Az SRE Panorama Offices lngatlanhasznosit6 Kft. adatv6delmi 6s adatbiztons6gi

szab6lyzata

Az adatv6delmi 6s adatbiztons6gi szab6lyzat c6lja

Az adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szabdlyzat (a toviibbiakban: Szabiilyzat) c6lja, hogy meghatdrozza

az SRE Panorama Offices lngatlanhasznosit6 Kft. (sz6khely: 8000 Sz6kesfeh6rvdr, Rdk6czi utca 1.,

ad6szdm: 137522t9-2-07; mint Szervezet) szervezet6ben megval6sul6 adatkezel6sek r6szletes
szabdlyait, az adatkezel6sek sordn biztositsa a szem6lyes adatok v6delme 6s a koz6rdek( adatok
nyilv6nossdga alkotmdnyos elveinek, tov6bbd az adatbiztonsdg kdvetelm6nyeinek 6rv6nyesi.il6s6t.
A Szabdlyzat hatdlya
A Szabiilyzat hatiilya kiterjed

a) A Szervezet tagjaira 6s alkalmazottaira, klilon<isen azokra, akik munkakdri leiriisuk alapjdn
szem6lyes 6s kdz6rdekfi adatok kezel6s6t v6gzik (tovdbbiakban: munkatdrs).
b) A Szervezettel megbizdsi vagy vdllalkoziisijogviszonyban iil16 szem6lyekre.

A Szab6lyzat jogszabdlyi alapjai
A Szabdlyzat jogszabdlyi alapjiit
a) az informdci6s 6nrendelkez6sijogr6l 6s az informiici6szabadsdgr6l sz6l6 2OLl. evi CXll. torv6ny
(a tovdbbiakban: lnfo.),

b) a Polgdri torv6nykonyvr6l sz616 20L3. 6viV.torv6ny,

c.) Az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) 2OL6/679 Rendelete (2016. dprilis 27.) a term6szetes
szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tort6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok
szabad iiramldsd16l, valamint a 95/a6/EK ir6nyelv hatiilyon kiviil helyez6s6r6l (6lta16nos adatv6delmi

rendelet)
Ertelmez6 rendelkez6sek
E

Szabdlyzat alkalmazdsdban

a) szem6lyes adat: biirmely meghatdrozott (azonositott vagy azonosithat6) term6szetes szem6llyel (a

tovdbbiakban: 6rintett) kapcsolatba hozhat6 adat, az adatb6l levonhat6, az 6rintettre vonatkoz6
kovetkeztet6s. A szem6lyes adat az adatkezel6s sordn mindaddig meg6rzi e min6s6g6t, amig
kapcsolata az 6rintettel helyreiillithat6. A szem6ly kUlonosen akkor tekinthet6 azonosithat6nak, ha 6t
- k6zvetlenUl vagy kdzvetve - n6v, azonosit6 jel, illet6leg egy vagy t6bb, fizikai, fiziol6giai, mentdlis,
gazdasdgi, kulturiilis vagy szociSlis azonossdgiira jellemz6 t6nyez6 alapjiin azonositani lehe!

b) kdz6rdekfi adat: az iillami vagy helyi

onkormdnyzati feladatot, valamint jogszabdlyban
meghatiirozott egy6b kdzfeladatot elldt6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben 16v6, valamint a

tev6kenys6g6re vonatkoz6, a szem6lyes adat fogalma ald nem es6, bdrmilyen m6don vagy formdban

rogzitett informiici6 vagy ismeret, fiiggetlen[il kezel6s6nek m6djrit6l, oniil16 vagy gy(jtem6nyes
jelleg6t6l;
c) szem6lyazonosit6 adat: a csaliidi 6s ut6n6v, lednykori n6v, a nem, a sztilet6si hely 6s id6, az anya

lednykori csalddi 6s ut6neve, a lak6hely, a tart6zkod6si hely, a tdrsadalombiztosltdsi azonosit6 jel

(a

toviibbiakban: TAJ szdm) egyi.ittesen vagy ezek kozUl biirmelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas
lehet az 6rintett azonositdsdra;

d) adatkezel6s: az alkalmazott eljdr6st6l fUggetleniil az adatokon v6gzett b6rmely m0velet vagy a
milveletek osszess6ge, Ey p6lddul gy(jt6se, felv6tele, rdgzit6se, rendszerez6se, tdroldsa,
megv6ltoztatdsa, felhaszniildsa, toviibbitdsa, nyilvdnossdgra hozatala, osszehangol6sa vagy
osszekapcsol6sa, zdroldsa, torl6se 6s megsemmisit6se, valamint az adatok toviibbi felhaszn6ldsdnak
megakadiilyozdsa. Adatkezel6snek szdmit a f6nyk6p-, hang- vagy k6pfelv6tel k6szit6se, valamint a
szem6ly azonositdsdra alkalmas fizikai jellemzdk (pl. ujj- vagy teny6rnyomat, DNS-minta, iriszk6p)
rogzft6se is;

