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2. aldal

I. FEJEZET
ALTALANOSRENDELKEZESEK

A Tomory Lajos Muzeum mint adatkezelO (a tovabbiakban: Intezmeny) az adatkezelesi
tevekenyseget - a megfelelo belso szabalyok, technikai es szervezesi intezkedesek
meghozatalaval - ugy vegzi, hogy az megfeleljen a termeszetes szemelyeknek a szemelyes
adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aram16sar6l,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezeserol sz6l6, az Eur6pai Parlament es a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: Rendelet vagy GDPR) - tovabba az
informaci6s onrendelkezesi jogr6l es az informaci6szabadsagr6l sz6l6 2011. evi CXII.
torveny (a tovabbiakban: Infotv.), valamint a vonatkoz6 agazati jogszabalyok
rendelkezeseinek.(pl.: muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasr6l es a
kozmuvelOdesrol sz6l6 1997. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Muzeumi tv.); es a a
kulturalis orokseg vedelmerol sz6l6 2001. evi LXIV. tOrveny (a tovabbiakban: Kovtv.).

1. A Szabalyzat celja

A Szabalyzat celja azon belso szabalyok megallapitasa es intezkedesek meghatarozasa,
amelyek biztositjak, hogy az Intezmeny tevekenysege megfeleljen a Rendelet, es az Infotv.
rendelkezeseinek.

2. A Szabalyzat hatalya

E Szabalyzat hatalya termeszetes szemelyre vonatkoz6 szemelyes adatoknak az Intezmeny
altali kezelesere terjed ki, nem erinti ugyanakkor az olyan szemelyes adatok kezeleset, amely
jogi szemelyekre vonatkozik, beleertve a jogi szemely nevet es formajat, valamint a jogi
szemely elerheWsegere vonatkoz6 adatokat.

3. Fogalom meghatarozasok

A jelen Szabalyzat alkalmazasaban a Rendelet 4. cikke es az Info tv. alapjan:

"szemelyes adat": azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre ("erintett")
vonatkoz6 barmely informaci6; azonosithat6 az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy
kozvetett m6don, kiilOnosen valamely azonosit6, peldaul nev, szam, helymeghataroz6 adat,
online azonosit6 vagy a termeszetes szemely testi, fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdasagi,
kulturalis vagy szocialis azonossagara vonatkoz6 egy vagy tobb tenyezo alapjan azonosithat6;

"adatkezeles": a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon automatizalt vagy nem
automatizalt m6don vegzett barmely muvelet vagy muveletek osszessege, igy a gyiijtes,
rogzites, rendszerezes, tagolas, tarolas, atalakitas vagy megvaltoztatas, lekerdezes, betekintes,
felhasznalas, kozles tovabbitas, terjesztes vagy egyeb m6don torteno hozzaferhetove tetel
utjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, korlatozas, tOrles, illetve megsemmisites;

"az adatkezeles korlatozasa": a tarolt szemelyes adatok megjelolese jovobeli kezelesiik
korlatozasa celjab6l;
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"profilalkotas": szemelyes adatok automatizaIt kezelesenek barmely olyan formaja,
amelynek saran a szemelyes adatokat valamely termeszetes szemelyhez fiiz6d6 bizonyos
szemelyes jellemz6k ertekelesere, kiil6n6sen a munkahelyi teljesitmenyhez, gazdasagi
helyzethez, egeszsegi allapothoz, szemelyes preferenciakhoz, erdekl6deshez,
megbizhat6saghoz, viselkedeshez, tart6zkodasi helyhez vagy mozgashoz kapcsol6d6
jellemz6k elemzesere vagy el6rejelzesere hasznaljak;

"alnevesites": a szemelyes adatok olyan m6don t6rten6 kezelese, amelynek k6vetkezteben
tovabbi informaci6k felhasznalasa nelkiil t6bbe mar nem allapithat6 meg, hogy a szemelyes
adat mely konkret termeszetes szemelyre vonatkozik, felteve hogy az ilyen tovabbi
informaci6t kiil6n taroljak, es technikai es szervezesi intezkedesek megtetelevel biztositott,
hogy azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyekhez ezt a szemelyes adatot nem
lehet kapcsolni;

"nyilvantartasi rendszer": a szemelyes adatok barmely m6don - centralizalt, decentralizalt
vagy funkcionalis vagy foldrajzi szempontok szerint - tagolt allomanya, amely meghatarozott
ismervek alapjan hozzaferhet6;

"adatkezelo": az a termeszetes vagy jogi szemely, k6zhatalmi szerv, iigyn6kseg vagy
barmely egyeb szerv, amely a szemelyes adatok kezelesenek celjait es eszk6zeit 6na1l6an
vagy masokkal egyiitt meghatarozza; ha az adatkezeles celjait es eszk6zeit az uni6s vagy a
tagallami jog hatarozza meg, az adatkeze16t vagy az adatkezel6 kijel6lesere vonatkoz6
kiil6n6s szempontokat az uni6s vagy a tagallami jog is meghatarozhatja;

"adatfeldolgozo": az a termeszetes vagy jogi szemely, k6zhatalmi szerv, iigyn6kseg vagy
barmelyegyeb szerv, amely az adatkeze16 neveben szemelyes adatokat kezel;

"adattovabbitas": az adat meghatarozott harmadik szemely szamara t6rten6 hozzaferhetOve
tetele;

" cimzett": az a termeszetes vagy jogi szemely, k6zhatalmi szerv, iigyn6kseg vagy barmely
egyeb szerv, akivel vagy amellyel a szemelyes adatot k6zlik, fuggetleniil att61, hogy harmadik
fel-e. Azon k6zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgalat kereteben az uni6s vagy a
tagallami joggal 6sszhangban ferhetnek hozza szemelyes adatokhoz, nem min6siilnek
cimzettnek; az emlitett adatok e k6zhatalmi szervek altali kezelese meg kell, hogy feleljen az
adatkezeles celjainak megfelel6en az alkalmazand6 adatvedelmi szabalyoknak;

"harmadik szemeIy": az a termeszetes vagy jogi szemely, k6zhatalmi szerv, iigyn6kseg vagy
barmelyegyeb szerv, amely nem azonos az erintettel, az adatkezel6vel, az adatfeldolgoz6val
vagy azokkal a szemelyekkel, akik az adatkeze16 vagy adatfeldolgoz6 k6zvetlen iranyitasa
alatt a szemelyes adatok kezelesere felhatalmazast kaptak;

"az erintett hozzajarulasa": az erintett akaratanak 6nkentes, konkret es megfelel6
tajekoztatason alapul6 es egyertelmu kinyilvanitasa, amellyel az erintett nyilatkozat vagy a
meger6sitest felreerthetetleniil kifejez6 cselekedet utjan jelzi, hogy beleegyezeset adja az 6t
erint6 szemelyes adatok kezelesehez;

"adatvedelmi incidens": a biztonsag olyan seriilese, amely a tovabbitott, tarolt vagy mas
m6don kezelt szemeIyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisiteset, elveszteset,
megvaItoztatasat, jogosulatlan k6zleset vagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozzaferest
eredmenyezi.
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II. FEJEZET

AZ ADATVEDELMI TISZTVISELO

Az Intezmeny k6zfeladatot el1<it6 szervkent feladatai ellatasa soran adatkezelest vegez, melyre
tekintettel adatvedelmi tisztviselot jel6lt ki.

