A Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézményszabályzata
az adatvédelemről és adatbiztonságról
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Ǌǈǉǉ. évi CXII. törvény
ɭa továbbiakbanɣ Infotv.ɮ ǋǈ. ɭǎɮ bekezdésében foglaltak alapján, az Európai Parlament és a
Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a ǑǍ/ǌǎ/EK rendelet hatályon kív(l
helyezéséről Ǌǈǉǎ/ǎǏǑ Rendeletében foglaltakra ɭa továbbiakban EU Általános Adatvédelmi
Rendelet vagy GDPRɮ figyelemmel, valamint a közérdekű adatok megismerésének és a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló ǉ/ǊǈǉǏ. ɭIX. ǊǑ.ɮ
SZGYF utasítás Ǌǋ-24. §-ában foglaltakra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ɭa
továbbiakbanɣ Főigazgatóságɮ által fenntartott Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális
Intézmény az adatvédelemről és adatbiztonság szabályait a következők szerint állapítom megɣ

I. Általános rendelkezések
(1) Jelen szabályzatnak célja, hogy meghatározza a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális
Intézmény ɭszékhelye: ǐǑǊǍ Búcsúszentlászló, Arany János utca ǉǏ., a továbbiakbanɣ
Intézményɮ által végzett adatkezelés működésének jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az
adatbiztonság követelményeinek érvényes(lését, és biztosítsa az érintettek személyes
adatainak védelmét, és a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok
hozzáférhetőségének biztosítását.
(2) Jelen szabályzat az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában ɭa továbbiakbanɣ
SZMSZɮ rögzített személyi hatály szerinti személyekre ɭa továbbiakbanɣ munkatársakɮ,
valamint az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló olyan személyekre, akik a
szabályzatban érintett adatot birtokolnak - terjed ki.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézmény által folytatott minden olyan adatkezelésre
és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik, valamint amely
közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz.
(4) Az értelmező rendelkezések tekintetében a GDPR ǌ. cikk Fogalommeghatározások fejezete
és az Infotv. ǋ. §-a az irányadóak.
(5) Az adatfeldolgozásra az adatkezelés szabályait kell alkalmazni.
(6) A Szabályzat alkalmazása tekintetében, ahol a szabályzat munkáltatót említ, azon az
Intézményt, ahol munkatársat említ azon a ɭǊɮ bekezdés szerinti valamennyi munkatársat
kell érteni.
(7) Az Intézmény az adatvédelmet informatikai ter(leten az Informatikai Biztonsági
Szabályzatban meghatározottakkal összhangban valósítja meg. Az Intézmény
közalkalmazotti személyi adatkezelésére a közalkalmazotti adatvédelem rendjére; az (gyirat
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kezelési eljárásra, az iratkezelés rendjére; a közérdekű adatok közzétételére a közérdekű
adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának
rendjére; a tűzvédelemre, a munkavédelemre, a munkavédelem rendjére az e tárgykörben
kiadott szabályzatok rendelkezései irányadóak azzal, hogy az ott nem részletezett, illetőleg
szabályozott kérdésekre e szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Az Intézmény adatvédelmi szervezete
(8) Az intézményvezető felelős az intézmény adatainak védelméért, az intézmény által kezelt
személyes adatok védelméért és az intézmény tevékenységére vonatkozó közérdekű adatok
nyilvánosságára vonatkozó törvényi előírások érvényesítéséért. Az intézményvezető e
feladatát a közvetlen irányítása alatt álló, önálló feladatkörű, adatvédelmi tisztviselő ɭa
továbbiakban DPOɮ útján látja el.
(9) Az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátását a DPO biztosítja az intézmény részére a GDPR
ǋǏ. cikkének ɭǎɮ bekezdése alapján. Az adatvédelmi tisztviselői feladatok megvalósítója olyan
személy, aki megfelel a GDPR 37 cikke ɭǍɮ bekezdésében foglaltaknak.
(10) Az Intézmény biztosítja, hogy adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével
kapcsolatos összes (gybe megfelelő módon és időben bekapcsolódhasson.
(11) Az Intézmény biztosítja, az adatvédelmi tisztviselő a feladatainak ellátásához sz(kséges azon
forrásokat, amely e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési
műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű
ismereteinek fenntartásához sz(kségesek.
(12) Az Intézmény biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban
utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlen(l az
intézményvezetőnek tartozik felelősséggel.
(13) Az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével, a közérdekű adatok
megismerésével és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos
szervezési és ellenőrzési feladatokat látja el.
(14) Az adatvédelmi tisztviselőɣ
a) ellátja a GDPR ǋǑ. cikkében meghatározott feladatokat,
b) végzi az Intézmény érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartását, elemzését és előkészíti
az intézményvezető döntését az adatvédelmi incidens ǏǊ órán bel(li bejelentésére,
c) teljesíti az intézményi közérdekű adatok közzétételét,
d) teljesíti az intézményi közérdekű adatigényléseket,
e) végzi a munkatársak adatvédelmi oktatását,
f) vezeti az adatvédelmi nyilvántartást és összesíti, majd a kitűzött határidőre továbbítja
adatszolgáltatási nyilvántartás alapján a NAIH részére az Infotv.-ben előírt éves jelentést.
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III. Az Intézmény kötelezettségei a közérdekű adatok megismerhetőségének
biztosításával kapcsolatosan
(15) A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának részletes rendjét és a
közérdekű adatok megismerésének részletes rendjét az Intézmény közérdekű adatok
megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
szóló szabályzata tartalmazza.