e) adatkezel6: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyis6ggel nem

rendelkez6

szervezet, aki vagy amely az adatok kezel6s6nek c6ljdt meghat{rozza, az adatkezel6sre (bele6rtve

a

felhaszndlt eszk6zt) vonatkoz6 dont6seket meghozza 6s v6grehajtja, vagy az Sltala megbizott
adatfeldolgoz6va I v6grehajtatja;
f) lnt6zm6nyvezet6: az SRE Panorama Offices lngatlanhasznoslt6 Kft. mindenkori iigyvezet6je;

g)

adatfeldolgozds: az adatkezel6si m(veletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gz6se,
fiiggetleni.il a m(veletek v6grehajtdsdhoz alkalmazott m6dszert6l 6s eszkozt6l, valamint az
alkalmazds hely6t6l;
h) adatfeldolgoz6: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szervezet, aki vagy amely az adatkeze16 megbizds6b6l - bele6rtve a jogszabdly rendelkez6se alapjdn
t6rt6n6 megblzdst is - szem6lyes adatok feldolgoz6siit v6gzi;
i) adatv6delmi felel6s: a szervezet vezet6je dltal kijelolt szem6ly;

j)

hozz{j{rulds: az 6rintett kfviinsdgiinak onk6ntes 6s hatdrozott kinyilv6nitdsa, amely megfelel6
tdj6koztatiison alapul, 6s amellyel f6lre6rthetetlen beleegyez6s6t adja a rd vonatkoz6 szem6lyes
adatok - teljes kdrfi vagy egyes mfiveletekre kiterjed6 - kezel6s6hez;
k) adattovdbbit6s: ha az adatot meghatdrozott harmadik szem6ly szdmAra hozzdf6rhet6v6 teszik;

l) nyilvdnossdgra hozatal: ha az adatot biirkiszdmdrahozzAflrhetSv6 teszik;

m) harmadik szem6ly: olyan term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez5 szervezet, amely vagy aki nem azonos az 6rintettel, az adatkezel6vel vagy az
adatfe ldo lgoz6val;

n) szem6lyesadat-nyilvdntart6 rendszer: szem6lyes adatok bdrmely strukturdlt, funkciondlisan vagy
foldrajzilag centralizdlt, decentralizdlt vagy szetsz6rt Sllomdnya, amely meghatdrozott ism6rvek
alapjdn hozzAf6rhel6;

o) adatdllom 6ny; az egy nyilvdntart6 rendszerben kezelt adatok osszess6ge;

p) irat: valamely szerv mfikod6se vagy szem6ly tev6kenys6ge sordn keletkezett vagy hozzd 6rkezett,

egy egys6gk6nt kezelend6 rogzitett informdci6, adategyi.lttes, amely megjelenhet

papfron,

mikrofilmen, mdgneses, elektronikus vagy bdrmilyen mds adathordoz6n; tartalma lehet szdveg, adat,
grafikon, hang, k6p, mozg6k6p vagy bdrmely mds formdban l6v6 informdci6 vagy ezek kombin itci6ja;

q) kozirat: a keletkez6s idej6t6l 6s az 6rz6s hely6t6l fiiggetlentil minden olyan irat, amely a
kozfeladatot ell6t6 szerv irattdri anyagdba tartozik vagy tartozot|

r) adatv6delmi incidens: a biztonsdg olyan s6rtil6se, amely a tovdbbitott, tdrolt vagy mds m6don
kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t, elveszt6s6t, megv6ltoztatdsdt,
jogosulatlan k6zl6s6t vagy az azokhoz va16 jogosulatlan hozzdf6r6st eredm6nyezi.
Az adatkezel6s c6lja, az adatkezel6s c6lhoz kiitiitts6ge

(1) A Szervezet munkatdrsa szem6lyes adatot kiziir6lag a tdrsasdg tev6kenys6gi kcir6be tartoz6
tev6kenys6g v6gz6se sordn, az ahhoz sztiks6ges m6rt6kben, munkakori leiriisiiban meghatdrozott
feladatai teljesit6se c6ljdb6l

a jogszabdlyi e16iriisok 6s a

jelen adatv6delmi szabdlyzat szerint kezelhet.

(2) Csak olyan adat kezelhet6, amely az adatkezel6s c6ljiinak megval6suldsdhoz elengedhetetlen 6s

a

c6l e16rr6s6re alkalmas. A szem6lyes adatok kizd16lag a c6l megval6suldsiihoz szi.iks6ges m6rt6kben 6s
ideig kezelhet6ek.

(3) Az adatkezel6snek minden szakaszdban meg kell felelnie az (1) bekezd6sben meghatdrozott
c6loknak.