Az adatvedelmi tisztviselO feladatai kiilonosen az ahibbiak:

- tajekoztat es szakmai tanacsot ad az Intezmeny, tovabba az adatkezelest vegzo
k6zalkalmazottai reszere a jogszabalyban foglalt k6telezettsegeikkel kapcsolatban,

- ellenorzi az adatvedelmet erinto jogszabalyok rendelkezeseinek, tovabba az Intezmeny
szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatos belso szabalyainak val6 megfelelest, ideertve a
feladatk6r6k kijel6leset, az adatkezelesi miiveletekben vevo szemelyzet tudatossag
n6veleset es kepzeset, valamint a kapcsol6d6 auditokat is,

- keresre szakmai tanacsot ad az adatvedelmi hatasvizsgalatra vonatkoz6an, valamint
nyomon k6veti a hatasvizsgalat elvegzeset,

- egyiittmiik6dik a feliigyeleti hat6saggal,

- az adatkezelessel 6sszefuggo iigyekben kapcsolattart6kent szolgal a feliigyeleti hat6sag
fele, valamint adott esetben barmely egyeb kerdesben konzultaci6t folytat vele.

Az adatvedelmi tisztviselo az Intezmeny vezetojet 3 munkanapon beliil tajekoztatni k6teles ha
az erintett k6zvetleniil az adatvedelmi tisztviselot keresi meg.

Az Intezmeny illetve barmely szervezeti egysege vagy tagintezmenye az erintett(ek) irasbeli
kerelmet megvizsgalas celjab61 k6zvetleniil az Adatvedelmi tisztviselo reszere tovabbithatja.
Az Adatvedelmi tisztviselo a reszere megkiild6tt kerelmet - a kerelemnek az altala t6rteno
atvetelet k6veto 10 napon beliil megvizsgalja es k6zremiik6dik a kerelem megvalaszolasaban.

III. FEJEZET

ADATKEZELESTARTALMIESELJARASISZABALYAI

1. Az adatkezeles jogalapja
A szemelyes adatok kezelese kizar6lag akkor es annyiban jogszerii, amennyiben legalabb az
alabbi jogalapok egyike teljesiil:

a.) az erintett hozzajarulasat adta szemelyes adatainak egy vagy t6bb konkret celb61
t6rteno kezelesehez;
b.) az adatkezeles olyan szerzodes teljesitesehez sziikseges, amelyben az erintett az egyik
fel, vagy az a szerzodes megk6teset megelozoen az erintett keresere t6rteno lepesek
megtetelehez sziikseges;
c.) az adatkezeles az Intezmeny miik6desere vagy feladatainak ellatasara vonatkoz6 jogi
k6telezettseg teljesitesehez sziikseges; a kezelendo adatok fajtait, az adatkezeles celjat es
felteteleit, az adatok megismerhetoseget, az adatkezeles idotartamat vagy sziiksegesseges
idoszakos feliilvizsgalatat az adatkezelest elrendelo t6rveny, illetve 6nkormanyzati rendelet
hatarozza meg.
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d.) az adatkezeles az erintett vagy egy masik tenneszetes szemely letfontossagli
erdekeinek vedelme miatt szukseges;
e.) az adatkezeles k6zerdekii vagy az Intezmenyre ruhazott k6zhatalmi jogositvany
gyakorlasanak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz szukseges; a kezelendo adatok
fajtait, az adatkezeles eeljat es felteteleit, az adatok megismerhetoseget, valamint az
adatkezeles idotartamat vagy szuksegesseges idoszakos felUlvizsgalatat az adatkezelest
elrende16 t6rveny, illetve 6nkonnanyzati rendelet hatarozza meg.
f.) az adatkezeles az Intezmeny vagy egy hannadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez
sziikseges, kiveve, ha ezen erdekekkel szemben elsobbseget elveznek az erintett olyan erdekei
vagy alapveto jogai es szabadsagai, amelyek szemelyes adatok vedelmet teszik sziiksegesse,
kiil6nosen, ha az erintett gyennek.

2. A hozzajaruhis feltetelei
Ha az adatkezeles hozzajarulason alapul, az Intezmenynek kepesnek kell lennie annak
igazolasara, hogy az erintett a szemelyes adatainak kezelesehez hozzajarult.

Ha az erintett hozzajarulasat olyan irasbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely mas
ugyekre is vonatkozik, a hozzajarulas iranti kerelmet ezektol a mas ugyektol egyertelmuen
megkUl6nb6ztetheto m6don kell eloadni, ertheto es k6nnyen hozzaferheto fonnaban, vilagos
es egyszerii nyelvezetteI. Az erintett hozzajarulasat tartalmaz6 ilyen nyilatkozat bannely
olyan resze, amely serti a jogszabalyokat, k6telezo erovel nem biro

Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat bannikor visszavonja. A hozzajarulas
visszavonasa nem erinti a hozzajarulason alapul6, a visszavonas elotti adatkezeles
jogszeriiseget. A hozzajarulas megadasa elott az erintettet errol tajekoztatni kelI. A
hozzajarulas visszavonasat ugyanolyan egyszerii m6don kell lehetove tenni, mint annak
megadasat.

Annak megallapitasa soran, hogy a hozzajarulas 6nkentes-e, a leheto legnagyobb mertekben
figyelembe kell venni azt a tenyt, egyebek mellett, hogy a szerzodes teljesitesenek - beleertve
a szolgaltatasok nylijtasat is - felteteleUl szabtak-e az olyan szemelyes adatok kezelesehez
val6 hozzajarulast, amelyek nem szuksegesek a szerzodes teljesitesehez.

A hozzajarulas megadasa nem tekintheto 6nkentesnek, ha az erintett nem rendelkezik val6s
vagy szabad valasztasi lehetoseggel, es nem all m6djaban a hozzajarulas anelkiili
megtagadasa vagy visszavonasa, hogy ez karara valna. A hozzajarulas olyan egyedi esetekben
sem szolgalhat ervenyes jogalapkent, amelyekben az erintett es az Intezmeny k6z6tt
egyertelmiien egyenlotlen viszony all fenn (pI.: k6zalkalmazotti jogviszony).