V. Adatkezelés, adatbiztonság általános szabályai
(16) A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az intézményvezető és az
Intézmény szervezeti egységeinek vezetői és az adatkezelést végző munkatársak felelősek.
(17) Az Intézmény által kezelt személyes adatok védelméről, az adatvédelemmel kapcsolatos
szabályok, foglalkoztatottak általi megismeréséről és betartásáról az Intézmény szervezeti
egységeinek vezetői gondoskodnak.
(18) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult eljárásban az eljárás lefolytatásához
sz(kséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más (gyben az általa
megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
(19) A k(lönleges adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kikérni, kivéve, ha
hozzájárulását, k(lönleges adatát írásbeli beadványban maga az érintett közölte. K(lönleges
adat kezelhető az Infotv. Ǎ. §-ában meghatározott esetekben is.
(20) Az (gyintézés során csak azokat a személyes, vagy k(lönleges adatokat szabad felvenni és
kezelni, amelyek az (gy szempontjából feltétlen(l sz(kségesek, és amelyeknek a célhoz
kötöttsége igazolható. A felvett adatokat csak az adott (gy intézése érdekében szabad
felhasználni, más eljárásokkal és adatokkal – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem
kapcsolhatók össze, illetve az érintett hozzájárult és az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra vonatkozóan fennállnak.
(21) Az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán (gyelni kell a személyes adatok
pontosságára, teljességére és időszerűségére, megfelelő tárolására, hogy emiatt az érintettek
jogai ne sér(lhessenek.
(22) Az (gyiratba nem ker(lő, papíralapú feljegyzésben rögzített, személyes és k(lönleges
adatokat – további felhasználásuk megakadályozása érdekében – azonosításra alkalmatlanná
kell tenni.
(23) Személyes adat akkor kezelhető, ha az adat kezelésére az adatkezelő megfelelő
felhatalmazottsággal rendelkezik. Az adatkezelés jogszerűségét a GDPR ǎ. cikke határozza
meg.
(24) K(lönleges adatok kezelésével járó (gyekben a jelen szabályzatban foglaltakon túl is
megk(lönböztetett gondossággal kell eljárni. A jelen szabályzatban foglaltak betartatásáért
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az Intézményvezető felel. Figyelemmel kell lenni arra, hogy k(lönleges adatok kizárólag
törvényi felhatalmazás alapján, illetve az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelhetők.
(25) A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy
módosult – az Intézmény Iratkezelési Szabályzatában foglaltakkal összhangban –
haladéktalanul, legkésőbb az ok észlelésétől számított ǋ ɭháromɮ munkanapon bel(l meg kell
semmisíteni. Az elektronikus úton rögzített adatokat, ha céljukat betöltötték további
felhasználásuk megakadályozása érdekében felismerhetetlenné, hozzáférhetetlenné kell
tenni.
(26) Az adattörlés maradéktalan megvalósítása érdekében az irattározásra ker(lő anyagok
selejtezési idejét, irattári jelét az Intézmény Iratkezelési Szabályzatának mellékletét képező
Irattári Terv határozza meg.
(27) A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a k(lönböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljes(lnek. Személyes adat
ɭbeleértve a k(lönleges adatot isɮ az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel
módjától f(ggetlen(l – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
akkor továbbítható, ha az Infotv. ǐ. §-ában foglalt feltételek teljes(lnek.
(28) Az adattovábbítást a 1. melléklet szerinti adattartalomra kiterjedően regisztrálni ɭnaplózniɮ
kell ɭadattovábbítási nyilvántartásɮ, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, milyen
adat, kinek, milyen felhatalmazás alapján, mikor ker(lt továbbításra vagy kiszolgáltatásra.
Amennyiben az intézmény, vagy más szervezeti egység vonatkozásában a szakmai irányító
szerv az 1. mellékletben foglaltakhoz képest tágabb körben határozta meg a vonatkozó
nyilvántartás kötelezően vezetendő adattartalmát, úgy a nyilvántartást a szakmai irányító
szerv által meghatározottak szerint kell vezetni.
(29) A nyilvántartást szervezeti egységenkénti bontásban kell vezetni. A nyilvántartás egy
másolati példányát – a tárgyévet követő év január ǉǍ. napjáig – az adatvédelmi tisztviselő
részére át kell adni. Az Infotv. értelmében az adattovábbításról vezetett nyilvántartást –
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – személyes adatok esetében minimum Ǎ évig,
k(lönleges adatok vonatkozásában pedig minimum Ǌǈ évig kell megőrizni.
(30) Amennyiben az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, vagy az igény elbírálásához
sz(kséges információkat az igénylő a felkérést követően sem jelölte meg, az adattovábbítást
meg kell tagadni.
(31) Az adattovábbítás megtagadásáról – annak indokolásával egy(tt – írásban kell értesíteni az
igénylőt.
(32) A szabályzat adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni az összesített,
és a statisztikai adatokra vonatkozó adatkérés esetén, amennyiben az adatfeldolgozás
eredményeként az adatok elvesztik egyedi jelleg(ket.
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(33) Az érintettet az adattovábbításra vonatkozó törvényi felhatalmazás hiányában írásban
nyilatkoztatni kell a kérelmére indult eljárásban, hogy hozzájárul-e személyes adatainak
továbbításához, amennyiben (gye elintézéséhez más szerv megkeresése sz(kséges.
(34) Amennyiben nem járul hozzá az adatai más szerv részére történő továbbításához, az
érintettet tájékoztatni kell arról, hogy kérelme ez esetben nem teljesíthető.

VI. Az adatok védelme érdekében tett technikai, szervezési intézkedések
(35) Személyes adatokat is tartalmazó iratot vagy más adathordozót ɭa továbbiakban egy(ttɣ iratɮ
az intézményből kivinni – munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak indokolt esetben,
az intézményvezetőjének írásos engedélyével lehet. Az intézmény munkatársa ez esetben is
köteles gondoskodni arról, hogy az irat ne vesszen el, ne rongálódjon vagy semmis(ljön meg
és tartalma illetéktelen személy tudomására ne jusson.
(36) Az iratok telefaxon, az adatok telefonon, és egyéb elektronikus úton csak kellő
kör(ltekintéssel továbbíthatók.
(37) Az Intézmény munkatársánál lévő iratba más személy – a vonatkozó eljárásjogi szabályok
szerint – csak akkor tekinthet be, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. A betekintési jog gyakorlása
során úgy kell eljárni, hogy ez által mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogai,
illetve személyiségi jogai ne sér(lhessenek. Jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni a
másolat, kivonat készítésekor is.
(38) Az Intézmény munkatársa a nála lévő iratokat köteles munkaidőn túl – és amelyeket
lehetséges munkaidőben is – elzárt helyen tartani. Munkaidőben iratok csak a munkavégzés
céljából és a munkavégzéshez sz(kséges időtartamban lehetnek a munkatárs birtokában.
(39) Az egyes nyilvántartások, adatkezelések tekintetében a hozzáférési jogosultságot az a
szervezeti egység vezetőjének személyre szólóan meg kell határoznia, és az időszerű
állapotnak megfelelően a rendszer (zemeltetésére az intézményvezetője által kijelölt
személynek nyilván kell tartania az Intézmény Informatikai Biztonsági Szabályzatában
foglaltak szerint. E jogosultságokat a munkaköri leírásokban meg kell jeleníteni.
(40) Az Intézmény munkatársai irodai helyiség(ket és az irat és adattárolásra használt
berendezéseket munkaidőben fokozott gondossággal kötelesek őrizni. A munkatárs köteles
a számítógépét és az ahhoz alkalmazott adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a
védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg. Köteles továbbá a
munkaidő végeztével a számítógépet kikapcsolni, az irodahelység ajtaját bezárni, az
ajtókulcsok kezelésére a kulcskezelésre kiadott szabályzat szerint kell eljárni.
(41) Az egyéb szempontokon túl adatvédelmi megfontolásból azokat a szobákat, helyiségeket,
ahol számítógép, munkaállomás (zemel, úgy kell használni, hogy az megfeleljen az
adatvédelmi, tűzrendészeti és informatikai biztonsági követelményeknek.
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(42) Az adatvédelemmel összef(ggő számítógépes adatkezelés szabályairól, így k(lönösen az
archiválás, mentés, törlés rendjéről, továbbá az egyes programok és belső tárhelyek
tekintetében a hozzáférési és a betekintési jogosultságokról és az ehhez kapcsolódó
(gyintézői jelszavakról az informatikai biztonsági szabályzatról szóló szabályzat
rendelkezik.
(43) Az információbiztonságért felelős egy(ttműködik az adatvédelmi tisztviselővel az
Intézmény adatbiztonságának kialakításában és fenntartásában.
(44) A számítástechnikai eljárás során keletkezett munkapéldányt, illetőleg rontott vagy egyéb
okból feleslegessé vált példányokat meg kell semmisíteni.
(45) Személyes adat kezelésének minős(l az érintettről készített fotó, videofelvétel abban az
esetben is, ha a fotón, videofelvételen nem szerepel az érintett neve vagy más adata.
Személyes adatkezelésnek minős(l a felvétel elkészítése abban az esetben is, ha az
felhasználásra nem ker(l. Az ilyen adatkezelés az érintett, vagy kiskorú törvényes
képviselője, vagy a nagykorú személy gondnokának hozzájárulásán alapulhat. A
hozzájárulás beszerzéséért a szervezeti egység vezetője felelős. Amennyiben az adat nem az
érintettől származik, csak akkor kezelhető, ha az adat közlője az Intézmény rendelkezésére
bocsátja az érintett felhasználási célra vonatkozó hozzájárulását. Személyes adat
közzétételéhez az Intézménynek rendelkeznie kell az érintettnek a közzétételre való
hozzájárulásával is. A hozzájárulást a felvételek elkészítése előtt kell beszerezni. A
rendezvényeken való felvételkészítés során, a rendezvényeken résztvevőket előzetesen – a
meghívón vagy a rendezvényen való tájékoztató tábla elhelyezésével – a felvétel készítéséről
és annak felhasználásáról tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtörténtéről jegyzőkönyvet kell
felvenni. Tájékoztatás esetén, a rendezvényen résztvevők részéről megadottnak kell tekinteni
a hozzájárulást a felvétel készítéséhez, a közzétételhez.
(46) Az intézmény az intézmény által kezelt adatokról a 2. melléklet szerint a nyilvántartás leíró
adataival adatleltárt vezet. Az adatleltár leíró adatait, a felvételt követő ǐ napon bel(l, az
adatvédelmi tisztviselőnek meg kell k(ldeni.
(47) Az adatleltárt a szervezeti egység vezetője vezeti, annak teljeskörűségéért, az abban
felt(ntetett adatok valódiságáért és naprakészségéért a szervezeti egység vezetője felelős. A
szervezeti egység vezetője az adatleltárt, annak aktuális adatait minden év január ǋǉ. napjáig
az adatvédelmi tisztviselőnek.
(48) Az adatleltár leíró adatait a Ǌ. melléklet szerint az Intézmény közérdekből nyilvános adatként
köteles közzétenni. A közzétételről a szervezeti egységek vezetői gondoskodnak jelen
szabályzat közérdekű adatok közzétételére vonatkozó eljárásrendje szerint.