(4)Az adatkezel6 az dltala kezelt adatokat szem6lyazonositdsra alkalmatlan m6don, statisztikaic6lra
felhaszniilhatja, 6s azokb6l statisztikai c6lra, szem6lyazonositiisra alkalmatlan m6don, adatot
szolgdltathat.
Az adatv6delmi feladatok ell6t6sa

(1) A Szervezet vezet6je feli.igyeli az adatv6delmi feladatok elliitiisi{t. Ennek keret6ben elfogadja az
adatv6del m i sza bd lyzatot 6s gondoskod ik a n na k v6grehajtdsii 16 l.
(2) A Szervezet vezet6je gondoskodik
a) a Szabdlyzat elk6szit6s616l 6s aktualiziiliisd16l,
b) az adatv6delmi ismeretek oktatdsd16l.
Az

adatkezel6sjogszerfis6ge

I

A szem6lyes adatok kezel6se akkor jogszerfi,ha az aldbbiak valamelyike teljesiil:

.

az 6rintett hozzijdruliisdt adta szem6lyes adatainak egy vagy tobb konkr6t c6lb6l tort6n6

kezel6s6hez;

.

az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesft6s6hez szliks6ges, amelyben az

6rintett

az egyik fdl, vagy az a

szerz6d6s megkot6s6t megel5z6en az 6rintett k616s6re tort6n6 l6p6sek megt6tel6hez szUks6ges;

.

az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6

.

az adatkezel6s az 6rintett vagy egy mdsik term6szetes szem6ly l6tfontossdgU 6rdekeinek v6delme

jogi kotelezetts6g teljesit6s6hez szLiks6ges;

miatt szriks6ges;

.

az adatkezel6s koz6rdek( vagy az adatkezel6re ruhdzott kozhatalmi jogositviiny gyakorl6sdnak
keret6ben vdgzett feladat v6grehajtdsdhoz szLiks6ges;

.

az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez szuks6ges,

kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els5bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan 6rdekei vagy alapvetS

jogai 6s szabadsdgai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik szrlks6gess6, kiilonosen, ha
6rintett gyermek.

A fentiek 6rtelm6ben az adatkezel6s jogszer(nek
szerzSd6skot6si

szd

nd6k keret6

be n va n

az

mincjstil, ha arra valamely szerzSd6s vagy

sziiks6g.

Ha az adatkezel6sre az adatkezel6re vonatkoz6 jogi kotelezetts6g teljesit6se keret6ben keriil sor,

vagy ha az koz6rdek( feladat v6grehajtdsdhoz, illetve kdzhatalmi jogositvdny gyakorldsdhoz
szUks6ges, az adatkezel6snek az uni6s jogban vagy valamely tag6llam jogdban foglalt jogalappal kell

rendelkeznie.

Az adatkezel6st jogszerfinek kell tekinteni akkor, amikor az az 6rintett 6let6nek vagy mds fent
emlitett termdszetes szem6ly 6rdekeinek v6delm6ben tort6nik. Miis term6szetes szem6ly
l6tfontossdg0 6rdekeire hivatkozdssal szem6lyes adatkezel6sre elvben csak akkor keri.llhet sor, ha
sz6ban fo196 adatkezel6s egy6b jogalapon nem v6gezhet6.

a

A

szem6lyes adatkezel6s n6hdny tipusa szolgdlhat egyszerre fontos kozdrdeket 6s az 6rintett
l6tfontossdgd 6rdekeit is, p6lddul olyan esetben, amikor az adatkezel6sre humanitiirius okokb6l,
ide6rtve, ha arra a jdrvdnyok 6s terjed6seik nyomon kovet6s6hez, vagy humanit6rius v6szhelyzetben,
ktllonosen term6szeti vagy ember dltal okozott katasztr6fdk eset6ben van szUks6g.

- ide6rtve azt az adatkezel6t is, akivel a szem6lyes adatokat kozolhetik - vagy valamely
jogos
harmadik f6l
6rdeke jogalapot teremthet az adatkezel6sre. Az ilyen jogos 6rdekr6l lehet sz6
p6ldriul olyankor, amikor relevdns 6s megfelel6 kapcsolat iSll fenn az 6rintett 6s az adatkezel6 kdzdtt,
p6lddul olyan esetekben, amikor az 6rintett az adatkeze16 Ugyfele vagy annak alkalmazdsdban iill.