3. Az Intezmeny jogos erdekein alapulo adatkezeles
Amennyiben az Intezmeny altaI folytatott bannely adatkezeles jogalapjakent az Intezmeny a
jogos erdekere kivan hivatkozni, ugy az adatkezelest mege16zoen az Intezmeny jogos
erdekenek vizsgalatara ellenorzesi folyamatot (erdekmerlegeles) kell lefolytatni, amely
k6telezoen kiterjed legalabb az alabbiak vizsgalatara:
• az adatkezeles eelja 6sszhangban van-e az Intezmeny jogszabalyban, illetve belso

szabalyzatokban meghatarozott eeljaival;
• a fenti eel-vizsgalatot k6vetoen az Intezmeny jogos erdekeinek a beazonositasa;
• elerheto-e az adott eel, illetve jogos erdek a tervezett adatkezeles nelkUl, es ha igen, ugy

ez milyen eroforras-igennyel jarna, 6sszehasonlitva a tervezett adatkezeles
lefolytatasaval;

• a tervezett adatkezeles elmaradasa milyen hatranyt eredmenyezhet az Intezmeny
szamara;
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• a tervezett adatkezeles az erintett szemelyek mely alapvet6 jogait erinti, es milyen
mertekben;

• a tervezett adatkezeles az erintett szemelyek milyen adatait erinti, csokkenthetO-e ezen
adatok kore a tervezett adatkezeles celja, illetve az Intezmeny jogos erdekeinek a
veszelyeztetese nelkiil;

• a tervezett adatkezeles soran igenybe vett technikai megoldasok a technika aktualis
szintjehez kepest milyen kockazatokkal jarnak, illetve milyen vedelmet biztositanak az
erintett szemelyek reszere, milyen tovabbi erOforras igennyel jarna a vedelem szintjenek
esetleges novelese.

Az adatkezeles engedelyezeser61 az Intezmeny szerv vezet6je vagy az altala e jogkorrel
felruhazott szemely dont, ennek soran koteles a fentieknek megfelel6en lefolytatott vizsgaIat
megallapitasait figyelembe venni.

4. Az adatkezeles jogszeriisegenek ellenorzese

Az adatvedelmi tisztvisel6 barmikor jogosult barmely szervezeti egyseg vagy tagintezmeny
adatkezelesi tevekenyseget adatvedelmi szempontbol ellen6rizni. Az adott szervezeti egyseg
fenti korben koteles az adatvedelmi tisztvisel6vel egyiittmukodni, reszere a kert tajekoztatast
megadni.

Amennyiben az adatvedelmi tisztvise16 barmilyen a szervezeti egyseg vagy tagintezmeny
vonatkozasaban jogosulatlan adatkezelesi tevekenyseget allapit meg, ugy arrol az Intezmeny
vezet6jet haladektalanul tajekoztatni koteles.

5. ElOzetes adatvedelmi hahisvizsgalat

Ha az adatkezeles valamely kiilonosen uj technologia(ka)t alkalmazo tipusa - figyelemmel
annak jellegere, hatokorere, koriilmenyeire es celjaira - valoszinusithet6en magas kockazattal
jar a termeszetes szemeIyek jogaira es szabadsagaira nezve akkor az adatkezelest megel6z6en
hatasvizsgaIatot kell vegezni arra vonatkozoan, hogy a tervezett adatkezelesi muvelet(ek)a
szemelyes adatok vedelmet hogyan erintik (a tovabbiakban: adatvedelmi hatasvizsgaIat).

Az adatvedelmi hatasvizsgaIat elvegzesenek szuksegesseger61 az adatvedelmi tisztvisel6
velemenyet ki kell kerni. Az adatvedelmi tisztvise16 ha az adatkezeles vonatkozasaban
megallapitja, hogy annak alkalmazasat megel6z6en hatasvizsgalatot kell vegezni, err61 az
Intezmeny vezet6jet tajekoztatni koteles.

Az adatvedelmi hatasvizsgaIat elvegzesekor az adatvedelmi tisztvise16 tanacsat ki kell kerni.
Az adatvedelmi tisztvisel6 a hatasvizsgalat nyomon kovetesere koteles.

Az adatvedelmi hatasvizsgalatot a Hatosag mindenkor kozzetett vonatkozo ajanlasa, valamint
az ED adatvedelmi munkacsoportjanak iranymutatasa, ennek hianyaban pedig a bevett
szakmai gyakorlatok szerint kelliefolytatni, es ki kell terjednie legalabb:

a.) a tervezett adatkezelesi muveletek modszeres leirasara es az adatkezeles celjainak
ismertetesere, beleertve adott esetben az Intezmeny altaI ervenyesiteni kivant jogos
erdeket;

b.) az adatkezeles celjaira figyelemmel az adatkezelesi muveletek szuksegessegi es
aranyossagi vizsgalatara;
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c.) az adatvedelmi hatasvizsgalattal erintett jogait es szabadsagait erinto kockazatok
vizsgalatara; es

d.) a kockazatok kezeleset celz6 intezkedesek bemutatasara, ideertve a szemelyes adatok
vedelmet es az e rendelettel val6 6sszhang igazolasat szolgal6, az erintettek es mas
szemelyek jogait es jogos erdekeit figyelembe vevo garanciakat, biztonsagi
intezkedeseket es mechanizmusokat.

Az adatvedelmi hatasvizsgalat lefolytat6ja k6teles a fentiek teljesiileset igazolhat6an es
naprakeszen dokumentalni.

Az adatvedelmi tisztviselO az adatvedelmi hatasvizsgalat soran sztikseg szerint elozetes
konzultaci6t kezdemenyez a Hat6saggal. Az elOzetes konzultaci6 k6telezo, amennyiben az
adatvedelmi hatasvizsgalat azt allapitotta meg, hogy az adatkezeles a kockazatok merseklese
celjab61 tett intezkedesek hianyaban val6szintisithetoen magas kockazattal jar. Az
adatvedelmi hatasvizsgalat lefolytat6ja k6teles a Hat6sag elozetes konzultaci6 soran
beszerzett allaspontjat az adatkezelessel kapcsolatban ervenyesiteni.

Az adatvedelmi hatasvizsgalat lefolytat6ja adott esetben - a kereskedelmi erdekek vagy a
k6zerdek vedelmenek vagy az adatkezelesi muveletek biztonsaganak serelme nelkUl - kikeri
az erintettek vagy kepviselOik velemenyet a tervezett adatkezelesro1.

Ha az adatkezeles jogalapjat uni6s vagy az Intezmenyre alkalmazand6 tagallami jog irja elO,
es e jog a sz6ban forg6 konkret adatkezelesi muveletet vagy muveleteket is szabalyozza,
valamint e jogalap elfogadasa soran egy altalanos hatasvizsgalat reszekent mar vegeztek
adatvedelmi hatasvizsgalatot, akkor a jelen pontban irtakat nem ken alkalmazni, kiveve, ha a
tagallamok az adatkezelesi tevekenyseget megelOzoen ilyen hatasvizsgalat e1vegzeset
sztiksegesnek tartjak.

Az adatvedelmi tisztvise10 sztikseg szerint, de legalabb az adatkezelesi muveletek altaI
jelentett kockazat valtozasa eseten ellenorzest folytat Ie annak ertekelese celjab61, hogy a
szemelyes adatok kezelese az adatvedelmi hatasvizsgalatnak megfelelOen t6rtenik-e.