VII. Adatvédelmi oktatás, ismeretmegújítás
(49) Az Intézmény munkatársainak adatvédelmi képzését, ismeretmegújításának szervezését az
adatvédelmi tisztviselő végzi. Az oktatással kapcsolatos szervezési feladatokat a
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humánpolitikai feladatok ellátó munkatárs látja el. Az oktatási (temtervet az adatvédelmi
tisztviselő állítja össze. Azon munkatársak, akik személyes adatkezelés végeznek valamint a
szervezeti egységek vezetői minden évben kötelesek a képzésen részt venni. A képzésen
résztvevők, oktatók mentes(lnek munkaköri feladataik elvégzése alól a képzés idejére.

VIII. A közalkalmazotti nyilvántartással, munkatársi adatkezeléssel
kapcsolatos egyes feladatok
(50) A közalkalmazotti adatvédelemmel kapcsolatos részletes eljárási rendet az Intézmény
közalkalmazotti adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
(51) A munkatárs személyes adata csak akkor kezelhető, ha az adat kezelése nélk(l a
munkaviszony létesítése, fenntartása, megszűnése nem lenne lehetséges. A munkáltatónak
adatkezelései jogszerűségét azzal kell alátámasztania, hogy minden adatkezelése
vonatkozásában igazolni tudja az adatkezelés célját, és azt, hogy az adatkezelés a cél
eléréséhez sz(kséges. A munkáltató köteles a munkatársaktól kért adatok körét előre oly
módon meghatározni, hogy az adatok kizárólag a munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához, megszűnéséhez kapcsolódjanak.
(52) A munkatársakat tájékoztatni kell arról, hogy a től(k kért adatok, a vel(k szemben
alkalmazott vizsgálatok milyen információként szolgálhatnak a munkáltató számára.
Minden olyan adat kérése tilos, mely nem ad lényeges tájékoztatást a munkaviszony
létesítése, fenntartása, megsz(ntetése szempontjából, indokolatlanul korlátozza a
munkatársak magánszféráját, személyes adataikkal való rendelkezési jogukat – k(lönösen
akkor, ha a munkáltató az adatszolgáltatás megtagadása esetén kilátásba helyezi például a
munkaviszony létesítésének megtagadását. Amennyiben az adatokon eltérő célokból
végeznek műveleteket, akkor a célokat egyenként definiálni kell. Továbbá az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni
olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel. Amennyiben a munkáltató a
munkaszerződés alapján rendelkezésére álló adatokat fel akarja használni belső képzés
szervezésére, akkor ez a munkajogviszonyból fakadó, korábbi adatkezelésekhez képest új
adatkezelési cél, amelyet k(lön definiálnia kell.
(53) A munkatárs munkavégzésének munkáltatói ellenőrzése során az alábbiak szerint kell
eljárniɣ
a) Az alkalmazott eszköznek alkalmasnak kell lennie a cél elérésére, vagyis csak akkor lehet
ellenőrzést folytatni, ha egyértelmű, hogy az alkalmazni kívánt eszköz, módszer által az
ellenőrzés útján a védeni kívánt munkáltatói érdekek, jogok sérelme megelőzhető.
b) Az ellenőrzés csak a sz(kséges mértékű adatkezeléssel járhat. Ez egyszerre jelenti az
adatkezelés időbeni korlátozottságát, és azt is, hogy a személyes adatokat csak a
sz(kséges esetben, és csak az arra feljogosított személyek használhatják fel.
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c) Az ellenőrzés csak a munkával összef(ggésben történhet, a munkatársak magánélete nem
ellenőrizhető. A munkatársakat a munkahelyen is megilleti a magánélethez való jog, és
ezt a munkáltatónak tiszteletben kell tartania.
d) Az ellenőrzésnek minden esetben a munkatársak emberi méltóságának tiszteletben
tartásával kell történnie. Az ellenőrzés nem irányulhat a munkatársak megfélemlítésére,
megalázására, zaklatására, zavarására, és ezeket nem is eredményezheti.
e) A munkáltatónak a munkatársak munkaviszonnyal összef(ggő magatartásának
ellenőrzése körében lehetőleg olyan módszert kell választania, amely nem jár egy(tt
személyes adat kezelésével. Ha nincs ilyen, akkor a magánszférát legkevésbé korlátozó
módszert kell alkalmaznia, amelynek nyomán korlátozott körben ismer meg személyes
adatokat.
f) Amennyiben az ellenőrzés kör(lményei nem zárják ki, akkor a munkáltatónak
biztosítania kell a munkatárs jelenlétét az ellenőrzés során.