Az adatkezel6

Szem6lyes adatoknak a csaldsok megel6z6se c6ljdb6l felt6tlentil szUks6ges kezel6se szint6n az
6rintett adatkeze16 jogos 6rdek6nek min6si.il. Szem6lyes adatok kdzvetlen iizletszerz6si c6lil kezel6se

szint6n jogos 6rdeken alapul6nak tekinthet6. A jogos 6rdek fenndll6sdnak megdllapitiisiihoz
mindenk6ppen kdri.iltekint6en meg kell vizsgdlni tdbbek kdzdtt azt, hogy az 6rintett a szem6lyes
adatok gyfijt6s6nek id6pontjiiban 6s azzal dsszefUgg6sben szdmithat-e 6sszer(en arra, hogy
adatkezel6sre az adott c6lb6l kerUlhet sor. Az 6rintett 6rdekei 6s alapvet6 jogai els6bbs6get
6lvezhetnek az adatkezel6 6rdek6vel szemben, ha a szem6lyes adatokat olyan koriilm6nyek k6z0tt
kezelik, amelyek kozepette az 6rintettek nem szdmftanak tovdbbi adatkezel6sre.

a

kOzhatalmi szervek, sziimitdstechnikai
adatkeze16 jogos 6rdek6nek min6siil
v6szhelyzetekre reagd16 egys6g, hdl6zatbiztonsiigi incidenskeze16 egys6gek, elektronikus hirkozl6si

Az 6rintett

hiil6zatok iizemeltet6i 6s szolgdltatiisok ny0jt6i, valamint biztonsdgtechnol6giai szolgriltat6k Sltal

v6grehajtott olyan m6rt6k( szem6lyes adatkezel6s, amely
ga ra ntd l6sd

a h6l6zati 6s informatikai

biztonsiig

hoz fe lt6tlenUl sz[i ksdges 6s a rd nyos.

A szem6lyes adatoknak a gy(jt6sUk eredeti c6ljiit6l elt6r6 egy6b c6lb6l t<irtr6n6 kezel6se csak akkor

megengedett, ha az adatkezel6s osszeegyeztethet6 az adatkezel6s eredeti c6ljaival, amelyekre a
szem6lyes adatokat eredetileg gy(jtiitt6k. Ebben az esetben nincs sztiks6g att6l a jogalapt6l elt616,
ki.ilon jogalapra, mint amely lehet6v6 tette a szem6lyes adatok gy(jt6s6t.
A szem6lyes adatok hat6sdgok 6ltali, hivatalosan elismert valldsi szervezetek alkotmdnyjogban vagy

nemzetkdzi kozjogban megdllapitott c6ljainak el6r6se 6rdek6ben tdrt6n6 kezel6se koz6rdeken
alapu16nak min6siil.
Az

6 ri

ntett

sze m6

ly hozz{i{r ul6sa,

fe

lt6te

I

e

k

o

Amennyiben az adatkezel6s hozzdjdrulSson alapul, az adatkezel6nek k6pesnek kell lennie
annak igazo16sdra, hogy az 6rintett szem6lyes adatainak kezel6s6hez hozziijiirult.

o

Ha az 6rintett

iigyekre is

a

hozzirjiuuldsdt olyan irSsbeli nyilatkozat keret6ben adja meg, amely mds
vonatkozik, a hozzdj6rulds iriinti k6relmet ezekt6l a mds i.igyekt6l egy6rtelmfien

megki.ilonb6ztethet6 m6don kell kozolni.

o

Az 6rintett jogosult arra, hogy hozziijilruliisiit biirmikor visszavonja.

A hozzAjdrul{s

visszavondsa nem 6rinti a hozzitjdrullson alapul6, a visszavonds el6tti adatkezel6s jogszer(s6g6t. A

hozzijdrulds megaddsa el6tt az 6rintettet e116l tdj6koztatni kell. A hozzdjdrulds visszavondsdt
ugyanolyan egyszer( m6don kell lehet6v6 tenni, mint annak megadiisiit.

o

Annak megiillapitdsa sor6n, hogy a hozzdjdruliis 6nk6ntes-e, a lehet6 legnagyobb m6rt6kben
bele6rtve a
figyelembe kell venni azt a t6nyt, egyebek mellett, hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek

-

szolg6ltat6sok ny0jtiisdt is

-

felt6tel6i.il szabt6k-e az olyan szem6lyes adatok kezel6s6hez

va16

hozzdjdrul1st, amelyek nem szUks6gesek a szerz6d6s teljesit6s6hez.

o

Kozvetleni.il gyermekeknek kindlt, inform6ci6s tdrsadalommal 6sszefi.igg6 szolgiiltatiisok
vonatkozds6ban v6gzett szem6lyes adatok kezel6se akkor jogszerfi, ha a gyermek a 16. 6let6v6t

