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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. (4431 Nyíregyháza, hrsz 15010/2, a
továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok
megállapítása a vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek
érvényesítésével a Társaság valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja
az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes
adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
A Szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja
akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve
nyilvánosságra hozatalát.
A Társaság a Szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítja a GDPR III. fejezetében
meghatározott érintetti jogokat azzal, hogy meghatározza az adatvédelmi elvek gyakorlati
megvalósulását és a Társaság által folytatott adatvédelmi folyamatokat.
A Társaság adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Info. tv.”).

Adatkezelő megnevezése

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

15-09-073695

Adatkezelő adószáma:

18800489-2-15

Adatkezelő székhelye:

4431 Nyíregyháza, hrsz 15010/2..

Adatkezelő e-mail elérhetősége:

info@sostozoo.hu

Adatkezelő képviselője:

Gajdos László ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő:

Hok József

Adatvédelmi tisztviselő e-mail elérhetősége:

hok.jozsef@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:

+36 20 480 3214
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2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. Személyi hatály
Jelen szabályzat hatálya a Társaságra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési
tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes
személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes
adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan Társaságokra vonatkozik,
amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a
szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.
2.2. Időbeli hatály
Jelen szabályzat időbeli hatálya a kihirdetés napjától visszavonásig tart.
2.3. Tárgyi hatály
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságban megvalósuló minden folyamatra, melynek során a
GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése történik

3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük

korlátozása céljából;
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4.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
7.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
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11.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered;
14.

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat;
15.

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi
állapotáról;
16.

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat
és egyesületeket is.

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
A Társaság az adatkezelés során az alábbi alapelvek alapján szervezi folyamatait:


jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve [GDPR 5. cikk (1) a)]:
A Társaság személyes adatot csak jogszerűen és a tisztességesen kezel, az adatkezelést az
érintett számára átlátható módon, többek között jelen Szabályzat nyilvánosságra hozatalával,
végzi.
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célhoz kötöttség elve [GDPR 5. cikk (1) b)]:
A Társaság minden esetben, ha személyes adatot kezel, az adat felvétele előtt meghatározza a
személyes adat kezelésének célját, amely így előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű.
Személyes adatot a Társaság az előre meghatározott céllal össze nem egyeztethető módon nem
kezel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja és jogszabály nem írja elő kötelezően az adat
további kezelésété, úgy a személyes adatot a Társaság törli.



adattakarékosság elve [GDPR 5. cikk (1) c)]:
A Társaság az adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezel, amely a cél eléréséhez
megfelelő és releváns, a Társaság az adatkezelést csak a cél eléréséhez szükséges minimum
adatmennyiségre korlátozza.



pontosság elve [GDPR 5. cikk (1) d)]:
A Társaság. törekszik rá, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek
legyenek és a jelen Szabályzatba foglalt módon törekszik rá, hogy a pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölje vagy – az érintett kérelmére vagy tudomására jutása esetén
helyesbítse.



korlátozott tárolhatóság elve [GDPR 5. cikk (1) e)]:
A Társaság személyes adatot csak úgy tárol, hogy a személyes adat érintettje csak az
adatkezelés céljának eléréséig azonosítható az adatkezelés során, a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolását csak jogszabály kötelező előírása alapján végzi a Társaság



integritás és bizalmasság elve [GDPR 5. cikk (1) f)]:
A Társaság az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő
biztonságát, így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.



elszámoltathatóság elve [GDPR 5. cikk (2)]:
A Társaság az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy az adatkezelés
bármely pillanatában képes legyen a jelen pontba foglalt elveknek való megfelelést igazolni.

5

5. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
Személyes Adatnak minősül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható. Személyes Adatnak minősül többek között a természetes személy neve,
lakcíme, születési helye és ideje, továbbá a képmása vagy a természetes személy beszédéről készült
hangfelvétel is.
Adatkezelésnek minősül a Személyes Adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.
Adatkezelés így a Személyes Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítás a
vagy megváltoztatása, lekérdezése, a Személyes Adatokba történő betekintés, a Személyes Adatok
felhasználása, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A Társaság lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus
állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi
előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Társaság által végzett adatkezelési- és
adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot
ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói
jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. A Társaság az adat felvétele
előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az
adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a
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megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A Társaság munkatársai kötelesek megtenni
azokat az intézkedéseket, amelyek kizárják, hogy a szóban elhangzott, papíralapon vagy elektronikus
formátumban rögzített személyes adatot bármely harmadik személy jogosulatlanul megismerje.
Személyes adatról papíralapú vagy elektronikus másolat csak abban az esetben készíthető, ha azt az
adatkezelés folyamata szükségessé teszi vagy jogszabály előírja. A személyes adatokat kezelő és
azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
(11. sz. melléklet).
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat
rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések
alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Társaság által
meghatározott

terjedelemben

és

a

tevékenységük

végzéséhez

szükséges

mértékben.

Az

adatfeldolgozók nyilvántartását jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

6.1. ADATFELDOLGOZÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az
adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.
A Társaság csak és kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe bármely adatkezelési folyamata
során, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való
megfeleléséről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtásáról.
A Társaság minden adatfeldolgozójával adatfeldolgozói írásbeli szerződést köt (3. sz. melléklet),
amely legalább az alábbi kérdéseket tisztázza:


az adatkezelés, amelybe a Társaság az adatfeldolgozót bevonta,



az adatfeldolgozó által ellátott adatkezelői tevékenység
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az adatfeldolgozás időtartamát, jellegét és célját,



az adatfeldolgozásra átadott adatok típusa,



az adatfeldolgozással érintett érintettek kategóriái,



az adatkezelő jogai és kötelezettségei,



az adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei.