IX. Speciális adatkezelések
(54) A pályázatok, önéletrajzok megőrzésének szabályaiɣ
a) Az Infotv. ǌ. § ɭǉɮ-ɭǊɮ bekezdése alapján az önéletrajzok, pályázatok esetében az
adatkezelés célja az, hogy a meghirdetett munkakört betöltsék. Ennek megfelelően, ha a
munkáltató a jelentkezők köz(l kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra, akkor
megszűnt az adatkezelés célja és – az Infotv. ǉǏ. § ɭǊɮ bekezdés d) pontja alapján – a ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Fennáll a törlési kötelezettség abban
az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja
pályázatát.
b) A munkáltató alapvetően csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére az Infotv. ǌ. § ɭǉɮ-(2)
bekezdésével összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében sz(kség van. Az
érintett azzal, hogy elk(ldi a pályázati anyagát a munkáltató számára, nem adott
hozzájárulást ahhoz, hogy a pályázati anyagát a munkáltató megőrizze. A munkáltatónak
az ilyen adatkeléshez a hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérnie a
jelentkezőktől. A munkáltatónak a pályázati anyagok megőrzése esetében is egy konkrét,
az adatkezelés céljához és az adatkezelés pontosságának, naprakészségének elvéhez
igazodó időtartamot kell meghatároznia.
c) Az érintettet tájékoztatni kell, hogy a munkáltató milyen következtetéseket vont le a
pályázati anyagával összef(ggésben. A munkáltatónak törölnie kell az ilyen természetű,
az érintettre levont következtetéseket tartalmazó feljegyzéseket.
(55) Az alkalmassági vizsgálatok végzésének szabályai:
a) Abban az esetben, ha a munkakörre vonatkozóan jogszabály alkalmassági vizsgálatot ír
elő, a munkahelyi felvételi eljárás során – kizárólag olyan kérdést intézhet a munkáltató
a leendő munkatárs felé, amely a munkaviszony, alkalmassági vizsgálat szempontjából
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

releváns, és az érintett személyiségi jogait – így a személyes adatok védelméhez való jogát
– nem sérti.
Az alkalmassági vizsgálat során részletesen tájékoztatni kell a munkatársat, illetve leendő
munkatársat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.
Az alkalmassági vizsgálat jogalapjáról.
A vizsgált leendő munkatársak és munkatársak, illetve a vizsgálatot végző szakember
ismerhetik meg az eredményeket.
A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára
alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit,
illetve annak teljes dokumentációját azonban nem ismerheti meg.
A munkáltató által előírt alkalmassági vizsgálatok követelményei esetében is el kell
végezni az érdekmérlegelési tesztet, a munkatárssal szemben csak olyan alkalmassági
vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség
teljesítése érdekében sz(kséges.
A munkaalkalmasságra, felkész(ltségre irányuló teszteket a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt elvégeztetheti
a munkatársakkal.

(56) A munkáltató által a munkatárs rendelkezésére bocsátott számítógép, laptop, tablet, és egyéb
infokommunikációs eszköz ɭa továbbiakbanɣ eszközɮ, e-mail fiók, internet ɭa továbbiakbanɣ
szolgáltatásokɮ használatának ellenőrzésére a munkáltatónak belső szabályzatot kell
megalkotnia az eszközök és szolgáltatások használatának és a használat ellenőrzésének
szabályairól. A munkatárs az eszközt és szolgáltatást használhatja magáncélra.
a) A szabályzatban meg kell meghatározni
aa) a magán- és munkáltatói célból való használat elk(lönítésének szabályait,
ab) a munkavégzéshez sz(kséges eszközök és szolgáltatások esetén a biztonsági
másolat készítésének és megőrzésének szabályait,
ac) az eszközök és szolgáltatások használatának ellenőrzésének részletes szabályait,
ad) az ellenőrzési eljárás menetét,
ae) milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkatársaknak az ellenőrzésével
egy(tt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
b) A munkáltatónak az ellenőrzés megkezdése előtt el kell végeznie az érdekmérlegelés
tesztjét. Ennek során meg kell határoznia azt, hogy milyen céljai, érdekei miatt ker(lhet
sor ellenőrzésére. Ezen érdekeknek, ténylegesnek és valósnak, a munkáltató
tevékenységéhez, piaci helyzetéhez és a munkatársak munkaköréhez igazodóaknak kell
lenni(k. Ezen túlmenően a munkáltatónak az eszközök és szolgáltatások használatának
ellenőrzése előtt részletesen tájékoztatni kell a munkatársakkal, hogy
ba) milyen érdeke miatt ker(l sor a munkáltatói intézkedésre,
bb) a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,
bc) milyen szabályok szerint ker(lhet sor ellenőrzésre,
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bd) mi az eljárás menete,
be) milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkatársaknak az ellenőrzésével
egy(tt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
c) A munkáltatónak – a fokozatosság elvére figyelemmel – olyan rendszert kell kidolgoznia,
amelyben megfelelően érvényes(lhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az
ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkatársak magánszféráját. Az ellenőrzés
során nem ismerhető meg az eszközön tárolt, vagy a szolgáltatások igénybevétele során
használt magánjellegű adat.
(57) A gyermekek jogainak biztosítása érdekében az Intézményének minden adatkezelés során
meg kell vizsgálni (a hozzájáruláson alapuló adatkezelésre, személyes adatok k(lönleges
kategóriáinak kezelésére) a törvényes képviseleti jog gyakorlójának hozzájárulása
rendelkezésre áll-e :
a) marketingcélokat szolgáló adatgyűjtéshez,
b) felhasználói profilok létrehozásához,
c) a ǉǎ. életévét be nem töltött gyermek esetén a közvetlen(l a rész(kre nyújtott
szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtéséhez.
(58) Az Intézmény a gyermekek védelméről és a gyám(gyi igazgatásról szóló ǉǑǑǏ. évi XXXI.
törvényben ɭa továbbiakbanɣ Gyvt.ɮ szabályozott feladatai ellátása során a Gyvt. 135-ǉǋǎ. §ban felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljes(léséhez elengedhetetlen(l
sz(kséges – a Gyvt. ǉǋǍ. §-ban rögzített - személyes adatokat kezelheti.
(59) Az Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ǉǑǑǋ. évi III. törvény ɭa
továbbiakbanɣ Szt.ɮ szabályozott feladatai ellátása során az Szt. Ǌǈ. § ɭǊɮ és ɭǌɮ bekezdésében
meghatározott feladatok ellátásához sz(kséges személyes, k(lönleges adatokat kezeli.
(60) Amennyiben az intézmény feladatainak ellátása során az egészség(gyről szóló ǉǑǑǏ. évi
CLIV. törvény ɭa továbbiakbanɣ E(tv.ɮ hatálya alá tartozó egészség(gyi adatot kezel, úgy az
intézmény az egészség(gyi adatok kezelése során az E(tv. és az egészség(gyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló ǉǑǑǏ. évi XLVII. törvény
rendelkezései szerint jár el.
(61) Az egészség(gyi adatot – az E(tv-ben meghatározott kivételekkel – az egészség(gyi adat
birtokosa továbbá az ismerheti meg, akinek azt a beteg egészség(gyi ellátásának érdekében
ismernie kell. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható
kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészség(gyi adatainak
részleges vagy teljes megismeréséből. Az érintett beteg hozzájárulása nélk(l a beteg további
ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészség(gyi adatokat,
amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet.
(62) Az egészség(gyi adattal a beteg rendelkezik, az egészség(gyi adatot tartalmazó
dokumentációval pedig az intézmény. Egészség(gyi dokumentációnak minős(l az
egészség(gyi szolgáltatás során az egészség(gyi munkatárs tudomására jutó, a beteg
kezelésével kapcsolatos egészség(gyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés,
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nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, f(ggetlen(l annak hordozójától
vagy formájától.
(63) A beteg jogosult egészség(gyi adatairól tájékoztatást kérni, ennek során
a) a gyógykezeléssel összef(ggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
b) a rá vonatkozó egészség(gyi adatokat megismerni,
c) az egészség(gyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot
készíteni vagy saját költségére másolatot kapni,
d) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor az E(tv. ǉǋǏ. § aɮ pontja szerinti
zárójelentést kapni,
e) az E(tv ǉǋǏ. § bɮ pontjában foglaltak szerint a járóbeteg-szakellátási tevékenység
befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni,
f) egészség(gyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt
kapni.
(64) A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – egészség(gyi
dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más
adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének felt(ntetésével jegyez rá. A hibás
egészség(gyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy
az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
(65) Amennyiben a betegről kész(lt egészség(gyi dokumentáció más személy magántitokhoz
való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében
gyakorolható a betekintési, illetve a (63) bekezdésben említett egyéb jogosultság.
(66) A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészség(gyi ellátásának ideje alatt az
általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészség(gyi
dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen.
(67) A beteg egészség(gyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító
erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészség(gyi
dokumentációba való betekintésre, és arról másolat készítésére.
(68) A beteg halála esetén, amennyiben az adat közvetlen(l összef(ggésbe hozható, házastársa,
egyenes ágbeli rokona, testvére, valamint élettársa – írásos kérelme alapján – akkor is jogosult
az egészség(gyi adat megismerésére, ha
a) az egészség(gyi adatra,
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint
leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aaɮ pont szerinti személyek egészség(gyi ellátása céljából van sz(kségɤ és
b) az egészség(gyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés
nem lehetséges.
(69) A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos
kérelme alapján – jogosult a halál okával összef(ggő vagy összef(ggésbe hozható, továbbá a
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halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészség(gyi adatokat
megismerni, az egészség(gyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot,
másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni.