6. Adatkezelesi tevekenyseg nyilviintarhisa

Az Intezmeny az altaIa vegzett adatkezelesi tevekenysegekrol nyilvantartast vezet.
A nyilvantartas az alabbiakat tartalmazza:

az Intezmeny neve es elerhetosege es az adatvedelmi tisztviselOnek a neve es
elerhetOsege;
az adatkezeles celjai;
az erintettek kateg6riainak, valamint a szemelyes adatok kateg6riainak ismertetese;
olyan cimzettek kateg6riai, akikkel a szemelyes adatokat k6zlik vagy k6z61ni
fogjak, ideertve a harmadik orszagbeli cimzetteket vagy nemzetk6zi szervezeteket;
adott esetben a szemelyes adatok harmadik orszagba vagy nemzetk6zi szervezet
reszere t6rteno tovabbitasara vonatkoz6 informaci6k, beleertve a harmadik orszag
vagy a nemzetk6zi szervezet azonositasat, valamint a rendelet szerinti tovabbitas
eseteben a megfele10 garanciak leirasa;
a kiil6nb6zo adatkateg6riak t6rlesere eloiranyzott hataridoket;
az adatkezeles biztonsaga soran a technikai es szervezesi intezkedesek altalanos
leirasa;
az adatkezeles jogalapja.
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A nyilvantartast inisban kell vezetni, ideertve az elektronikus forrmitumot is.

A nyilvantartast a feliigyeleti hat6sag reszere - keresere - rendelkezesere kell bocsajtani.

IV. FEJEZET

ADATFELDOLGOZAS, ADATTOvABBITAs, ADATATADAs

1. Adatfeldolgoz3s

Az Intezmeny - a vonatkoz6 jogszabaIyok es bels6 szabaIyzatok betartasaval 
adatfeldolgoz6t vehet igenybe vagy mas reszere adatfeldolgoz6i tevekenyseget vegezhet. Ez
ut6bbi felmeriilese eseten ezekr61 adatfeldolgoz6i tevekenysegek nyilvantartasat kell vezetnie.
Az adatfeldolgoz6 az Intezmeny neveben folytatja az adatkezelest es e min6segeben
gyakorolja az Intezmeny altaI atruhazott jogosultsagokat, teljesiti k6telezettsegeit.

Ha az adatkezelest az Intezmeny neveben mas vegzi, az Intezmeny kizar6lag olyan
adatfeldolgoz6kat vehet igenybe, akik vagy amelyek megfelel6 garanciakat nylijtanak az
adatkezeles jogszabaIyok k6vetelmenyeinek val6 megfeleleseert es az erintettek jogainak
vedelmet biztosit6, megfeleI6 technikai es szervezesi intezkedesek vegrehajtasara.

Az adatfeldolgozasra vonatkoz6 szerz6dest irasba kell foglalni. Az ircisba foglalt
adatfeldolgozasi szerz6desben kell ervenyesiteni az adatfeldolgoz6val szemben jelen
fejezetben megfogalmazott el6irasokat. Az adatfeldolgozasra nem adhat6 megbizas olyan
vallalkozasnak, amely a feldolgozand6 szemelyes adatokat felhasznaI6 iizleti tevekenysegben
erdekelt.

Az Intezmeny adatfeldolgozasra vonatkoz6 megbizasi szerz6dest az adatvedelmi tisztvisel6
olyan e16zetes egyeztetesevel k6thet, amelyik kifejezetten meger6siti az adatfeldolgozasra
vonatkoz6 jogszabaIyokban el6irt feltetelek teljesiileset.

Az adatfeldolgoz6 altaI vegzett adatkezelest olyan - az adatkezeles targyat, id6tartamat,
jelleget es celjat, a szemelyes adatok tipusat, az erintettek kateg6riait, valamint az Intezmeny
k6telezettsegeit es jogait meghataroz6 - szerz6desnek kell szabalyoznia, amely k6ti az
adatfeldolgoz6t az Intezmennyel szemben. A szerz6desnek tartaImaznia kell, hogy az
adatfeldolgoz6:

a.) a szemelyes adatokat kizar6lag az Intezmeny ircisbeli utasitasai alapjan kezeli 
beleertve a szemelyes adatoknak valamely harmadik orszag vagy nemzetk6zi
szervezet szamara vaI6 tovabbitasat is -, kiveve akkor, ha az adatkezelest az
adatfeldolgoz6ra alkalmazand6 uni6s vagy tagallami jog irja e16; ebben az esetben
err61 a jogi el6irasr61 az adatfeldolgoz6 az Intezmenyt az adatkezelest mege16z6en
ertesiti, kiveve, ha az Intezmeny ertesiteset az adott jogszabaIy fontos k6zerdekb61
tiltja;

b.) biztositja azt, hogy a szemelyes adatok kezelesere feljogositott szemeIyek titoktartasi
k6telezettseget vallalnak vagy jogszabalyon alapul6 megfelel6 titoktartasi
k6telezettseg alatt allnak;

c.) a jogszabalyok altaI r6gzitett, megfelel6 technikai es szervezesi intezkedesek
meghozataia az adatkezeles biztonsaganak biztositasa erdekeben;

d.) az adatkezeles jellegenek figyelembevetelevel megfelel6 technikai es szervezesi
intezkedesekkel a Iehetseges mertekben segiti az Intezmenyt abban, hogy teljesiteni
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tudja k6telezettseget az erintett jogainak gyakorlasahoz kapcso16d6 kerelmek
megvalaszolasa tekinteteben;

e.) segiti az Intezmenyt az adatkezeles biztonsagaval, az adatvedelmi incidensekkel, az
adatvedelmi hatasvizsgalattal, valamint a Hat6saggal t6rten6 e16zetes konzultaci6val
kapcsolatos jogszabalyi k6telezettsegek teljesiteseben, figyelembe veve az adatkezeles
jelleget es az adatfeldolgoz6 rendelkezesere a1l6 informaci6kat;

f.) az adatkezelesi szolgaltatas nylijtasanak befejezeset k6vetOen az Intezmeny d6ntese
alapjan minden szemelyes adatot t6r6l vagy visszajuttat az Intezmenynek, es t6rli a
meglev6 masolatokat, kiveve, ha az uni6s vagy a tagallami jog az szemelyes adatok
tarolasat irja e16;

g.) az Intezmeny rendelkezesere bocsat minden olyan informaci6t, amely az e cikkben
meghatarozott k6telezettsegek teljesitesenek igazolasahoz szlikseges, tovabba amely
lehet6ve teszi es e16segiti az Intezmeny altaI vagy az altaIa megbizott mas ellen6r altaI
vegzett auditokat, beleertve a helyszini vizsgalatokat is. Az adatfeldolgoz6nak
haladektalanul tajekoztatnia kell az Intezmenyt, ha ugy veli, hogy annak valamely
utasitasa serti az adatvedelmi jogszabalyi rendelkezeseket.

Az adatfeldolgoz6 az adatkezelest erint6 erdemi d6ntest nem hozhat, a tudomasara jutott
szemelyes adatokat kizar6lag az Intezmeny rendelkezesei szerint dolgozhatja fel, sajat celjara
adatfeldolgozast nem vegezhet, tovabba a szemelyes adatokat az Intezmeny rendelkezesei
szerint k6teles tarolni es meg6rizni. Az adat megismeresere vagy tovabbitasara vonatkoz6
kerelem eseten az erdemi d6ntest az Intezmeny k6teles, illetve jogosult meghozni.

Az adatfeldolgoz6 tevekenysegi k6ren bellil, illet6leg az Intezmeny altaI meghatarozott
keretek k6z6tt fele16s a szemelyes adatok feldolgozasaert, megvaltoztatasaert, t6rleseert,
tovabbitasaert es nyilvanossagra hozatalaert, tovabba minden olyan jogsertesert, amit az
Intezmeny utasitasanak vagy az adatfeldolgozassal 6sszeruggesben k6t6tt megbizasi
szerz6desben foglaltak megszegesevel okozott.