A Társaság csak olyan adatfeldolgozóval köt szerződést adatfeldolgozói feladatra, aki a szerződésben
vállalja, hogy:
- a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
- az általa személyes adatok feldolgozásában résztvevő személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak
vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak,
- biztosítja a GDPR 32. cikk szerinti adatbiztonsági szabályokat,
- adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót
nem vesz igénybe,
- az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a
lehetséges mértékben segíti a Társaságot abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett
jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,
- adatvédelmi incidens esetén az incidens tudomására jutása pillanatában azonnal értesíti a Társaságot
és együttműködik az adatvédelmi incidens kezelésében,
- az adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a Társaság döntése alapján minden
személyes adatot töröl vagy visszajuttat a Társaságnak, valamint a személyes adatokról készült
másolatokat ezzel egyidőben megsemmisíti vagy törli,
- lehetővé teszi és elősegíti, hogy a Társaság ellenőrizhesse az adatvédelmi szabályok megvalósulását,
- vezeti a GDPR 30. cikk (2) bekezdése szerinti adatfeldolgozói nyilvántartást.

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Az adatkezelés jogalapját a Társaság minden adatkezelési folyamatnál meghatározza. Az adatkezelésre
jogalapot csak a GDPR 6. cikk (1) és 9. cikk (2) bekezdésekben rögzítettek szerint határoz meg a
Társaság. A Társaság az adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy minden személyes adatra
vonatkozóan bizonyítani tudja, hogy mikor, milyen formában történt a személyes adat felvétele és
milyen tájékoztatást kapott az érintett a személyes adat felvételekor.
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7.1. Személyes Adatok Különleges Kategóriájába Tartozó Adatok kezelése
Személyes Adatok Különleges Kategóriájába Tartozó Adatok a Személyes Adatok speciális
kategóriáját képezik. Személyes Adatok Különleges Kategóriájába Tartozó Adatnak minősülnek az
alábbi Személyes Adatok:
•

a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat,

•

a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat,

•

az egészségügyi adat, és

•

a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes
Adat.

A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatot főszabály szerint a Társaság
nem kezel, kivéve abban az esetben, amennyiben bizonyítani tudja az alább felsorolt valamely
körülmény fennállását.
•

ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adta az adott Személyes Adatok Különleges
Kategóriájába Tartozó Adat kezeléséhez, feltéve, hogy uniós vagy tagállami jog ezt nem tiltja

•

ha az Adatkezelés az Adatkezelőnek vagy az Érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érd ekében szükséges;

•

ha az Adatkezelés az Érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez szükséges, és az Érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem
képes a hozzájárulását megadni;

•

ha az Adatkezelés olyan Személyes Adatok Különleges Kategóriájába Tartozó Adatra
vonatkozik, amelyet az Érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott;

•

ha az Adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

•

Az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy a hatályos magyar 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 egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló

munkavégzési

képességének

felmérése,

orvosi

diagnózis

felállítása,

egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy hatályos magyar jog
alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, amennyiben az adatok
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kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki szakmai
titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
•

Az adatkezelés a népegészségügy területét érintő közérdekből szükséges.

•

Az adatkezelés közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai
célból szükséges olyan uniós vagy hatályos magyar 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.

7.2. Személyes Adatok kezelésének jogszerűsége
A Személyes Adatok kezelése akkor és olyan mértékben jogszerű, amikor és amennyiben legalább
alábbi pontban foglaltak egyike teljesül:
•

az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak konkrét célból történő kezeléséhez;

•

az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;

•

az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

•

az Adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;

•

az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

•

az Adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbség et élveznek az Érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik
szükségessé (különösen, ha az Érintett gyermek).

A Társaság az Adatkezelés célját a fenti pontok (jogalapok) egyikére való hivatkozással határozza
meg. Az Adatkezelés jogalapját a Társaság az (1. sz Melléklet) szerinti nyilvántartásában feltünteti.

7.3. Hozzájárulás, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok
Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Társaságnak mindenkor képesnek kell lennie arra, hogy
igazolja, hogy az Érintett a Személyes Adatainak kezeléséhez hozzájárult. Így a Társaság valamennyi
elektronikusan gyűjtött hozzájárulást rögzít, valamint valamennyi papír alapon gyűjtött hozzájárulást
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megőriz. A hozzájárulás csak akkor fogadható el a Rendeletnek megfelelő hozzájárulásnak, ha
megfelel az alábbi követelményeknek:
• Önkéntes
A hozzájárulás akkor önkéntes, ha az Érintettnek tényleges választási lehetősége áll fenn a
hozzájárulás megadása vagy meg nem adása közötti döntés meghozatala során.
• Konkrét
Akkor konkrét a hozzájárulás, ha az egy meghatározott adatkezeléshez kapcsolódik, a Társaság az
Adatkezelés célját pontosan meghatározza, hozzájárulást a konkrétan meghatározott adatkezelési
célhoz kér, valamint világosan elválasztja a Személyes Adatok kezeléséhez való hozzájárulás kérést
valamennyi más információtól. Ugyanazon Személyes Adatok eltérő célból történő kezelése esetén a
Társaság az egyes eltérő adatkezelési célokhoz külön-külön kér hozzájárulást.
• Tájékoztatáson alapul
Ahhoz, hogy a hozzájárulás tájékoztatáson alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában
kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával.
• Egyértelmű
A hozzájárulás akkor egyértelmű, ha az Érintett egyértelműen kifejezi, hogy hozzájárul a Személyes
Adatai kezeléséhez erre vonatkozó nyilatkozatban vagy más egyértelműen hozzájárulásként
azonosítható cselekedettel. Ha az Érintett a hozzájárulását olyan nyilatkozatban adja meg, amely más
ügyre is vonatkozik, akkor a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás iránti kérelmet a
más ügyekre vonatkozó nyilatkozatoktól külön kéri a Társaság, a Társaság érthető és könnyen
hozzáférhető formában foglalja a nyilatkozatba a hozzájárulás kérést és azt világos és egyszerű
nyelvezettel fogalmazza meg. A Társaság biztosítja, hogy az Érintett a hozzájárulását bármikor
visszavonhassa, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi jogszerűtlenné a hozzájárulás
visszavonását megelőző időszakban folytatott adatkezelési tevékenységet, amennyiben az jogszerű
hozzájáruláson alapult. A hozzájárulás visszavonására a Társaság olyan egyszerű formában biztosít
lehetőséget az Érintett részére, mint amilyen egyszerű formában lehetőséget biztosított a hozzájárulás
megadására.
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7.4. Szerződéses jogviszonyra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok
Ha az adatkezelés jogalapja a Társasággal kötött szerződés megkötését megelőző lépések megtétele
vagy teljesítése, úgy a szerződésnek minimálisan tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy az
adatkezelés a jelen Szabályzat szerint történik és arra a konkrét adatkezelési folyamatleírásra való
hivatkozást, amely a konkrét adatkezelést rögzíti. Csak akkor alkalmazható jelen jogalap, ha a
szerződés egyik szerződő fele az érintett.