X. Személyes adatatok kezelésére vonatkozó szabályok
Adatvédelmi nyilvántartás
(70) Az Intézmény a GDPR ǋǈ. cikke alapján az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi
előírásoknak való megfelelés bizonyítása érdekében írásbeli, elektronikus nyilvántartást
vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Az Intézmény a fel(gyeleti
hatósággal való egy(ttműködés keretében ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé
teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében
(71) Az személyes adatok kezeléséről készített nyilvántartás leírását a ǋ. melléklet tartalmazza.
Az érintettek tájékoztatása, hozzáférési jog biztosítása
(72) Az érintettek tájékoztatásának biztosítása érdekében az Intézmény csak olyan adatot kezel,
adatkezelést csak úgy végez, ha az adatkezelésre az érintett, törvényes képviselője, vagy
gondnoka egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli, vagy szóbeli nyilatkozattal
önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes
személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Nem minős(l hozzájárulásnak a hallgatás, az
előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok
érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. A több célt is szolgáló
adatkezelés esetén a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan egyenként meg
kell adni. Ha a hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek,
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja sz(kségtelen(l azon szolgáltatás
igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(73) Az Intézmény az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében valamennyi adatkezelése
esetében a ǌ. melléklet szerinti adatvédelmi tájékoztatót ad ki. Az intézmény által kiadott
adatkezelési tájékozató könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően világosan és
egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Az adatkezelési tájékozató tartalmazza személyes
adatok kezeléséről készített nyilvántartásban rögzítetteken túlmenően tájékoztatástɣ
a) arról, hogy az érintettnek jogában áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt
adatokról,
b) hogy az érintett hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.
c) az érintett joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
d) az érintett joga az adatainak adathordozhatóságát kérni az adatkezelőtől,
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e) az érintett joga az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét,
f) az érintett joga a fel(gyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e,
h) hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
i) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
(74) A jogszabályi felhatalmazás, szerződéses kötelezettség vagy saját, vagy ǋ. személy jogos
érdeke alapján végzett adatkezelés esetén a tájékoztatást elektronikusan az intézmény
honlapján és a fenntartó kirendeltségének honlapján kell közzé tenni. Az érintett
hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetében a tájékozatót az érintetett részére át kell
adni és az átvétel tényét igazoló dokumentumot az adatkezelés mellett meg kell őrizni. Az
érintett részére az átlátható tájékoztatást, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása
érvényes(lése érdekében az érintettől való adatgyűjtés esetén a gyűjtés előtt kell megadni.
Amennyiben nem az érintettől származnak az adatok, akkor a gyűjtést követő ǋǈ napon bel(l
az érintett tájékoztatása megtörténik.
(75) Az adatokhoz való hozzáférési jog biztosítása során, ha az érintettre vonatkozó személyes
adatokat az érintettől gyűjtik, az Intézmény a személyes adatok megszerzésének
időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja az (73) bekezdésben foglalt információkat.
(76) A tájékoztatatásért, a hozzáférési jog biztosításáért az adatot kezelő szervezeti egység
vezetője tartozik felelősséggel.
Az adattok helyesbítéséhez, az adatkezelés korlátozásával, az adatok törlésével, az adatok
hordozhatóságához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog biztosítása
(77) Az Intézmény biztosítja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatás alapján és
befolyásmentesen gyakorolhassák az adattok helyesbítésével, az adatkezelés korlátozásával,
az adattok törlésével, az adattok hordozhatóságával, adatkezelés elleni tiltakozással
kapcsolatos jogaikat.
(78) A helyesbítéshez való jog biztosítása során az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Intézmény indokolatlan késedelem nélk(l helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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(79) Az adatkezelés korlátozásával kapcsolatos kérés esetén az Intézmény az alábbi feltételek
valamelyikének teljes(lése esetén indokolatlan késedelem nélk(l elvégzi az adatok
korlátozását az érintett rendelkezésének megfelelően az érintett vitatjaɣ
a) az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kérte azok felhasználásának korlátozását,
c) az adatkezelőnek már nincs sz(ksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellenɤ ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem ker(l, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(80) Az adatok törlésével kapcsolatos kérelem esetén az Intézmény az alábbi indokok
valamelyikének teljes(lése esetén indokolatlan késedelem nélk(l elvégzi azok törlését az
érintett rendelkezésének megfelelően:
a) a személyes adatokra nincs sz(kség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) az adatkezelés közvetlen (zletszerzés érdekében történt és az érintett tiltakozik az
adatkezelés ellen,
e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
f) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítése miatt kell törölni,
g) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összef(ggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan ker(lt sor,
h) az értetett tiltakozott a profilalkotás ellen.
(81) Az adatkezelés adathordozhatóságra irányuló jog érvényesítése esetén az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélk(l, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha az adatkezelés megfelel a GDPR Ǌǈ. cikk ɭǉɮ bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(82) Az érintett adatkezelés elleni tiltakozás joggal élhet, ha az adatkezelésɣ
a) közérdekű feladat végrehajtásához sz(kségesɤ
b) vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez sz(kséges.
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Az Intézmény amennyiben az adatkezelés elleni tiltakozás jog GDPR 21. cikkben
meghatározott érvényesítőségének feltételei fennállnak, úgy az érintett rendelkezésének
megfelelően késedelem nélk(l megsz(nteti az adatok kezelését, az adatokat törli.
(83) A ɭǏǏɮ bekezdésben felsorolt jogait az érintett a közérdekű adatok igényélésre meghatározott
eljárás rend szerint gyakorolhatja illetve a kérelmet az Intézmény a közérdekű adatok
teljesítésére meghatározott eljárás rend szerint teljesíti.
(84) Az adatkezeléssel kapcsolatos a ɭǏǏɮ bekezdésben meghatározott jogos igények
végrehajtásáért az adatot kezelő szervezeti egység vezetője tartozik felelősséggel.
Az adatkezelések jogalapjának vizsgálata
(85)Intézményének folyamatosan vizsgálja, hogy az adatnyilvántartásban felvett valamennyi
személyes adatkezelés dokumentációját, hogy az abban szereplő adatok kezelésére a GDPR
és a belső szabályzat szerint ker(lt-e sor, az adatkezelések megfelelő jogalapja fennáll-e, az
adott adatokat megfelelő jogalap alapján kezelik-e.
(86)Az egyes adatkezelésekkor meg kell állapítani az adatkezelés jogalapját és azt, hogy az adatot
adatkezeléshez sz(kséges jogalapot alátámasztó dokumentáció rendelkezésre áll-e.
(87)Az Intézmény adatkezeléseinek jogalapja és sz(kséges dokumentációkɣ
a) az érintett hozzájárulása eseténɣ az érintett vagy törvényes képviselőjének, gondnokának
legalább teljes bizonyító magánokiratba foglalt nyilatkozata, amely tartalmazza az
érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő
tájékoztatáson ɭaz adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatkezelő neve címe
adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összef(ggő tevékenységɮ alapul, és
amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
b) az érintettel kötött vagy megkötendő szerződés teljesítéséhez sz(kséges adatkezelésɣ az
érintettel kötött szerződés – szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozat ɭmegjelölve a
szerződésben a sz(kséges adatkezelés, vagy k(lön íven megszövegezve hogy az
adatkezelésre a szerződés mely rendelkezésének teljesítéséhez sz(kségesɮ
c) adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez sz(kséges adatkezelésɣ az
adatkezelést elrendelő vagy sz(kségessé tevő jogszabályi rendelkezés pontos
megnevezése és szövege
d) az érintett vagy 3. személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt sz(kséges
adatkezelésɣ az érdekmérlegelési teszt elvégzésének dokumentálásaɣ
da) az érintett vagy egy másik természetes személy célja elérése érdekében feltétlen(l
sz(kséges-e személyes adat kezelése
db) rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával
személyes adatok kezelése nélk(l megvalósítható a tervezett cél
dc) a jogos érdek lehető legpontosabb meghatározása
dd) mi az adatkezelés célja,
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de) milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek
df) a másik fél milyen érdekei lehetnek azok, amelyek jogszerűen biztosítják a másik fél
érdeke alapján történő adatkezelést
e) közérdekű feladat végrehajtásához sz(kséges adatkezelésɣ az adatkezelő közérdekű
feladatát meghatározó jogszabályi rendelkezés pontos megnevezése és szövege, valamint
az e jogosítványból meghatározva az adott adatkezelés sz(kségessége
f) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez sz(kségesɣ az
érdekmérlegelési teszt elvégzése megtörtént-e
fa) az adatkezelő vagy egy harmadik fél célja elérése érdekében feltétlen(l
sz(kséges-e személyes adat kezelése
fb) rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával
személyes adatok kezelése nélk(l megvalósítható a tervezett cél
fc) a jogos érdek lehető legpontosabb meghatározása
fd) mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok,
fe) meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek
ff) a másik fél milyen érdekei lehetnek azok, amelyek jogszerűen biztosítják a másik fél
érdeke alapján történő adatkezelést
(88) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés dokumentálása érdekében az Intézményének a
minden hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében át kell vizsgálni, hogy
a) jogalapot alátámasztó dokumentáció rendelkezésre áll-e és annak megszerzésére a belső
eljárásrend szerint ker(lt-e sor
b) az adott adat kezeléséhez a hozzájárulás volt-e a megfelelő jogalap
c) a hozzájárulás megfelelő formátumban történt-e meg
d) a hozzájárulás megadása előtt az érintett megfelelő tájékoztatására sor ker(lt-e
Személyes adatok, k(lönleges adatok kezelése
(89) A személyes adatok k(lönleges kategóriáinak kezelése esetén az Intézményének minden
adatkezelés során meg kell vizsgálni a hozzájáruláson alapuló adatkezelésre, személyes
adatok k(lönleges kategóriáinak kezelésére az adatkezelési szabályok szerint ker(lt-e sor.
(90) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészség(gyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése az alábbi felhatalmazások valamelyike
által történt-e:
a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez, és az uniós vagy tagállami jog nem rendelkezik úgy,
hogy az említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával
b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
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c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében sz(kséges, ha az érintett alapvető jogait
és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi
az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez sz(kséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem
képes a hozzájárulását megadni
az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú
alapítvány, egyes(let vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett
végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés
kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik,
akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és
hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélk(l nem teszik hozzáférhetővé
a szervezeten kív(li személyek számára
az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott
az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
sz(kséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkör(kben járnak el
az adatkezelés jelentős közérdek miatt sz(kséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján,
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez
való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására
megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő
az adatkezelés megelőző egészség(gyi vagy munkahelyi egészség(gyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészség(gyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészség(gyi vagy
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében sz(kséges, uniós vagy
tagállami jog alapján vagy egészség(gyi szakemberrel kötött szerződés értelmében
az adatkezelés a népegészség(gy ter(letét érintő olyan közérdekből sz(kséges, mint a
határokon át terjedő súlyos egészség(gyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészség(gyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának
és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő
garanciákra, és k(lönösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan
az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból sz(kséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos
az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges
tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét
intézkedéseket ír elő.
Adatszivárgás megelőzésének biztosítása

