

adatoktól elkiilönítetten tfuolja, azza|, hogy -össáangban a fent rendelkezéssel - az elki,ilönített

adatállományokaí kjzélrólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók

ismerhetik meg.

(8) A Szervezet vezeíői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem

továbbitják, ajogosulatlan hozzÁférésklzéltása érdekében a sztikséges intezkedéseket megteszik.

(9) A Szervezet azon munkavállalóinak enged bozzáÉétést személyes adatokhoz, akik a kezelt
személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az
adatbiaonsági szabályok megtartasával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat
része ajelen szabáLyzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)

(10) A Szervezet az adatok biaonságát szolgaló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a
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nehézséget jelentene.

2. A Szewezet informatikai nyilvántartásainak védelme

(1) A Szervezet az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbirtonság megvalósulásiihoz a
következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat szeímítógépes vírusok elleni állandó védelemmel,
(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b. _Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméról, beleértve az
elemi károk elleqi véde|met,

c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméról, mind a
szoftver mind a hardver eszközök tekintetében.

d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatáIlomínyok helyreállitásrihoz
szükségesek, rendszeres biáonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok
elkülönített, biáonságos kezelését végrehajtja.

3. A §zervezet papíralapú nyilvántartásainak védelme

(1) A Szervezet a papíralapú nyilvantartások védelme érdekében megteszi a szi.ikséges

intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

(2) A Szewezet vezetóje, munkavállalói, és egyéb, a Szervezet érdekében eljáró személyek az
átaluk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tarüalmazó adathordozókat,
ffiggetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biáonságosan őrizni, és védeni a
jogosulatlan bozzáférés, megváltoáatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, tórlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
xrv. EGYÉ,B RENDELKEZÉSEK

(1) A Szervezet vezeíője köteles a Szervezet valamennyi munkavrillalója részére ismertetni jelen
szabáiy zaí r endelkezéseit.

(2) A Szewezet vezetője köteles gondoskodni anól, hogy a Szervezet valamennyi munkaválalója
betartsa jelen szabá|yzatbul foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából a
Szrrvezet vezetője előirja a Szeívezet munkavállalóiva| kötött munkaszerzódések olyan t írgyu
módosítását, amely a munkaválaló kötelezettségváLllalását deklaná.ij a jelen szabéiyzat betartása és

érvényesítése tekintetében.

(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Szervezet vezet<i,iének feladatkörébe
tartozik.

Kelt, 2018 év december hónap 21 nap

vezetője
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