7.5. Jogi kötelezettségre, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok
Amennyiben az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség, úgy e jogi kötelezettséget csak és kizárólag
az Európai Unió vagy Magyarország hatályos és alkalmazandó jogszabályának kell megállapítania.
Jogi kötelezettséget csak törvény vagy önkormányzati rendelet állapíthat meg. Kötelező adatkezelés
esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az
adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos
felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

7.6. Jogos érdekre, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok
A Társaság jelen jogalap alkalmazása esetén az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek
magánszférájának, érdekeinek és alapvető jogainak biztosítása érdekében érdekmérlegelési tesztet
végez el. A konkrét adatkezelési folyamat során a Társaság megfelelő tájékoztatást nyújt az érintettek
számára az adatkezelés jogalapjáról. Az érdekmérlegelési tesztek jelen adatkezelési szabályzat
mellékletét képezik.
Jelen jogalapot a szükségesség-arányosság elve alapján alkalmazza a Társaság, ha az adatkezeléssel
elérendő cél más jogalappal nem megvalósítható és az érintett magánszférájának korlátozása arányban
áll az elérendő céllal. Az érdekmérlegelési tesztet az érintett bármikor megismerheti.

8. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
8.1. Az érintett tájékoztatása az adat felvételéhez kapcsolódóan
Abban az esetben, amennyiben az adatkezelés során a személyes adatokat a Társaság közvetlenül az
érintettől szerzi meg, úgy a személyes adatok megszerzésének időpontjában alábbiakról tájékoztatja az
érintettet:
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•

a Társaság pontos megnevezése, elérhetőségei,

•

a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei,

•

az adatkezelés célja,

•

az adatkezelés jogalapja,

•

amennyiben az adatkezelés célja a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése, úgy a Társaság vagy a harmadik fél jogos érdekének megnevezése,

•

amennyiben a Társaság a személyes adatokat az adatkezelés során harmadik fél számára
átadja, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

•

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai,

•

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

•

a hozzájárulás visszavonására irányuló jog gyakorlásának szabályai, amennyiben az
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR. 6. cikk 1.) a.)] vagy a [GDPR. 9. cikk
2.) a.)] pontba foglalt jogalap,

•

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának
jogáról;

•

annak ténye, hogy a személyes adat kezelése, szolgáltatása jogszabályon, szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele és az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, valamint a lehetséges következmények, amennyiben az érintett
személyes adatait nem adja meg,

•

az automatizált döntéshozatal ténye, valamint legalább az ennek során alkalmazott logika és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Amennyiben a Társaság a személyes adatot nem közvetlenül az érintettől szerzi meg, az alábbiakról
tájékoztatja az érintettet:
•

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

•

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

•

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

•

a kezelt személyes adatok kategóriái,

•

a személyes adat forrása,

•

amennyiben az adatok harmadik forrásból való gyűjtését jogszabály írja elő, úgy a konkrét

•

jogszabályi hely megjelölése,

•

a személyes adat Társaság általi megszerzésének időpontja,
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•

amennyiben a Társaság által folytatott ügyben van szükség a személyes adatokra, úgy a
konkrét ügy ügyszámmal vagy egyéb módon történő megjelölése,

•

annak ténye, hogy a személyes adat nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik-e,

•

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

•

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;

•

ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdekeiről;

•

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

•

a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

•

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

Amennyiben a Társaság az adatkezelése során az adatot nem közvetlenül az érintettől szerzi meg, az
érintettet az alábbi időpontban tájékoztatja:
•

a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül,

•

ha a Társaság a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használja, az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy

•

ha a Társaság az adatokat várhatóan más címzettel is közli, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.

Ha a Társaság a személyes adatot nem közvetlenül az érintettől szerzi meg, nem kell tájékoztatni,
amennyiben:
•

az érintett már rendelkezik az ezen pontokba foglalt információkkal,

•

a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényelne,

•

az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Társaság alkalmazandó uniós vagy a
hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről is rendelkezik vagy

•

a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.
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A tájékoztatást a Társaság elsősorban a jelen Szabályzat mellékleteit képező adatkezelési
tájékoztatókkal valósítja meg. Ezen tájékoztatókat a Társaság minden olyan esetben elkészíti, amikor
az érintettet tájékoztatnia kell az adatkezelésről. Amennyiben a Társaság az adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatót az érintettel megismerteti, úgy vélelmezi, hogy az érintett azt megismerte és elfogadta.
A Társaság a kezelt személyes adatokkal kapcsolatos, az Általános Adatvédelmi Rendelet és az Info tv.
szerinti átlátható, előzetes tájékoztatási kötelezettségének a jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat mellékletét képező, a Társaság honlapjain és az Állatpark recepcióján, továbbá a szállodák
recepcióján önállóan is elérhető alábbi Adatkezelési tájékoztatókban tesz eleget, melyek jelen
Szabályzat mellékleteit képezik:


Adatkezelési tájékoztató álláspályázók részére (9. sz. melléklet)



Adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére (10. sz. melléklet)



Adatkezelési tájékoztató internetes weboldalakra (13. sz. melléklet)



Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek részére (14. sz. melléklet)



Adatkezelési tájékoztató szálláshely-vendégek számára (15. sz. melléklet)



Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelőrendszerről (22. sz. melléklet)

A tájékoztatók nyilvánosságra hozatalának szabályai:


a tájékoztatónak minden esetben az adatkezelés megkezdése előtt az érintett számára
megismerhetőnek kell lennie,



minden olyan folyamat során, amikor az adat felvétele papíralapon történik, az adat
felvételének helyén elérhetőnek kell lennie az adott tájékoztatónak,



minden olyan folyamat során, amikor az adat felvétele technikai eszköz útján történik, a
technikai eszköz segítségével elérhetőnek kell lennie a tájékoztatónak,



minden olyan esetben, amikor az érintett ráutaló magatartással járul hozzá az adatkezeléshez,
a tájékoztatásnak a ráutaló magatartás megtételéül szolgáló helyen kell elérhetőnek lennie,
hogy az érintett ennek tudatában járulhasson hozzá az adatkezeléshez,



amennyiben feltételezhető, hogy az érintett maga fogja kezdeményezni az adatkezelést, ezen
adatkezelések tájékoztatójának elérhetőknek kell lenniük a Társaság honlapján az érintett
előzetes tájékoztatása érdekében,



a tájékoztatókat úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a Társaság minden esetben bizonyítani
tudja, hogy az érintett azokat az adatkezelés megkezdése előtt megismerhette, így különösen
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online felületen történő adatfelvétel esetén egy ún. „check box” segítségével nyilatkoztatja a
Társaság, hogy az adatkezelés szabályait megismerte, elolvasta és azokat elfogadta.
8.2. Az érintett jogainak érvényesítése
Az Érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek:

•

tájékoztatáshoz való jog,

•

hozzáféréshez való jog,

•

helyesbítéshez való jog,

•

törléshez való jog,

•

Adatkezelés korlátozásához való jog,

•

adathordozhatósághoz való jog,

•

tiltakozáshoz való jog,

•

panasztételhez való jog, valamint

•

az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog.

8.2.1. Tájékoztatás joga
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az
adatkezelés tényéről és céljairól, valamint más tényezőkről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti.
A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A Társaság az érintettnek adott minden tájékoztatást
főszabály szerint írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Amennyiben az érintett kéri a
szóbeli tájékoztatást, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott
munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja. A Társaság az érintett számára tájékoztatást csak és
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kizárólag abban az esetben nyújt, ha a Társaság erre felhatalmazott munkatársa meggyőződött az
érintett személyazonosságáról.
Az érintett személyazonosságáról való meggyőződésnek számít, ha a Társaság erre felhatalmazott
munkatársa előtt:
•

az érintett személyazonosságát a hatályos magyar jog szerinti személyazonosság igazolására
alkalmas okmány bemutatásával (így különösen, de nem kizárólagosan személyazonosító
igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel) igazolja,

•

az érintett személyazonosságát az Európai Unió joga szerint személyazonosság igazolására
alkalmas okmány bemutatásával igazolja,

•

az érintett kérelme a Társaság előtt már korábbi ügyből ismert, az érintetthez köthető e-mail
címről érkezik,

•

az érintett kérelme a Társaság által biztosított, zárt, a megfelelő személyazonosítás
megtörténte után használható csatornán érkezik.

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, a Társaság az érintetti joggyakorlási
kérelmet elutasítja. A Társaság az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja.
Beérkezésnek az számít, ha az igényt az érintett:
•

szóban személyesen vagy a hivatalos kommunikációs csatornán (telefonos ügyfélszolgálat) a
Társaságnak személyazonosítást követően megteszi,

•

az írásba foglalt igény a Társaság elérhetőségére megérkezik.

A határidőt a Társaság maximum további két hónappal meghosszabbítja, ha a kérelem összetettsége
vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma azt indokolja. A határidő meghosszabbításáról a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül a Társaság tájékoztatja
az érintettet. Amennyiben a Társaság nem intézkedik az érintett kérelmére, úgy az érintett jogorvoslati
jogával élhet a Társaság ellen. A Társaság a tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi. A
tájékoztatás és intézkedés megtételéréért a Társaság adatvédelmi tisztviselője felelős a szakterületek
által szolgáltatott adatok alapján. A tájékoztatást az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő vezető
tisztségviselőjének jóváhagyásával teszi meg. A tájékoztatásra vonatkozó adatok birtokában lévő
szakterület köteles az adatvédelmi tisztviselővel együttműködni, számára előzetesen írásban minden
információt, adatot megadni a tájékoztatásteljesítéséhez.
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8.2.2. Hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
•

az adatkezelés célja;

•

az érintett személyes adatok kategóriái;

•

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi
szervezeteket;

•

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;

•

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

•

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

•

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

•

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár.

Az érintett továbbá jogosult arra is, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét,
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani.
kivéve, ha az érintett máshogy kéri.
A Társaság a tájékoztatás során az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
kérelmére az érintett rendelkezésére bocsátja. A Társaság egyetlen munkatársa sem ad tájékoztatást a
Társaság által kezelt konkrét személyes adatról telefonos úton.
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8.2.3. Helyesbítés joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését.
Az Adatvédelmi Tisztviselő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a
helyesbíteni kért Személyes Adatok a Társaság mely adatkezelési folyamataiban szerepelnek, valamint,
hogy azokat mely számítógépes programokban és dokumentumokban kell módosítani annak
érdekében, hogy valamennyi jelenlegi, illetőleg esetleges későbbi Adatkezelés során a helyes
Személyes Adatok szerepeljenek. Az Adatvédelmi Tisztviselő a módosítandó személyes adat
tekintetében–attól függően, hogy mely adatkezelési folyamatban szerepel –a módosítást alátámasztó
dokumentum bemutatását kéri.
A Személyes Adatok pontosítását követően az Adatvédelmi Tisztviselő minden olyan Címzettet értesít
e tényről, akik részére a Társaság azokat korábban továbbította, majd a kérelmezőt is értesíti
Személyes Adatai helyesbítésének megtörténtéről.