(91) Az Intézmény megfelelő eljárásokat alkalmaz az adatok kiszivárgásának kiszűrésére, jelentésére
és kivizsgálására. Ennek érdekében az Intézményének mérni sz(kséges a kezelt adatok típusait,
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valamint annak dokumentálását, hogy melyek esnek bejelentési kötelezettség alá, amennyiben
azok kiszivárognak. Az esetleges incidensekre kockázatelemzést végez.
(92) Intézmény intézkedést tesz a személyes adatok adatszivárgásának megelőzésének biztosítására
a GDPR ǋǊ. cikke által meghatározott intézkedéseket hajtja végre.
Beépített adatvédelem, adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése
(93) Az Intézménynek az új adatkezelés megkezdése előtt, ha annak jellege, hatóköre, kör(lményei
és céljai, valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez
arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan
érintik.
(94) Az intézményvezető hatásvizsgálat elvégzésekor kikéri adatvédelmi tisztviselő tanácsát.
(95) A hatásvizsgálatot az alábbi esetekben kell elvégeznie az Intézménynekɣ
a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és
kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes
személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések ép(lnek;
b) személyes adatok k(lönleges kategóriái, vagy
c) a ǉǈ. cikkben említett b(ntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése
d) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése
(96) A hatásvizsgálat kiterjed:
a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak
ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos
érdeket is,
b) az adatkezelés céljaira, figyelemmel az adatkezelési műveletek sz(kségességi és
arányossági vizsgálatára,
c) az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára,
d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok
védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más
személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági
intézkedéseket és mechanizmusokat.
(97) A vizsgálat alapján az adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy megtörtént-e az
adatkezelési műveletek hatásainak értékelése. Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat
megállapította, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett
intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár a GDPR ǋǎ. cikkében
meghatározottak szerint kell eljárni.
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Az ellenőrzés rendszere
(98) Az intézményvezető az adatvédelmi tisztviselő által folyamatba építve vizsgálja az Infotv. és
a GDPR végrehajtásával összef(ggő kötelezettségek teljesítését. A vizsgálat eredményéről az
adatvédelmi tisztviselő évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít az
intézményvezető részére.
(99) Az adatvédelmi tisztviselő évente ellenőrzi annak végrehajtását, hogy az intézmény
szervezeti egységei
a) eleget tesznek-e az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok közzétételére
vonatkozó kötelezettség(knek,
b) eleget tesznek-e az közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos kötelezettség(knek,
c) eleget tesznek –e az adatleltárak vezetésével kapcsolatos kötelezettség(knek,
d) eleget tesznek-e az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos kötelezettségeiknek,
e) eleget tesznek-e a dogozók, ellátottak, gondozottak személyes adati védelmével
kapcsolatos kötelezettségeiknek, k(lönösen
ea) az érintettek tájékoztatási kötelezettségének
eb) az érintettek hozzáféréséi jogának biztosításával kapcsolatos kötelezettségeiknek
ec) az érintettek a szabályzat ɭǏǏɮ bekezdésében meghatározott jogának biztosításával
kapcsolatos kötelezettségeiknek.
(100) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít és az alábbi intézkedéseket tesziɣ
a) Hiányosság észlelése esetén ǉǍ napon bel(l, ǉǍ napos határidővel intézkedésre hívja fel
az érintett szervezeti egység vezetőjét.
b) Az intézkedési határidő leteltét követően, az intézkedés teljesítésének ellenőrzésére, ǉǍ
napon bel(l utóellenőrzést végez. A hiányosság további fennállása esetén ǐ napon bel(l,
ǐ napos határidővel intézkedésre hívja fel az érintett szervezeti egység vezetőjét.
c) Az utóellenőrzést követően ǐ napon bel(l ellenőrzi az intézkedés végrehajtását, az
intézkedés elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az adatvédelmi tisztviselő
tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető ǉǍ napon bel(li intézkedési
tervet készít a hiányosságok megsz(ntetésére. Intézkedés elmaradása esetén ǉǍ napon
bel(l tájékozatója a Főigazgatóságot, mint fenntartót a hiányosságról, ez intézkedés
elmaradásáról.
Adatvédelmi szabálytalanságok, adatvédelmi incidensek kezelése
(101) Az Intézmény – az adatvédelmi tisztviselő útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek
körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, kör(lményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
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(102) A munkatársak kötelesek adatvédelmi incidens észlelése esetén azt Ǌǌ órán bel(l az
adatvédelmi tisztviselőnek bejelenteni. Az adatvédelmi tisztviselőnek ǌǐ órán bel(l kell
döntést hoznia arról, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan az Infotv. alapján
terheli-e jelentéstételi kötelezettség az Intézményt. Amennyiben az Intézményt jelentéstételi
kötelezettség terheli, az adatvédelmi tisztviselő a jelentést úgy készíti elő az intézményvezető
részére, hogy a jelentés megtételére ǏǊ órán bel(l sor ker(lhessen.
(103) Az incidens kockázat elemzésekor vizsgáljaɣ
a) az adatvédelmi incidens jellegét
b) az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát
c) az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát
d) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét
és elérhetőségeit
e) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
f) az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott
esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
(104) Az adatvédelmi tisztviselő a bejelentéseken túlmenően a látens adatvédelmi jogsértéseket
az éves ellenőrzés során kérdőíves adatfelvétellel tárja fel.