Az adatfeldolgoz6val k6t6tt, az adatfeldolgozasra iranyu16 szerz6desben ki kell k6tni, hogy az
adatfeldolgoz6 tevekenysegenek ellatasa soran tovabbi adatfeldolgoz6t csak akkor vehet
igenybe, amennyiben err6l az Intezmenyt e16zetesen irasban tajekoztatja, es az adott
adatfeldolgoz6 igenybevetelet az Intezmeny kifejezetten es irasban j6vahagyja.

2. Adattovabbihis

A szemelyes adatot csak es kizar6lag megfele16 jogalap megjel6lese mellett tovabbithat6ak.

Olyan megkereses eseten, amely az Intezmeny altaI kezelt szemelyes adat tovabbitasara
iranyul meg kell vizsgalni a jogalap megfele16seget. Adattovabbitasra iranyu16
megkeresesben ha nem vagy hianyos vagy nem megfele16 jogalap keriil megje16lesre az
adattovabbitas teljesiteset meg kell tagadni.

Az Intezmeny a szemelyes adatokat statisztikai celra kizar6lag ugy adja at, hogy gondoskodik
arr6l, hogy azt az erintettel ne lehessen kapcsolatba hozni.

Szemelyes adatok tovabbitasa soran, amennyiben az postai kiildemenykent t6rtenik,
biztositani kell, hogy a kiildemeny zartan keriilj6n feladasra.

Szemelyes adatok elektronikus tovabbitasa soran az informaci6biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott vedelmi intezkedesek megtetele k6telez6.
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Az Intezmeny illetve barmely szervezeti egysege vagy tagintezmenye az adattovabbitas iranti
irasbeli megkeresest megvizsgalas celjab6l k6zvetleniil az Adatvedelmi tisztvise16 reszere
tovabbithatja. Az Adatvedelmi tisztviselo a reszere megkiild6tt kerelmet - a kerelemnek az
altala t6rteno atvetelet k6veto 10 napon beli.il megvizsgalja es k6zremiik6dik a kerelem
megvalaszolasaban.

3. Adatatadas

Az Intezmeny szervezeti rendszeren beli.il a szemelyes adatok - a feladat elvegzesehez
szukseges mertekben es ideig - csak olyan szervezeti egyseghez, tagintezmenyhez,
szemelyhez tovabbithat6k, amelynek, illetve akinek munkak6renek es feladatinak ellatasahoz
a szemelyes adatok megismerese es kezelese szukseges. A szemelyes adatok csak es kizar6lag
olyan m6don tovabbithat6ak, hogy azokhoz jogosulatlanul senki ne ferhessen hozza (pI: papir
alapon zart boritekban, alnevesites alkalmazasaval, elektronikusan jelsz6val vedve ... stb)

V.FEJEZET

AZ ERINTETT JOGAINAK ERVENYESiTESEVEL OSSZEFUGGO
FELADATOK

1. Az erintett tajekoztatas iranti kerelme
Az erintett irasban tajekoztatast kerhet az Intezmenytol szemelyes adatai kezeleser61 es
kerheti szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint - a k6telezo adatkezeles kivetelevel 
azok t6rleset ("az elfeledteteshez va16 jog"), jogosult tovabba a kezelt adataihoz hozzafemi,
az adatok kezelesenek korlatozasat kemi, megilleti tovabba az adathordozhat6saghoz va16
jog, valamint tiltakozhat szemelyes adatanak kezelese ellen.

Az Intezmeny illetve barmely szervezeti egysege vagy tagintezmenye az erintett(ek)
tajekoztatas iranti irasbeli kerelmet megvizsgalas celjab6l k6zvetleniil az Adatvedelmi
tisztvise16 reszere tovabbithatja. Az Adatvedelmi tisztviselo a reszere megkiild6tt kerelmet - a
kerelemnek az altala t6rteno atvetelet k6vetO 10 napon beliil megvizsgalja es k6zremiik6dik a
kerelem megvalaszolasaban.

Az erintett tajekoztatas iranti kerelmet az Intezmeny 30 napon beliil k6teles megvalaszolni az
alabbiak szerint:

1.1. Amennyiben intezkedes t6rtent:
Az Intezmeny indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem beerkezesetol
szamitott egy h6napon beliil tajekoztatja az erintettet az intezkedesrol.
Szukseg eseten, figyelembe veve a kerelem 6sszetettseget es a kerelmek szamat, ez a hatarido
tovabbi ket h6nappal meghosszabbithat6. A hatarido meghosszabbitasar6l a kesedelem
okainak megje16lesevel a kerelem kezhezveteletol szamitott egy h6napon beliil az erintettet
tajekoztatni szukseges. Ha az erintett elektronikus uton nylijtotta be a kerelmet, a tajekoztatast
lehetoseg szerint elektronikus uton kell megadni, kiveve, ha az erintett azt maskent keri.

1.2. Intezkedes nem t6rtent:
Ha az Intezmeny nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nelkiil, de
legkesobb a kerelem beerkezesetol szamitott egy h6napon beliil tajekoztatja az erintettet az
intezkedes elmaradasanak okair6l, valamint arr6l, hogy az erintett panaszt nylijthat be
valamely felugyeleti hat6sagnal, es elhet bir6sagi jogorvoslati jogaval.
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Az Intezmeny az inforrnaei6k nylijtasat, a tajekoztatast es az intezkedest dijrnentesen
biztositja.
Ha az erintett kerelme egyertelmuen megalapozatlan vagy - kiilonosen ismetlodo jellege miatt
- tulz6, az adatkeze16, figyelemmel a kert inforrnaei6 vagy tajekoztatas nylijtasaval vagy a
kert intezkedes meghozatalaval jar6 adminisztrativ koltsegekre:

• esszeru osszegii dij at szamithat fel, vagy
• megtagadhatja a kerelem alapjan torteno intezkedest.

2. A kezelt adatok helyesbitese

Ha a szemelyes adat a val6sagnak nem felel meg es a val6sagnak megfelelo szemelyes adat az
Intezmeny rendelkezesere all, a szemelyes adatot helyesbiti.

Az Intezmeny a kezelt adatok helyesbiteserol szukseg eseten az adatvedelmi tisztviselovel
e16zetes egyeztetest kezdemenyezhet, javaslatot kerhet.

Az Intezmeny minden olyan cimzettet tajekoztat valamennyi helyesbitesrol, akivel, illetve
amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aranytalanul
nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az Intezmeny tajekoztatja e cimzettekrol.

3. A kezelt adatok torlese, korhitozasa
A szemelyes adatot torolni kell, ha

a) a szemelyes adatokra mar nines szukseg abb61 a eelb61, amelybol azokat gyiijtottek
vagy mas m6don kezeltek;

b) az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepezo hozzajarulasat es/vagy kifejezett
hozzajarulasat, es az adatkezelesnek nines mas jogalapja;

e) az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nines elsobbseget elvezo jogszeru ok az
adatkezelesre;

d) a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek;

e) a szemelyes adatokat az Intezmenyre alkalmazand6 uni6s vagy tagallami jogban
e16irt jogi kotelezettseg teljesitesehez torolni kell;

f) a szemelyes adatok gyiijtesere a kozvetleniil gyerrnekeknek kinalt, inforrnaei6s
tarsadalommal osszefiiggo szolgaltatasok kinalasaval kapesolatosan kernlt sor.