bet6ltdtte. A 16. 6let6v6t be nem toltdtt gyermek eset6n, a gyermekek szem6lyes adatainak kezel6se
csak akkor 6s olyan m6rt6kben jogszerfi, ha a hozzitjiirul6st a gyermek feletti szi.il6i feliigyeletet
gyako116 adta meg, illetve enged6lyezte.
A faji vagy etnikai szdrmaz6sra, politikai v6lem6nyre, valldsi vagy vil6gn6zeti meggy6z6d6sre vagy
szakszervezeti tagsdgra utal6 szem6lyes adatok, valamint a term6szetes szem6lyek egyedi
azonositdsdt c6lz6 genetikai 6s biometrikus adatok, az eg6szs6gtigyi adatok 6s a term6szetes
szem6lyek szexudlis 6let6re vagy szexudlis i16nyultsiigdra vonatkoz6 szem6lyes adatok kezel6se tilos,
kiv6ve, ha az 6rintett kifejezett hozzdlirullsdt adta az emlitett szem6lyes adatok egy vagy tobb
konkr6t c6lb6l tdrt6n6 kezel6s6hez. A bi.intet6jogi felel6ss6g megiillapltdsdra vonatkoz6
hatdrozatokra 6s a bfincselekm6nyekre, illetve a kapcsol6d6 biztonsdgi int6zked6sekre vonatkoz6
szem6lyes adatok kezel6s6re kizdr6lag abban az esetben keriJlhet sor, ha az kOzhatalmi szerv
adatkezel6s6ben tort6nik.

Az adatkezel6s id6tartama

(1) A Szervezet a jelen adatv6delmi szabdlyzat szerint megadott adatokat kizdr6lag az adatkezel6s
c6ljdnak megval6suldsdhoz szuks6ges ideig kezeli.
(2) ASzervezet az adatokat az 6rintettel va16 kapcsolat megsz(n6s6t kovetSen

aPtk. 6:22.5

alapjSn

5 6v mrilva torli. Ha az adatokat a Szervezet a szdmvitelrdl szolo 2000. 6vi C. torv6ny (,,Szdmviteli
Torv6ny") 169. S alapjdn koteles meg6rizni, az adatokat az 6rintettel val6 kapcsolat megszfin6s6t
kovet6en 8 ev m(lva torli.
(3) A szem6lyes adatot tartalmaz6 nyilvdntartdsokb6l, iratokb6l a szem6lyes adatot az adatkezelS

torli,

ha

a) az adatkezel6s c6lja megsz[int vagy az adatok tdroldsdnak torv6nyben meghatdrozott ideje
lejd rt,

b) az adatkezel6s jogellenes,
c) a bir6siig vagy az adatv6delmi biztos elrendelte,

d) az hidnyos vagy tdves, 6s jogszer(en nem korrigdlhat6.

(4) Az adatok

t6rl6s6vel, illetve

az

adatkezel6s megszijntet6s6vel kapcsolatos t6nyeket

jegyz6konyvben kell rogziteni.
Adattov5bbitSs, adatkezel6sek osszekapcsoldsa
(1) A szem6lyes adatok akkor tovdbblthat6k, valamint a kUlonbdz6 adatkezelesek akkor kapcsolhat6k

ossze, ha ahhoz az 6rintett hozzdjdrull, vagy torv6ny azt megengedi,6s ha az adatkezel6s felt6telei

minden egyes szem6lyes adatra n6zve teljesi.ilnek.
(2) Az 6rintettrSl felvett szem6lyazonoslt6 adatot, valamint azok tovdbbitiisdt nyilvdn kell tartani. Az

adattovdbbitdsr6l sz616 nyilvdntartds tartalmazza a szem6lyes adatok tovdbbitdsiinak id6pontjdt, az
adattovdbbitds jogalapjdt 6s cimzettj6t, a tovdbbitott szem6lyes adatok kor6nek meghat6rozdsdt,
valamint az adatkezel6st el6ir6 jogszabdlyban meghatdrozott egy6b adatokat.
(3) A nyilvSntartds eszkoze lehet minden olyan adatt6rol6 eszkoz vagy m6dszer, amely biztositja
adatok 13.5 szerinti vedelm6t.
Az

6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jogai

6s

az

jogorvoslati lehetSs6gei

(1) Az 6rintett jogosult a rd vonatkoz6 szem6lyazonosit6 adatokat megismerni, azokr6l

-

sajdt

kolts6g6re - mdsolatot kaphat.

(2)Az 6rintett az adatkezelStdl tdj6koztatiist k6rhet szem6lyes adatainak kezel6s6r6l,6s az adatokba
bele is tekinthet. A betekint6st 0gy kell biztositani, hogy annak sordn az 6rintett m6s szem6ly adatait
ne ismerhesse meg.