8.2.4. Az érintett törléshez való joga
A Társaság az általa kezelt személyes adatot késeledelem nélkül törli, amennyiben az alábbi feltételek
egyike megvalósul:
•

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt a Társaság kezeli.

•

Az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6.cikk 1.) a.) szerinti érintetti hozzájárulás és ezt a
hozzájárulását az érintett visszavonja.

•

Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre.

•

A Társaság tudomására jut, hogy a személyes adat kezelése jogellenes.

•

Uniós vagy hatályos magyar jogban előírt jogi kötelezettség úgy teljesíthető, ha a Társaság a
személyes adatot törli.

•

A személyes adat kezelése közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában történt, a hozzájárulást maga a 16. életévét már
betöltött gyermek vagy 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló
adta meg és ezt a hozzájárulását az érintett (vagy amennyiben ennek időpontjában 16. életévét
továbbra sem töltötte be, úgy a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) visszavonja.

19

A személyes adatot a Társaság olyan módon törli, hogy helyreállítása többé ne legyen lehetséges.
Amennyiben a személyes adat a személyes adatot hordozó adathordozóról nem törölhető, a Társaság a
személyes adat adathordozóját köteles megsemmisíteni. Amennyiben az érintett olyan személyes
adatot kíván töröltetni, amely hiányában az érintett és a Társaság közötti jogviszony nem tartható fenn,
a jogviszony megszűnik. Erről azonban a törlés előtt a Társaság tájékoztatja az érintettet és
amennyiben törlési kérelmét fenntartja, a törlés megtörténik. A törlési kérelem fenntartásának minősül,
ha a tájékoztatás kézbesítésétől számított 3 napon belül az érintett törlési kérelmét nem vonja vissza.

8.2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérelmezheti a Társaság a rá vonatkozó, a Társaság által tárolt személyes adatok
megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
A Társaság az érintett kérelmére akkor korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek
egyike fennáll:
•

az érintett kérelmében vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, ebben az esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig a Társaság ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát,

•

az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,

•

bár a Társaságnak az adatkezelés megkezdése előtt meghatározott cél eléréséhez már nincs
szüksége a személyes adat kezelésére, de az érintett kérelmében igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

•

az érintett tiltakozik a GDPR 6. cikk 1.) e.) vagy GDPR 6. cikk 1.) f.) jogalappal kezelt
személyes adat kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a személyes adat kezelését korlátozza a Társaság, úgy a korlátozás időtartama során csak
az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve a valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozása nem vonatkozik az adat
tárolására, mint adatkezelési műveletre, azt a korlátozás alatt is köteles megtenni a Társaság
Amennyiben az adatkezelés korlátozását a Társaság feloldja, a korlátozás feloldása előtt legkésőbb
három munkanappal korábban a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet,
akinek a kérésére a korlátozás megtörtént.
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8.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy


az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul;



az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása
során jogosult vagy arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérd a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez
a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.2.7. Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adataidnak kezelése ellen, ha


a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, ideértve az e célból történő profilalkotást is,



az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés –ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is- ,



az adatkezelésre tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, ide nem értve,
ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozása megalapozott,
az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli,
kivéve, ha az Adatkezelő megindokolt válaszában előadja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos érdek indokolja, amely bizonyos korlátozott körben elsőbbséget élvez az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. További kivételt képez, ha a személyes adatok
kezelése jogi igények előterjesztéséhez (pl.: keresetindításhoz) vagy védelméhez kapcsolódnak.
Tiltakozás érvényesítése esetén a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő
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értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra
kerültek, kivéve, ha ezen lépések megtétele a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségeire tekintettel lehetetlen vagy jelentősen nagy nehézségeket telepítene a Adatkezelőre.

8.2.8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés


az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;



meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek



védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy



az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.2.9. Jogorvoslat
Az érintett a GDPR 77. cikk (1) bekezdése alapján a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.2.10. Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a Személyes Adatainak a
Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
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8.2.11. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az Adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért,
amelyet a Rendeletet sértő Adatkezelés okozott. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az Adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a Rendeletben meghatározott,
kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy, ha az Adatkezelő jogszerű
utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az
Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt
semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több Adatkezelő vagy több Adatfeldolgozó vagy mind
az Adatkezelő mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az Adatkezelésben, és egyaránt
felelősséggel tartozik az Adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy
Adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel
tartozik a teljes kárért. Ha valamely Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó telje s kártérítést fizetett az
elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon Adatkezelésben érintett többi Adatkezelőtől
vagy Adatfeldolgozótól követelje a kártérítésnek azt a részét, amely tekintetében a kárt a többi
Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó okozta.

9. A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERE
A Társaság vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az
adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó
feladat- és hatásköröket és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. Az adatvédelmi
tisztviselőt szakmai rátermettség, az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete alapján kell
kijelölni.