Torles he1yett az Intezmeny korlatozza a szemelyes adathoz torteno hozzaferest, ha
a) az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossagat, ez esetben a korlatozas arra az

idotartamra vonatkozik, amely lehetOve teszi, hogy az Intezmeny ellenorizze a
szemelyes adatok pontossagat;

b) az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok
felhasznalasanak korlatozasat;

e) az Intezmenynek mar nines szuksege a szemelyes adatokra adatkezeles eeljab61, de az
erintett igenyli azokat jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy
vede1mehez vagy

d) az erintett tiltakozott az adatkeze1es ellen; ez esetben a korlatozas arra az idotartamra
vonatkozik, amig megallapitasra nem kernl, hogy az Intezmeny jogos indokai
elsobbseget eIveznek-e az erintett jogos indokaival szemben.
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A kezelt adatok t6rleserol szukseg eseten az adatvedelmi tisztviselOvel t6rtent elOzetes
egyeztetese alapjan az adatkezelesre jogosult szervezeti egyseg k6teles intezkedni.

Az Intezmeny minden olyan cimzettet tajekoztat valamennyi t6rlesrol vagy adatkezeles
korlatozasr6l, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot k6z6ltek, kiveve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aranytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az erintettet keresere az Intezmeny
tajekoztatja e cimzettekrol.

4. A tiltakozasi jog gyakorlasa
Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokb6l barrnikor tiltakozzon
szemelyes adatainak kezelese ellen, ideertve az emlitett rendelkezeseken alapu16
profilalkotast is, amennyiben az adatkezeles jogalapjat az alabbiak kepezik:

a.) az adatkezeles k6zerdeku vagy az Intezmenyre ruhazott k6zhatalmi jogositvany
gyakorlasanak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz szukseges;

b.) az adatkezeles az Intezmeny vagy egy harrnadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez
szukseges.

Az erintett tiltakozasi joganak gyakorlasa eseten az Intezmeny a szemelyes adatokat nem
kezelheti tovabb, kiveve, ha bizonyitja, hogy az adatkezelest olyan kenyszeritO ereju jogos
okok indokoljak, amelyek elsobbseget elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es
szabadsagaival szemben vagy amelyek jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy
vedelmehez kapcso16dnak.

A tiltakozasi jogra legkesobb az erintettel va16 elso kapcsolatfelvetel soran kifejezetten fel
kell hivni annak figyelmet, es az erre vonatkoz6 tajekoztatast egyertelmuen es minden mas
inforrnaci6t6l elkU16nitve kell megjeleniteni.

Az Intezmeny az erintett tiltakozasi joganak gyakorlasara vonatkoz6an az adatvedelmi
tisztviselOvel elOzetes egyeztetest kezdemenyezhet, javaslatot kerhet. Az Intezmeny illetve
barrnely szervezeti egysege vagy tagintezmenye az erintett(ek) tajekoztatas iranti ircisbeli
kerelmet megvizsgaIas celjab6l k6zvetlenUl az Adatvedelmi tisztviselO reszere tovabbithatja.
Az Adatvedelmi tisztviselo a reszere megkUld6tt kerelmet - a kerelernnek az altala t6rteno
atvetelet k6veto 10 napon beWl megvizsgaIja es k6zremuk6dik a kerelem megvalaszolasaban.

Az Intezmeny, az erintett tiltakozasi jog gyakorlasaval kapcsolatos kerelmet 30 napon beWl
k6teles megvalaszolni.

5. Az Intezmeny altai az erintett rendelkezesere bocs3iando informaciok

Az Intezmeny az erintett reszere t6rteno tajekoztatasat a rendelkezesre bocsatand6
inforrnaci6kt6l fiiggoen az alabbiak szerint adja meg:

5.1. Ha az erintettre vonatkoz6 szemelyes adatokat az erintettol gyiijtik, az Intezmeny a
jelen Szabalyzatban meghatarozott eljarasa soran, a szemelyes adatok megszerzesenek
idopontjaban az erintett rendelkezesere bocsatja a k6vetkezo inforrnaci6k mindegyiket:

a.) az Intezmeny kilete es elerhetOsegei;
b.) az adatvedelmi tisztviselo elerhetosegei;
c.) a szemelyes adatok tervezett kezelesenek celja, valamint az adatkezeles jogalapja;
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do) adott esetben a szemelyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6riai,
eo) adott esetben annak tenye, hogy az Intezmeny harmadik orszagba vagy nemzetk6zi

szervezet reszere kivanja tovabbitani a szemelyes adatokat, tovabba a Bizottsag
megfele16segi hatarozatanak lete vagy annak hianya, vagy a GDPR 460 cikkben, a 470
cikkben vagy a 490 cikk (1) bekezdesenek masodik albekezdeseben emlitett
adattovabbitas eseten a megfelel6 es alkalmas garanciak megjel6lese, valamint az azok
masolatanak megszerzesere szolgal6 m6dokra vagy az azok elerheWsegere val6
hivatkozaso

f.) a szemelyes adatok tarolasanak id6tartamar61,vagy ha ez nem lehetseges, ezen
id6tartam meghatarozasanak szempontjair61;

go) az erintett azon jogar61, hogy kerelmezheti az Intezmenyt61 a ra vonatkoz6 szemelyes
adatokhoz val6 hozzaferest, azok helyesbiteset, t6rleset vagy kezelesenek korlatozasat,
es tiltakozhat az ilyen szemelyes adatok kezelese ellen, valamint az erintett
adathordozhat6saghoz val6 jogar61;

ho) az erintett hozzajarulasan vagy kifejezett hozzajarulasan alapul6 adatkezeles eseten a
hozzajarulas barmely id6pontban t6rten6 visszavonasahoz val6 jog, amely nem erinti a
visszavonas e16tt a hozzajarulas alapjan vegrehajtott adatkezeles jogszeriiseget;

io) a feliigyeleti hat6saghoz cimzett panasz benylijtasanakjogar61;
jo) arr61, hogy a szemelyes adat szolgaltatasa jogszabalyon vagy szerz6deses

k6telezettsegen alapul vagy szerz6des k6tesenek eI6feltetele-e, valamint hogy az
erintett k6teles-e a szemelyes adatokat megadni, tovabba, hogy milyen lehetseges
k6vetkezmenyekkel jarhat az adatszolgaltatas elmaradasa;

k.) automatizalt d6nteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint legalabb
ezekben az esetekben az alkalmazott logikara es arra vonatkoz6an erthet6
informaci6k, hogy az ilyen adatkezeles milyen jelent6seggel es az erintettre nezve
milyen varhat6 k6vetkezmenyekkel biro

Nem kell az a) - k) pontokban foglalt informaci6kat rendelkezesre bocsatani, amennyiben
azzal (a mertekt61 fiigg6en) az erintett mar rendelkezik.