(3) Az adatkeze16 a k6relem benydjtdsdt6l szdmitott 30 napon belul koteles lr6sban, koz6rthet6
formiiban megadni a tiij6koztatdst. A tdj6koztatdsnak ki kell terjednie

a) az 6rintettnek az adatkezel6 Sltal kezelt adataira,
b) az adatkezel6s c6ljdra, jogalapjdra,
c) az adatkezel6s id6tartamdra,

d) arra, hogy az adatkezel6s sordn kik 6s milyen celb6l kapt6k meg az adatokat.
@) Az

6rintett k6rheti szem6lyes adatainak helyesbit6s6t. A val6sdgnak nem megfelel6 adatot

az

adatkeze16 k6t munkanapon belLil helyesbiteni kdteles.
(5) Az

6rintett k6rheti, hogy szem6lyes adatait:

tagolt, sz6les korben haszniilt, 96ppel olvashat6 formdtumban az On rendelkez6s6re bocsdssa
mds adatkezel6hoz tovdbbitsa,

(6) Az 6rintett tiltakozhat szem6lyes adatiinak kezel6se ellen, ha

a) a szem6lyes adatok kezel6se (toviibbitiisa) kizii16lag az adatkezel6 vagy az adatdtvev6
jogdnak vagy jogos 6rdek6nek 6rv6nyesit6s6hez szilks6ges, kiv6ve, ha az adatkezel6st torv6ny
rendelte el;
b) a szem6lyes adat felhaszndldsa vagy tovdbbltdsa kozvetlen [izletszerz6s, k6zv6lem6nykutatds vagy tudomdnyos kutatiis c6ljdra tdrt6nik;
c) a tiltakoziis jogiinak gyakorldsdt egy6bk6nt torv6ny lehet6v6 teszi.

(71 Az

6rintett az adatkezel6ssel osszefUgg6 jogainak megs6rt6se eset6n panaszt ny0jthat be

az

adatv6delmi felel6sh6z, illetve bir6sdghoz fordulhat.

(8) Az adatkezel6 - az adatkezel6s egyidej( felfi.iggeszt6s6vel - a tiltakozdst k6teles a k6relem
benyUjtdsdt6l szdmitott legrovidebb id6n beltil, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgdlni, 6s annak
eredm6ny6r6l a k6relmez6t frdsban tdj6koztatni. Amennyiben a tiltakozds indokolt, az adatkezel6
k6teles az adatkezel6st - bele6rtve a tovdbbi adatfelv6telt 6s adattovdbbitiist is - megsztintetni 6s az
adatokat zdrolni, valamint a tiltakoziisr6l, illet6leg az annak alapjdn tett int6zked6sekr6l 6rtesiteni
mindazokat, akik r6sz6re a tiltakoz6ssal 6rintett szem6lyes adatot kordbban tovdbbltotta, 6s akik
kritelesek i nt6zked ni a ti lta kozdsi jog 6rv6nyes[t6se 6rdek6ben.
(9) Amennyiben az 6rintett az adatkezel6nek a (2) bekezd6s alapjiin meghozott ddnt6s6vel nem 6rt
egyet, az ellen - annak kozl6s6t6l szdmitott 30 napon beli.ll - e torv6ny szerint bir6siighoz fordulhat.

(10) Ha az adatdtvev6 torv6nyes jogiinak 6rv6nyesit6s6hez szi.iks6ges adatokat az 6rintett tiltakozdsa
miatt nem kapja meg, a (2) bekezd6s alapjiin tort6n6 6rtesit6s k6zl6s6t6lszdmitott 15 napon beltll, az
adatokhoz va16 hozziijutds 6rdek6ben - e t6rv6ny szerint - bir6siighoz fordulhat az adatkezel6 ellen.

(LL) Ha a bir6siig az adatdtvev6 k6relm6t elutasitja, az adatkezel6 koteles az 6rintett szem6lyes
adat6t az lt6let kozl6s6t6l sz6mitott 3 napon beli.il t6rolni. Az adatkezel6 koteles az adatokat akkor is
t616lni, ha az adat6tvev6 a (4) bekezd6sben meghatdrozott hatiirid6n beli.il nem fordul bir6sdghoz.

(Lzl Az adatkezel6 az 6rintett adatdt nem torolheti, ha az adatkezel6st torv6ny rendelte el. Az adat
azonban nem tovdbbithat6 az adat6tvev6 r6sz6re, ha az adatkezel6 egyet6rtett a tiltakozdssal,
illet6leg a bir6sdg a tiltakozds jogossdg6t meg6llapitotta.
(13) Az 6rintett a jogainak megs6rt6se eset6n az adatkezel6 ellen bir6sdghoz fordulhat. A bir6sdg az

iigyben soron kiv[iljdr el.
Az adatkezel6ssel kapcsolatos jog6rv6nyesit6si lehet6s6g

Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformdci6szabads6g Hat6sdg
Postacim: 1530 Budapest, Pf.: 5. C[m: 1125 Budapest, Szildgyi Erzs6bet fasor22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu
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https://naih.hu
Adatbiztons6g

a

szem6lyes adatok v6delm6t a jogosulatlan hozziif6r6ssel,
megvdltoztatdssal, tovdbbitiissal, nyilvdnossdgra hozatallal, tOrl6ssel, megsemmisit6ssel, valamint a
v6letlen megsemmistil6ssel 6s s6rtil6ssel szemben (adatbiztonsiig), valamint felel6s a nyilvdntartiis
meg6rz6s66rt. Ennek 6rdek6ben