XI. Záró rendelkezések
(105) Jelen szabályzat Ǌǈǉǐ. május ǊǍ. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő (gyekre is alkalmazni kell.
(106) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézmény
adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzata, továbbá valamennyi e tárgyakban az
intézménynél, és annak jogelődeinél kiadott szabályzat, vagy szabályzat azon rendelkezése,
amely az adatvédelem és adatbiztonság szabályozására vonatkozik.
(107) A jelen szabályzatot az intézmény vezetője köteles az alábbi esetekben fel(lvizsgálni és
sz(kség esetén annak módosításához sz(kséges intézkedések megtételéről gondoskodniɣ
a) hatálybalépést követő évtől minden naptári év január ǋǉ. napjáig,
b) jogszabályváltozást követően – amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik – a
jogszabályváltozás hatályba lépését követő ǋǈ ɭharmincɮ napon bel(l.
(108) Jelen szabályzat tekintetében valamennyi, az ɭǊɮ bekezdése szerinti személy köteles annak
megismeréséről írásban nyilatkozni,
a) jogviszony létesítése esetén legkésőbb a jogviszony létrejöttekor,
b) fizetés nélk(li szabadságot követő ismételt munkába álláskor a munkába állást követő ǐ
napon bel(l, vagy
c) minden más esetben a jelen utasítás hatályba lépését követő ǐ napon bel(l.

21

d) A szabályzat megismerteté sé é rta munkatárs közvetlen munkahelyi vezető je tartozik
felelő ssé ggel, megismeré si nyilatkozatot a munkatárs szemé lyi anyagában el kell helyezni
a megismeré ssel egyidejű leg.
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1. melléklet
FFO-5-1/2018. számú szabályzathoz

Adattovábbítási nyilvántartás, .... év
Szervezeti egység neve:

Sorszám

Az adattovábbítás
időpontja

Az adattovábbítás
jogalapja

Az adattovábbítás címzettje

1.
2.
3.
4.
5.
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A továbbított személyes
adatok köre

Az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott
egyéb adatok

2. melléklet
FFO-5-1/2018. számú szabályzathoz

Adatleltár
az Infotv. által előír közételi kötelezettség teljesítéséhez
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai ɭnév,
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőívɮ,
A szervezeti egység neve ɭprojekt neve isɮɣ

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neveɣ

2.
3.

Az adatokért felelős munkakörének
megnevezése
A kezelt adat minősítése (*1)
Az adat formátuma ɭ*Ǌɮ

4.