5.2. Ha a szemeIyes adatokat oem az eriotettol szereztek meg, az Intezmeny a jelen
SzabaIyzatban meghatarozott eljaras soran az erintett rendelkezesere bocsatja a k6vetkez6
informaci6kat:

ao) az Intezmeny kilete es elerhet6segei;
bo) az adatvedelmi tisztvisel6 elerhet6segei;
co) a szemelyes adatok tervezett kezelesenek celja, valamint az adatkezeles jogalapja;
do) az erintett szemelyes adatok kateg6riai;
eo) a szemelyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6riai;
f.) adott esetben annak tenye, hogy az Intezmeny valamely harmadik orszagbeli cimzett

vagy valamely nemzetk6zi szervezet reszere kivanja tovabbitani a szemelyes adatokat,
tovabba a Bizottsag megfele16segi hatarozatanak lete vagy annak hianya vagy a GDPR
460 cikkben, a 470 cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdesenek masodik albekezdeseben
emlitett adattovabbitas eseten a megfelel6 es alkalmas garanciak megjel6lese,
valamint az ezek masolatanak megszerzesere szolgal6 m6dokra vagy az
elerhet6segiikre val6 hivatkozaso

g.) a szemelyes adatok tarolasanak id6tartamar61 vagy ha ez nem lehetseges, ezen
id6tartam meghatarozasanak szempontjair61;

h.) ha az adatkezeles jogalapja jogos erdek, akkor az Intezmeny vagy harmadik fel jogos
erdekeir61;

io) az erintett azon joga, hogy kerelmezheti az Intezmenyt61 a rei vonatkoz6 szemelyes
adatokhoz val6 hozzaferest, azok helyesbiteset, t6rleset vagy kezelesenek korlatozasat
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es tiltakozhat a szemelyes adatok kezelese ellen, valamint az erintett
adathordozhat6saghoz val6 joga;

j.) ha az adatkezeles jogalapja az erintett hozzajarulasan vagy kifejezett hozzajarulasan
alapul6 adatkezeles eseten a hozzajarulas barmely id6pontban val6 visszavonasahoz
val6 jog, amely nem erinti a visszavonas el6tt a hozzajarulas alapjan vegrehajtott
adatkezeles jogszeriiseget;

k.) valamely feliigyeleti hat6saghoz cimzett panasz benylijtasanak joga;
1.) a szemelyes adatok forrasa es adott esetben az, hogy az adatok nyilvanosan

hozzaferhet6 forrasokb61 szarmaznak-e es
m.)automatizalt d6nteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint legalabb

ezekben az esetekben az alkalmazott logikara es arra vonatkoz6an erthet6
informaci6k, hogy az ilyen adatkezeles milyen jelent6seggel, es az erintettre nezve
milyen varhat6 k6vetkezmenyekkel biro

Nem kell rendelkezesre bocsatani, ezeket az informaci6kat, abban az esetben ha:

a.) az erintett mar rendelkezik az informaci6kkal;
b.) a sz6ban forg6 informaci6k rendelkezesre bocsatasa lehetetlennek bizonyul, vagy

aranytalanul nagy er6feszitest igenyelne, kiil6n6sen a k6zerdekii archivalas celjab61,
tudomanyos es tOrtenelmi kutatasi celb61 vagy statisztikai celb61, a GDPR 89. cikk (1)
bekezdeseben foglalt feltetelek es garanciak figyelembevetelevel vegzett adatkezeles
eseteben, vagy amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdeseben emlitett k6telezettseg
val6sziniisithet6en lehetetlenne tenne vagy komolyan veszelyeztetne ezen adatkezeles
celjainak elereset. Ilyen esetekben az Ovodanak megfelel6 intezkedeseket kell hoznia
- az informaci6k nyilvanosan elerhet6ve tetelet is ideertve - az erintett jogainak,
szabadsagainak es jogos erdekeinek vedelme erdekeben;

c.) az adat megszerzeset vagy k6zleset kifejezetten el6irja az Intezmenyre alkalmazand6
uni6s vagy tagallami jog, amely az erintett jogos erdekeinek vedelmet szolgal6
megfelel6 intezkedesekr61 rendelkezik vagy

d.) a szemelyes adatoknak valamely uni6s vagy tagallami jogban el6irt szakmai
titoktartasi k6telezettseg alapjan, ideertve a jogszabalyon alapul6 titoktartasi
k6telezettseget is, bizalmasnak kell maradnia.

Eljarasi hatarid6, amennyiben a szemelyes adatokat nem az erintett61 szereztek meg:

a szemelyes adatok kezelesenek konkret k6riilmenyeit tekintetbe veve, a szemelyes
adatok megszerzeset61 szamitott esszerii hatarid6n, de legkes6bb egy h6napon belUl,

ha a szemelyes adatokat az erintettel val6 kapcsolattartas celjara hasznaljak, legalabb
az erintettel val6 els6 kapcsolatfelvetel alkalmaval vagy

ha varhat6an mas cimzettel is k6zlik az adatokat, legkes6bb a szemelyes adatok els6
alkalommal val6 k6zlesekor:

Az Intezmeny az adatkezelesi tajekoztat6javal bocsatja rendelkezesre az erintett reszere a
fenti informaci6kat, a munkavallal6k szamara pedig az 6ket erintO adatkezelesi
tajekoztat6ban.

VI. FEJEZET

ADATVEDELMI INCIDENSEK KEZELESE ES NYILVA.NTARTA.SA

Az Intezmeny valamennyi szervezeti egysege es tagintezmenye, valamint minden olyan
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szemely, amelyre jelen Szabalyzat hatalya kiterjed minden tudomasara jutott adatvedelmi
incidensrol haladektalanul k6teles tajekoztatni az Intezmeny vezetojet es az adatvedelmi
tisztvise16t. Az adatvedelmi tisztviselo k6teles a tudomasukra jutott adatvedelmi incidenseket
kivizsgalni es azokkal kapcsolatban a jelen fejezetben meghatarozott intezkedeseket
meghozni. Az Intezmeny valamennyi tagintezmenye es szervezeti egysege k6teles az
adatvedelmi incidensek kivizsgalasaban k6zremuk6dni, ebben a k6rben a kert tajekoztatast es
informaci6t az adatvedelmi tisztvise16 reszere haladektalanul megadni.

Az adatvede1mi incidenst az adatvedelmi tisztviselo indokolatlan kesedelem nelldil, es ha
lehetseges, legkesobb 72 6raval azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasara jutott,
beje1enti a Hat6sagnak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens val6szinusfthetOen nem jar
kockazattal a termeszetes szemelyek jogaira es szabadsagaira nezve. Ha a beje1entes nem
t6rtenik meg 72 6ran beliil, mellekelni kell hozza a kesedelem igazolasara szolgal6 indokokat
IS.

A bejelentesben

a) ismertetni kell az adatvedelmi incidens jelleget, beleertve - ha lehetseges - az
erintettek kateg6riait es hozzavetoleges szamM, valamint az incidenssel erintett adatok
kateg6riait es hozzavetoleges szamM;

b) k6z6lni kell az adatvedelmi tisztvise16 vagy a tovabbi tajekoztatast nylijt6 egyeb
kapcsolattart6 nevet es elerhetosegeit;

c) ismertetni kell az adatvedelmi incidensbol eredo, val6szinusithetO k6vetkezmenyeket;

d) ismertetni kell az Intezmeny altaI az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy
tervezett intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbol eredo
esetleges hMranyos k6vetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket.