(1) Az adatkezel6 biztositja

a) a szem6lyes adatokat tartalmaz6 iratokat, koziratokat, egy6b dokumentumokat (a
tovdbbiakban egytitt: szem6lyes adatot tartalmaz6 iratok) zdrhat6 helyis6gben , zdrhat6
iratszek16nyben tdrolja,

b) a szem6lyes adatot tartalmaz6 iratokat csak a feladat elliitdsdhoz szliks6ges mdrt6kben 6s
ideig tartja magdndl, amelynek sordn gondoskodik a biztonsdgos 6rz6s felt6telei16l.

(2) Elektronikus riton tort6n6 adatr6gzft6s, adattdrolds eset6n is biztositani kell, hogy az adatokhoz
jogosulatlan szem6ly ne f6rhessenhozzA. Az adatkeze16 az adatokat csak jelsz6 megaddsa utiin 6rheti
el. A jelszavakr6l nyilviintartds nem vezethet6.
(3) A szem6lyazonosit6 adatok kezel6se 6s feldolgozdsa sordn biztosftani kell az adatok biztonsiigiit
v6letlen vagy szdnd6kos megsemmisit6ssel, megsemmisiil6ssel, megvdltoztat6ssal, kdrosoddssal,
nyilvdnossdgra ker[il6ssel szemben, tovdbbS, hogy azokhoz illet6ktelen szem6ly ne f6rjen hozz6.
(4) Amennyiben az adatkezel6 nem kizdr6lagosan haszniilja a szdmit6g6pet, szem6lyes adatot csak
akkor rdgzithet, tdrolhat rajta, ha az adatokhoz va16 kizii16lagos hozzdf6r6se megoldhat6.
(5) A Szervezet vezet6je biztositja az adatok biztonsdgos 6rz6s6nek, tdroldsiinak technikai felt6teleit,
lgy klil6ndsen azt, hogy

a) a papir alap(

adathordoz6k t6ro16sdra megfele16, z{rhato iratszekr6nyek dlljanak

rendelkez6sre,

b) az informatikai rendszer alkalmas legyen az elektronikus titon rogzitett adatok v6delm6re
(jelszavak titkossdgdna k biztositdsa, virusv6delem).

Adatm6dosit6s, adatp6tlSs
(1) Ha t6vesen keri.ilt sor az adat felv6tel6.re, illetve egy6b ok miatt az adatot m6dosltani kell, ez csak
0gy v6gezhet6 el, hogy az eredeti adat megdllapfthat6 legyen.
(2) Az adatokat 6rt s6rill6s vagy megsemmisUl6s eset6n a rendelkez6sre 6l16 egy6b adatforrdsokb6l a

lehets6ges m6rt6kig meg kell kisdrelni az adatok p6tliisdt. Amennyiben erre nincs lehet6sdg, az

6rintett tdj6koztatdsa 6s a hidnyos adat torl6se mellett, 0j adatfelv6telre kerUl sor.
(3) A p6tolt adatokon a p6tlds t6ny6t 6s id6pontjdt fel kell tirntetni.

(4) Szem6lyes adatot tartalmaz6 irat, elektronikus adathordoz6 eltulajdonftdsa eset6n az adatkeze16

a rend6rs6g 6s az adatv6delmi felel6s halad6ktalan 6rtesit6se mellett tiij6koztatja az 6rintetteket
t6rt6ntekr6l 6s a lehets6ges kovetkezm6nye kr6l.

a

(5) Az adatkeze16 az 6rintett adatainak jogellenes kezel6s6vel vagy a technikai adatv6delem
kovetelm6nyeinek megszeg6s6vel mdsnak okozott kdrt -az Avtv. 18. 5-dban foglaltak kiv6tel6vel
v6tkess6g6re tekintet n6l kli I koteles megt6rften i.

-

A k6z6rdek6 adatok nyilvdnossSga

(1) Amennyiben a Szervezet jov6beni mfikod6se sordn r6szben kdzfeladatot is elldt

vagy

dllamhdztartdsi alrendszerb1l rdszesedik, e korben koteles el6segiteni 6s biztositani a kozv6lem6ny
pontos 6s gyors tiij6koztatiisdt [Avtv. 19. 5 (1) bek.].
Titokta rtdsi kiitelezetts6g

(1) Az adatkezel6t titoktartdsi kdtelezettsdg terhel minden olyan adatot, t6nyt illet6en, amely
feladata i na k e liitiisa so16 n j utott tudomdsd ra.
I

(2) A titoktartdsi kotelezetts6g az adatkezel6t a Szervezettel fenndl16 munka-, megbizdsi, illetve
vdllalkoz6si jogviszony6nak megsz(n6se utdn is terheli.