Az adatkezelés célja

5.

Az adatkezelés jogalapja ɭ*ǋɮ

6.

Az adatkezelés időtartama

7.

Az érintettek köre ɭ*ǌɮ

8.

Az adatok forrása ɭ*Ǎɮ

9.

Az adatok fajtái ɭ*ǎɮ

1.

10.

A hozzáférés módja ɭ*Ǐɮ

11.

Az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilvántartásoknak az
e törvény szerinti azonosító adatai
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*1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

*2

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
személyes adat
személyes k(lönleges adat
bűn(gyi személyes adat
minősített adat

pl. Excel tábla, papíralapú nyilvántartás, adatbázis, internetes fel(let, intranetes
fel(let, stb.

*3
a)
b)

*4

jogszabály ɭpontos megjelölésselɮ
az érintett hozzájárulása

pl. az XYZǉǊǋǌǍ kiemelt projekt által támogatott személyek, vagy az XYZǉǊǋǌǍ
kiemelt projekt által támogatott vállalkozások, stb.

*5
a)
b)
c)

az érintett nyilatkozata
hatósági nyilvántartás
más adatkezelő nyilvántartása

*6

pl. név, sz(letési dátum, stb.

*7

pl. weboldal internet címe, szerveren lévő tárhely elérési útvonala, stb.
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3. melléklet
FFO-5-1/2018. számú szabályzathoz

Adatvédelmi nyilvántartás
a GDPR ǋǈ. cikkének megfelelően
Adatvédelmi nyilvántartás tartalma:
a) Az adatkezelő nevét ɭaz Intézmény nevétɮ és elérhetőségét ɭpostai és elektronikus
címét, telefonszámátɮ
b) Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége ɭaz intézményvezető nevét és
postai és elektronikus címét, telefonszámátɮ
c) Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségét ɭpostai és elektronikus címét,
telefonszámátɮ
d) Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve ɭa kezelt adatok gyűjtő nevétɮ
e) Az adatkezelés célját
f) Személyes adatkezelő tevékenység által érintett személyek csoportja (az érintettetek
azon ismérveinek leírása, amely alapján az adatkezelés érintettjévé váltak)
g) A személyes adatok kategóriáinak ismertetése (azon személyes adatok típusának
megnevezését, amelyet a nyilvántartás tartalmazɮ
h) A k(lönleges adatok kategóriáinak ismertetése
i) Az adatkezelés jogalapjának megjelölését
j) Az adatok forrása ɭaz adat az érintettől, vagy harmadik személytől szármaink-e)
k) Az adatkezelés időtartama ɭdátum, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéseɮ
l) A k(lönböző adatkategóriák törlésére – ha lehetséges – előirányzott határidők ɭdátum
vagy feltétel bekövetkezteɮ
m) Az adatokhoz az érintett általi hozzáférés módja
n) Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettje ɭszerv/személy
megjelöléseɮ, helye, az adattovábbítás jogszabályi vagy egyéb megalapozottsága
o) Személyes adatok kezelése, feldolgozása EU-n kív(li tevékenységi hellyel rendelkező
további ɭközösɮ adatkezelő vagy adatfeldolgozó által történik, ennek megjelölése
p) Személyes adatkezelés technikai módja
q) Az adatokért felelős munkakörének megnevezését
r) Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések – ha lehetséges –
általános leírása
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4. melléklet
FFO-5-1/2018. számú szabályzathoz

Adatkezelési tájékoztató
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény
(ǐǑǊ5 Búcsúszentlászló, Arany János utca ǉǏ.)
elnevezésű intézménynél történő személyes adatkezelésről
„……………………….…” tárgyban

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
. évi CXII.
törvény továbbiakban: Info tv.
.§
bekezdése és az Európai Parlament és Tanács
/
. rendeletének továbbiakban: GDPR
. cikke alapján
Az adatkezelő és elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:
Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezeléssel érintettek köre:
Ha van, az adatok címzettjei:
Ha felmer(l, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
ténye:
9. Az adatkezelés időtartama:
10. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: intézményvezető, szervezeti egység
vezető,
11. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
1. Tájékoztatás (Info tv. Ǌǈ. §, GDPR ǉǋ. cikk)
Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában
megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más
alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélk(l, de legfeljebb ǉ hónapon bel(l köteles eleget tenni.
Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem
megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
2. Az érintett hozzáférési joga (Info tv. ǉǍ. §, GDPR ǉǍ. cikkɮ
Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
 Személyes adatok másolatának egy példánya ɭtovábbi példányok díj ellenébenɮ
 Adatkezelés célja
 Adatok kategóriái
 Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
 Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
 Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
 Érintett jogai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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 Fel(gyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
3. Helyesbítéshez való jog (Info tv. ǉǏ. § ɭǉɮ bekezdés, GDPR ǉǎ. cikkɮ
Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélk(li helyesbítésére,
kiegészítésére.
4. Törléshez való jog ɭaz elfeledtetéshez való jogɮ ɭInfo tv. ǉǏ. § ɭǊɮ és ɭǌɮ bekezdés,
GDPR 17. cikk)
Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélk(l törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
 a cél ki(resedett, már nincs sz(kség az adatra,
 érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
 érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 jogellenes adatkezelés,
 jogi kötelezettség teljesítése céljából.
Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott
személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek
figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson
más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.
Az érintett ǋ., illetve ǌ. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az
adatkezelés sz(kséges. Az adatkezelés akkor sz(kséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez
elengedhetetlen:
 véleménynyilvánítás szabadságához,
 jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 közérdekből a népegészség(gy ter(letén,
 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 jogi igények érvényesítéséhez.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog ɭInfo tv. Ǒ. §, GDPR ǉǐ. cikkɮ
Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 az Adatkezelőnek már nincs sz(ksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz ɭha ez technikailag
megvalósíthatóɮ.
7. A tiltakozáshoz való jog ɭInfo tv. Ǌǉ. §, GDPR Ǌǉ. cikkɮ
Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:
 közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
 közvetlen (zletszerzési cél esetén,
 közvetlen (zletszerzési célú profilalkotás keretében.
Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell sz(ntetni, kivéve kényszerítő
erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.
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8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok
Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésenideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben
érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
sz(kséges,
2. jogszabály lehetővé teszi,
3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
A fent említett ǉ. és ǋ. esetekben az érintett jogosult:
 emberi beavatkozást kérni,
 álláspontját kifejezni,
 a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Jogorvoslat
1. Fel(gyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Fel(gyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ɭtovábbiakban: Hatóságɮ
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor ǊǊ/c.
2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog ɭInfo tv. ǊǊ. §, GDPR Ǐǐ. és
79. cikk)
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy ǋ hónapon bel(l nem
ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól f(ggetlen(l bírósághoz fordulhat az érintett az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti
bíróság előtt.
A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
4. Kártérítéshez való jog és sérelemdíj ɭInfo tv. Ǌǋ. §, GDPR ǐǊ. cikkɮ
Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó
egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősség(k mértékében számolnak
el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól
vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.
5. Közigazgatási bírság
Az eset kör(lményei alapján a Rendelet ǐǋ. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az
összegét.
Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az (gyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlen(l sz(kséges.
12. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn
29