9.1. Az adatvédelmi tisztviselő
Az ügyvezető a (4. számú) mellékletben meghatározott személyt jelöli ki adatvédelmi tisztviselőnek.
Az adatvédelmi tisztviselő azért kerül kijelölésre, mert az intézmény az adatkezelést közfeladatot
ellátó szervként végzi.
A Társaság az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét közzéteszi honlapján, valamint bejelenti
ezen adatokat a NAIH részére.
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A Társaság minden adatkezelése felett a felügyeletet elsődlegesen az adatvédelmi tisztviselő látja el. A
szabályzatban előírtak betartatásáért a feladatkörében minden érintett szervezeti egység vezetője
felelős. A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy
kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető. Társaság biztosítja az adatvédelmi tisztviselő részére a feladat
ellátásához szükséges forrásokat, valamint azt, hogy a feladatai ellátása során utasításokat senkitől ne
fogadjon el, ezen feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és szankcióval nem sújtható.
Az adatvédelmi tisztviselő szervezetileg közvetlenül a Társaság vezető tisztségviselőjének tartozik
felelősséggel. Az adatvédelmi tisztviselő a vezető tisztségviselő közvetlen felügyeletével szervezi,
irányítja és ellenőrzi a Társaság adatvédelmi rendszerét.

9.2. Az adatvédelmi tisztviselő adatvédelemmel kapcsolatos feladatai
Az Adatvédelmi Tisztviselő az alábbi feladatokat látja el:


közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
valamint az érintettek jogainak biztosításában;



tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző Munkatársak részére kötelezettségeikkel kapcsolatban;



ellenőrzi a 2011. évi CXII. törvény, a GDPR, és az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó
más

jogszabályok,

valamint

a

belső

adatvédelmi

és

adatbiztonsági

szabályzat

rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;


kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az Adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;



elkészíti és folyamatosan karbantartja a Szabályzatot;



vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartásokat;



gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;



kérésre szakmai tanácsot ad a munkatársak számára,



szükség szerint tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan,



valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;



együttműködik és kapcsolatot tart a felügyeleti hatósággal;



ellát egyéb, hatáskörébe utalt feladatokat.

Az adatkezelési nyilvántartás naprakészsége biztosítása érdekében a szervezeti egységek kötelesek
minden, az általuk végzett adatkezelési folyamatban bekövetkező változást (módosítás, megszűnés
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stb.) vagy általuk tervezett új adatkezelési műveletet a tervezett változás vagy a bevezetés előtt
legkésőbb 5 munkanappal írásban bejelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek.
Az adatvédelmi tisztviselő a bejelentés alapján gondoskodik:
•

az adatkezelés nyilvántartásban való átvezetéséről,

•

szükség esetén a hatásvizsgálat lefolytatásáról.

9.3. Adatbiztonsági szabályok
A Társaság, illetőleg tevékenységi körében a Társaság által megbízott adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR valamint a Szabályzat
érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatbiztonsági folyamatait úgy alakítja ki, hogy azok
a személyes adatokat megvédjék a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy
törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó
külön törvények keretei között a Társaság határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a
Társaság felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására
jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles
tárolni és megőrizni.

9.3.1. Fizikai védelem
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket
alkalmazza:
•

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más
számára fel nem tárhatóak;

•

a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott
helyiségben helyezi el;

•

a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

•

a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan
helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát
bezárja;
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•

a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú
adathordozót elzárja;

•

amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt
dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság.

Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a Társaság
intézkedik a papír megsemmisítéséről. Ebben az esetben a Társaság kijelöl egy munkavállalót, aki a
megsemmisítésért felelős. A megsemmisítésért felelős munkavállaló a megsemmisítéssel érintett
szervezeti egység bevonásával állítja össze a megsemmisítendő iratcsomagot.
Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy a fizikai
eszköz megsemmisítésére a papíralapú dokumentumokra vonatkozó megsemmisítési szabályok az
irányadóak.

9.3.2. Informatikai védelem
A Társaság az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a
következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
•

az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött
tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;

•

a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak
cseréjéről Társaság rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;

•

az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

•

a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő
jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

•

a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverek esetén magas rendelkezésre állású
infrastruktúrán történik mentésekkel és archiválással kerüli el a Társaság az adatvesztést;

•

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

•

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza
illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

•

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

•

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza
illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.
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10. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

10.1. Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése
Adatvédelmi incidens történik, ha a Személyes Adatok biztonsága olyan sérülést szenved, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A Társaság minden munkavállalója köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst
haladéktalanul jelenteni a szervezeti egysége vezetőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek. A
bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, beosztását, szervezeti egységének
megnevezését, valamint az incidens tárgyát, rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e a Társaság
informatikai rendszerét.
A bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezését követően az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul
megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.
10.2. Adatvédelmi incidens kivizsgálása
Az adatvédelmi tisztviselő – informatikai rendszert érintő incidens esetén az Informatikai osztállyal
együttműködve – megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges, a bejelentőtől további adatokat
kér az incidensre vonatkozóan. Az adatvédelmi tisztviselő felhívására a bejelentő, amennyiben
tudomással bír arról, köteles megadni: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
egyéb körülményeit, az érintett adatok körét, mennyiségét, az érintett személyek körét és számát,
várható hatásait, az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett
intézkedések felsorolását.
A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül teljesíti az adatvédelmi
tisztviselő részére.
A megkapott információkból/adatokból az adatvédelmi tisztviselő összegzést készít az adatvédelmi
incidens várható hatásairól és cselekvési tervet készít a következményeinek enyhítése érdekében, az
érintett szakterületek szakmai véleményei és javaslatai figyelembe vételével.
Az adatvédelmi tisztviselő jogosult munkájába bevonni az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti
egységek vezetőit és munkatársait, akik kötelesek együttműködni az adatvédelmi tisztviselővel.
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A vizsgálatot legkésőbb az adatvédelmi tisztviselőhöz érkezéstől számított 48 órán belül be kell fejezni.
A vizsgálat eredményéről és a tervezett további feladatokról az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az
ügyvezetőt.
10.3. Adatvédelmi incidens értékelése
A Társaság az adatvédelmi incidenseket három kategóriába sorolja:
- 1. kategória: valószínűsíthetően kockázattal nem járó incidens
- 2. kategória: valószínűsíthetően alacsony kockázattal járó incidens
- 3. kategória: valószínűsíthetően magas kockázattal járó incidens.
A Társaság az adatvédelmi incidenst az alábbi szempontok szerint értékeli:
• az incidens típusa (bizalmassági, integritási vagy elérhetőségi),
• a személyes adatok jellege (személyes adat / különleges kategória),
• a személyes adatok száma,
• az érintett személyek száma,
• az érintett természetes személyek kategóriái,
• az érintett természetes személyek azonosíthatósága,
• a természetes személyre nézve fennálló következmények valószínűsége és súlyossága;
• az érintett adatkezelés jogalapja.
A Társaság az incidens értékelése során az alábbi konkrét szempontok alapján értékeli:
•

az incidensben érintett adatok között találhatóak a személyes adatok különleges kategóriáiba
eső adatok,