Ha az adatvedelmi incidens val6szinusithetoen magas kockazattal jar a tenneszetes szemelyek
jogaira es szabadsagaira nezve, az adatvedelmi tisztvise16 indokolatlan kesedelem nelkiil
tajekoztatja az erintettet az adatvedelmi incidensrol.

Az erintett reszere adott tajekoztatasban vilagosan es k6zerthetoen ismertetni kell az
adatvedelmi incidens jelleget, es k6z6lni kell legalabb az alabbi informaci6kat es
intezkedeseket:

a) k6z6lni kell az adatvede1mi tisztviselo vagy a tovabbi tajekoztatast nylijt6 egyeb
kapcsolattart6 nevet es elerhetosegeit;

b) ismertetni kell az adatvedelmi incidensbol eredo, val6szinusitheto k6vetkezmenyeket;

c) ismertetni kell az Intezmeny altaI az adatvede1mi incidens orvoslasara tett vagy
tervezett intezkedeseket, be1eertve adott esetben az adatvedelmi incidensbol eredo
esetleges hMranyos k6vetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket.

Az adatvedelmi tisztvise16 k6teles gondoskodni az adatkezelesi incidensek pontos es
naprakesz nyilvantartasar61. A nyilvantartasnak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:

• az adatvedelmi incidenshez kapcsol6d6 tenyeket,
• az adatvedelmi incidens hatasait,



.-

16. aldal

• az adatvedelmi incidens az orvoslasara tett intezkedeseket,
• a bejelent6re vonatkoz6, az Adatvedelmi Incidens BejelenWlapon meghatarozott

adatokat.

Az adatvedelmi tisztvise16 jogosult javaslatokat tenni az Intezmeny reszere az adatkezelesi
incidensek orvoslasa, illetve j6v6beli elkeriilese vonatkozasaban.

VII. FEJEZET

A HATOSA.G VIZSGA.LATA.BAN TORTENO EGYUTTMUKODES
SZABA.LYAI

A Hat6sagnak az Intezmennyel szemben barmely okb61 elrendelt vizsgalata eseten a
Hat6saggal a kapcsolatot az adatvedelmi tisztvisel6 tartja. A vizsgalatban az Intezmeny
valamennyi tagintezmenye es szervezeti egysege k6teles egyiittmuk6dni.

A Hat6sag a vizsgalat soran

a) az Intezmeny kezeleseben lev6, a vizsgalt uggyel 6sszefiiggesbe hozhat6 6sszes
iratba betekinthet, illetve azokr61 masolatot kerhet,

b) a vizsgalt uggyel 6sszefiiggesbe hozhat6 adatkezelest megismerheti, az adatkezeles
helyszineiil szolgal6 helyisegbe belephet,

c) az Intezmeny barmely munkatarsat61 irasbeli es sz6beli felvilagositast kerhet,

d) a vizsgalt iiggyel 6sszefiiggesbe hozhat6 barmely szervezett61 vagy szemelyt61
irasbeli felvilagositast kerhet.

A Hat6sag keresenek, az adatvedelmi tisztvisel6vel t6rten6 egyeztetest k6vet6en, minden
munkavallal6 a Hat6sag altaI megallapitott hatarid6n beliil k6teles eleget tenni.

VIII. FEJEZET

ADATBIZTONSA.GI ELOiRAsOK

Az adatkezelesi muveleteket ugy kell megtervezni es vegrehajtani, hogy az adatkezelesre
vonatkoz6 jogszabalyok betartasaval biztositani kell az erintettek maganszferajanak vedelmet.

Az Intezmeny munkavallal6i k6telesek gondoskodni az adatok biztonsagar61, a szervezeti
egysegek vezet6i k6telesek tovabba megtenni azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket,
amelyek az Infotv., a Rendelet valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenyre
juttatasahoz sziiksegesek.

Az adatokat megfele16 intezkedesekkel vedeni kell kUl6n6sen a jogosulatlan hozzaferes,
megvaltoztatas, tovabbitas, nyilvanossagra hozatal, t6rles vagy megsemmisites, valamint a
veletlen megsemmisiiles es seriiles, tovabba az alkalmazott technika megvaltozasab61 fakad6
hozzaferhetetlenne valas ellen.
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Az Intezmeny technikai es szervezesi intezkedeseket hajt vegre annak erdekeben, hogy a
kockazat mertekenek megfele16 szintii adatbiztonsagot garantaIja, ideertve, t6bbek k6z6tt,
adott esetben:

a) a szemelyes adatok alnevesiteset es titkositasM;
b) a szemelyes adatok kezelesere hasznalt rendszerek es szolgaltatasok folyamatos

bizalmas jellegenek biztositasM, integritasM, rendelkezesre allasM es ellena1l6
kepesseget;

c) fizikai vagy muszaki incidens eseten az arra val6 kepesseget, hogy a szemelyes
adatokhoz val6 hozzaferest es az adatok rendelkezesre allasM ke1l6 id6ben vissza
lehessen allitani;

d) az adatkezeles biztonsaganak garantalasara hozott technikai es szervezesi intezkedesek
hatekonysaganak rendszeres tesztelesere, felmeresere es ertekelesere szolgal6 eljarast.

A kiil6nb6z6 nyilvantartasokban elektronikusan kezelt adatallomanyok vedelme erdekeben az
Intezmeny megfelel6 technikai megoldassal biztositja, hogy a nyilvantartasokban tarolt
adatokhoz csak az arra jogosult k6zalkalmazottak ferhetnek hozza.

A szemelyes adatok automatizalt feldolgozasa soran biztositani kell:

a jogosulatlan adatbevitel megakadalyozasat;

az automatikus adatfeldolgoz6 rendszerek jogosulatlan szemelyek altali, adatMviteli
berendezes segitsegevel t6rten6 hasznalatanak megakadalyozasM;

annak ellen6rizhet6seget es megallapithat6sagM, hogy a szemelyes adatokat
adatMviteli berendezes alkalmazasaval mely szerveknek tovabbitottak vagy
tovabbithatjak;

annak ellen6rizhet6seget es megallapithat6sagM, hogy mely szemelyes adatokat,
mikor es ki vitte be az automatikus adatfeldolgoz6 rendszerekbe;

a te1epitett rendszerek uzemzavar eseten t6rten6 helyreallithat6sagat es

azt, hogy az automatizalt feldolgozas soran fellep6 hibakr61 jelentes kesziilj6n.

IX. FEJEZET

ZARO RENDELKEZESEK

Jelen SzabaIyzat rendelkezeseit meg kell ismertetni az Intezmeny valamennyi dolgoz6javal,
melynek betartasa es ervenyesitese minden dolgoz6 lenyeges munkak6ri k6telezettsege.

Mellekletek listaja:
1. Munkaltat6i Adatkezelesi Szabalyzat es Tajekoztat6
2. Adatkezelesi Tajekoztat6 a kamerarendszerekr61
3.

Jelen SzabaIyzat 2019. december 2. napjan lep hataIyba.