(3) A titoktartiisi kotelezetts6g a16l kizdr6lag jogszabdly rendelkez6se vagy az 6rintett frdsbeli
hozziijii rul6sa esetdn mentesU I az adatkeze

16.

A dokumentdci6 Stadds6nak rendje

(1) Az adatkeze16 szem6ly6ben bekovetkez6 viitozds eset6n a folyamatban l6v6 i.igyek szem6lyes
adatot tartalmaz6 iratai 6tadds-6tv6telijegyz6k<inyv kis6ret6ben keri.ilnek iitaddsra.
(2) Az dtadds-dtv6telijegyzdkdnyvben t6telesen fel kell ti.intetni az dtvett, illetve Stadott iratokat.

(3) Az dtadds-iitv6teli jegyz6konyvet az adatkeze16 az adatv6delmi felel6snek bemutatja, aki azt
ellenjegyzi.
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A mfik6d6s ellen6rz6se

(1) Az adatkezel6 mfik6d6s6t, tev6kenys6g6t az Ugyvezet6 iiltal megbizott szem6ly ellen6rizheti.
Ennek sordn az adatkezel6 kezel6s6ben l6v6 szem6lyes adatot tartalmaz6 iratokba betekinthet, de
szem6lyes adatot nem kezelhet, Gy kUldndsen az adatot nem tov6bbithatja 6s nem hozhatja
nyilvdnossdgra.
(2) Az (1) bekezdds szerinti iratbetekint6sijog gyakorliisa sordn birtokiiba

jutott adatokat, t6nyeket

az

ellen6rz6sre jogosult koteles meg6rizni.
A szem6lyes adatok nyilvdnossSgra hozatala, a sajt6 t6j6koztat6sa
(1) Az adatkezel6 szem6lyes adatot az 6rintett irdsbeli hozzdjdruldsdval hozhat nyilv6nossdgra.
(2) Az adatkezel6nek meg kell gy6z6dnie r6la, hogy az 6rintett akarata val6ban az adat nyilvdnossdgra

hozataldra irdnyul. K6ts6g eset6n azt kellv6lelmezni, hogy az 6rintett ahozzijlruldsdt nem adta meg.
Szem6 lytigyi nyi lv6 nta rt6s

(1) A szem6lyi.igyi nyilviintart6s a tdrsasiiggal munka-, megbizdsi vagy v6llalkoziisijogviszonyban dl16

szem6lyek szem6lyi adatait, b6r- 6s kozterheit, megbizdsi, illetve vdllalkozdsi dijdt tartalmaz6
nyilv6ntartds.

(2) A szem6lyi.igyi nyilvdntartds az (1) bekezd6sben meghatdrozott jogviszonyokkal kapcsolatos
t6nyek megiillapitdsdra, munkaUgyi Ugyint6z6sre, b6rszdmfejt6sre, a megbizdsi, vdllalkoz6i dij
kifizet6s6re, kozterhek elszdmolds6ra, jogszabiilyokban meghatdrozott igazoldsok kiiillit6sdra
haszndlhat6 fel.
(3) A szem6lyiigyi nyilvdntartdst kizii16lag az arta felhatalmazott szem6lyek kezelhetik.
(4) A szem6lytigyi nyilv6ntart6s nem selejtezhet6.

Elektronikus adatkezel6s

(L) Az adatbiztonsdg kdvetelm6nyeinek az elektronikus adatkezel6s sordn tort6n6

biztositiisa
6rdek6ben a rendelkezdsre 6l16 technikai-mfiszaki eszkozokkel (pl. hardverkulcs, egy6ni, titkos jelsz6)
gondoskodni kell r6la, hogy az adatokhoz csak az arra jogosult f6rhessen hozz6.

(2) Az elektronikusan r<igzltett, tdrolt adatok megsemmisiil6s, s6rUl6s elleni v6delme 6rdek6ben
rendszeres virusellen6rz6st 6s biztonsiigi ment6st kell v6gezni. A virusv6delem 6rdek6ben keriilni kell
a cse16lhet6 perif6ridk (floppy, CD, DVD) haszndlatiit. Amennyiben felt6tlentll sztrks6gess6 vdlik az
ilyen perif6ridk hasznillata, a virusv6delemre fokozottan Ugyelni kell.
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Egy6b c6lb6l

tiirt6n6 adatkezel6s

Amennyiben a szervezet olyan adatkezel6st kivdn v6gezni, amely ebben a szabi{lyzatban nem
szerepel, el6zetesen ezen bels6 szabdlyzatdt kell megfelel6en kieg6sziteni, illetve az 0j adatkezel6si
c6 na k megfele l6 r6sz-sza bd lyokat hozzd ka pcsol n i.
I

5z6kesfeh6rvir, 20L8. augusztus 27.
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