•

az incidensben érintett személyes adatok száma meghaladja a 100 darabot,

•

az incidensben érintett természetes személyek között találhatóak 16. életévüket be nem töltött
természetes személyek,

•

az incidensben érintett természetes személyek száma meghaladja a 100 főt,

•

az incidensben érintett személyes adatok alkalmasak az érintettel történő közvetlen
kapcsolatfelvételre (így különösen lakcím, telefonszám, e-mail cím)

•

az incidensben érintett adatkezelés jogalapja az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdeke,

•

az incidensben érintett adatkezelés jogalapja közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlása,
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•

az incidensben érintett adatkezelés jogalapja a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdeke

•

a személyes adatok alkalmasak az érintett természetes személy személyazonosságának
ellopására vagy a személyazonosságával való visszaélésre,

•

az incidensben érintett személyes adatok alkalmasak arra, hogy pénzügyi veszteséget
okozzanak az érintettjüknek.

Az incidenst a Társaság „1. kategória: valószínűsíthetően kockázattal nem járó incidens”-nek minősíti,
ha:
•

a fentebb felsorolt feltételek közül legfeljebb kettő áll fenn és

•

a Társaság képes annak bizonyítására, hogy az érintett személyes adatokat olyan fizikai
és/vagy informatikai védelemmel látta el, amely védelem az incidens bekövetkezése óta nem
sérült.

Az incidenst a Társaság „2. kategória: valószínűsíthetően alacsony kockázattal járó incidens”-nek
minősíti, ha:
•

a fentebb felsorolt feltételek közül egy áll fenn és

•

a Társaság nem képes annak bizonyítására, hogy az érintett személyes adatokat olyan fizikai
és/vagy informatikai védelemmel látta el, amely védelem az incidens bekövetkezése óta nem
sérült.

Az incidens a Társaság „3. kategória: valószínűsíthetően magas kockázattal járó incidens”-nek
minősíti, ha:
•

a fentebb felsorolt feltételek közül legalább kettő áll fenn és

•

a Társaság nem képes annak bizonyítására, hogy az érintett személyes adatokat olyan fizikai
és/vagy informatikai védelemmel látta el, amely védelem az incidens bekövetkezése óta nem
sérült.

10.4. Adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH-nak
Amennyiben a Társaság az adatvédelmi incidenst 2. kategóriába vagy a 3. kategóriába tartozónak
minősíti, úgy az adatvédelmi tisztviselő az értékelés megtörténtét követően, de legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a Társaság tudomására jutott, az adatvédelmi incidenst bejelenti
a NAIH-nak.
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A bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

10.5. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben az adatvédelmi incidens veszélyességének súlyossága valószínűsíthetően magas
kockázattal jár az érintett személyek jogaira nézve, a Társaság a kockázati értékelés elvégzését
követően azonnal tájékoztatja az adatvédelmi incidensben érintetteket.
Az érintetteket írásban elektronikus vagy postai úton kell tájékoztatni, amely kizárólag akkor
mellőzhető, ha az érintett elérhetősége ismeretlen.
Az érintetteket úgy kell tájékoztatni minden esetben, hogy annak ténye, tartalma és a tájékoztatott
érintetti kör bizonyítható legyen. Az értesítendők listáját a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Nem kell az érintetteket tájékoztatni
•

ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett
adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való
hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét.

•

ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg.

•

ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás elektronikus úton
is megtörténhet.
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10.6. Helyesbítő-megelőző intézkedések bevezetése
Az adatvédelmi incidens vizsgálat eredménye, valamint az incidens kivizsgálásába bevont
szakterületek észrevételi, javaslatai alapján az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az ügyvezetőnek
helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések bevezetésére a hasonló adatvédelmi incidensek megelőzése
érdekében.
A javasolt helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések bevezetéséről az ügyvezető dönt, az adatvédelmi
incidenssel érintett szervezeti egységek vezetőinek véleménye alapján.
10.7. Adatvédelmi incidens nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
- az érintett személyes adatok körét,
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
- az adatvédelmi incidens időpontját,
- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
- az elhárítására megtett intézkedéseket és
- egyéb jogszabályban előírt adatokat.
Az adatvédelmi incidens nyilvántartás (5. sz. melléklet) pontos vezetéséről, aktualizálásáról az
adatvédelmi tisztviselő gondoskodik.

11. ADATVÉDELMI OKTATÁS
Az adatvédelmi tisztviselő évente legalább egy alkalommal oktatást tart az adatvédelmi tudatosság
emelése érdekében, amelyen kötelesek részt venni a Társaság kijelölt munkatársai. Az adatvédelmi
oktatásnak legalább az alábbi témákra kell kiterjednie:
• az előző oktatás óta eltelt időszak tapasztalatai az adatvédelem területén,
• amennyiben az előző oktatás óta módosult a Szabályzat, a módosítással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalók,
• az esetlegesen megtörtént adatvédelmi incidens bemutatása, értékelése, a helyesbítőmegelőző intézkedések ismertetése,
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• az adatvédelem területén történt általános változások, jogszabály módosítások,
Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a hatóságok bírságolási
gyakorlatára.
Az adatvédelmi tisztviselő rendkívüli oktatást tart – amennyiben az indokolt – az alábbi esetekben:
• adatvédelmi incidens megtörténte,
• marasztalással záruló NAIH-eljárás lefolytatása a Társasággal szemben.
• adatvédelmi bírság kiszabása bármely, hasonló vagy azonos feladatot ellátó jogi személy
ellen, ha eltérő gyakorlatot igényel a Társaság adatvédelmi rendszerében.

12. HATÁSVIZSGÁLAT
Amennyiben valamely új adatkezelési folyamat – annak jellegére, hatókörére, körülményeire, céljaira
tekintettel - valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, akkor az adatkezelés megkezdését megelőzően a Társaság hatásvizsgálatot folytat le arra
vonatkozóan, hogy az adatkezelési folyamat a személyes adatok védelmét hogyan érinti. Egymáshoz
hasonló adatkezelési műveletek, amelyek hasonló kockázatokat jelentenek egyetlen egy hatásvizsgálat
keretében is elvégezhetők.
A hatásvizsgálatot főszabály szerint az adatvédelmi tisztviselő végzi. Amennyiben nem ő végzi, úgy a
Társaság köteles kikérni az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát. A Társaság jelen szabályzat 8. sz.
mellékletében leírt szempontrendszer figyelembevételével elvégzi a hatásvizsgálatot.
A hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által
jelentett kockázat változása esetén gondoskodik a hatásvizsgálat felülvizsgálatáról, mely során a
kockázatok értékelését újra elvégzi. A kockázatok felülvizsgálatát legalább 3 évente el kell végezni.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az Adatkezelő kötelezettsége továbbá a
kockázatelemzés, amelynek lépései a következők:
- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok azonosítása,
- kockázati lista felállítása,
- az egyes kockázatok valószínűsíthető fő okainak és várható negatív hatásainak meghatározása és
- ezek alapján a preventív és a korrektív kockázatkezelési folyamatok kidolgozása
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Szükséges a kockázatforrások feltárása, melyen belül meg kell határozni a kockázati preventív és
korrektív célkezelés elemeit, az erőforrás-kezelés rendszerét és el kell különíteni az objektív és
szubjektív kockázati elemeket.
Az elemzés során el kell jutni a teljes kockázatértékelési rendszer kialakításáig, amelyben teljes
kockázatpotenciál és kockázat prioritási sorrend (nem az intézkedési rendszerrel azonos) megállapítása
kell, hogy megtörténjen. Az elemzés menetét és eredményeit írásba kell foglalni.
A kockázatpotenciálnál meg kell határozni a valószínűség szempontjából
- kicsi
- közepes
- és nagy bekövetkezésű kockázatokat, illetve horderő szempontjából
- kicsi
- közepes
- és nagy horderejű kockázatokat.
Ez a meghatározás alapozza meg a későbbi kockázatkezelési eljárás módját mind a preventív,
mind a korrektív eljárás tekintetében. A kockázatelemzés végrehajtásáért az adatvédelmi tisztviselő
felel.

13. ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
Amennyiben az elvégzett hatásvizsgálat azt állapítja meg, hogy az adatkezelési folyamat
valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor a Társaság az adatkezelési folyamat megkezdését
megelőzően konzultációt kezdeményez a Hatósággal.
A konzultáció kezdeményezése során a Társaság csatolja:
• az elvégzett hatástanulmányt,
• az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét,
• az adatkezelési folyamatban részt vevő adatkezelő(k), adatfeldolgozó(k) feladatköreinek
felsorolását,
• az adatkezelés célját, módját és
• az érintettek jogainak, szabadságainak biztosítása védelmében hozott intézkedéseket,
garanciákat.
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14. ÉRDEKMÉRLEGELÉS
Az GDPR. rendelkezései szerint lehetőség van hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt valamilyen
jogos érdek lehetővé teszi, feltéve, hogy az Adatkezelő eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. Az
adatkezelés jogalapjának vizsgálata során a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)-f) pontjai az irányadók.
Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az adatkezelési folyamat akkor
és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé.
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, mely
során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos
mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja.
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint a
súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot. Az egymással ellentétes jogok és
érdekek súlyozásának feltételét mindig az adott eset sajátos körülményeire való tekintettel vizsgálja a
Társaság. A Társaság a mérlegelés során figyelembe veszi különösen a kezelt, illetve kezelendő adat
természetét és szenzitív jellegét, nyilvánosságának mértékét, az esetlegesen bekövetkező szabálysértés
súlyosságát stb.
Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság vizsgálatát is elvégzi a Társaság,
amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli kivételeknek és a védelem korlátozásainak a
feltétlenül szükséges mérték határain belül kell maradniuk. A kezelhető adatok jellege és mennyisége
nem haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges mértéket. Az arányosság
vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti kapcsolat értékelését foglalja magában. A
választott eszközök a szükségesség mértékét nem haladhatják meg, azonban az eszközöknek is
alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére. A súlyozás elvégzése alapján a Társaság
megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.
A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből egyértelműen kiderül, hogy mely
jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy a Társaság az érintett
beleegyezése nélkül kezeli a személyes adatot, tehát a Társaság adatkezeléséhez fűződő jogos érdeke
miért múlja felül az érintett érdekeit, illetve jogait. A Társaság tájékoztatja az érintetteket a
hozzájárulás hiányára tekintettel alkalmazott adatvédelmi garanciákról és az adatkezelés elleni
tiltakozás lehetőségeiről.
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Nem írható elő az ellentétes érdekek és jogok közötti súlyozás eredménye anélkül, hogy eltérő
eredményt tenne lehetővé a Társaság az adott eset sajátos körülményeire tekintettel, ezért a Társaság
minden egyes esetben külön érdekmérlegelési tesztet végez el.
Lehetséges forgatókönyv, melytől való eltérés jogát a Társaság fenntartja:
1. lépés: a Társaság a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése
érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél.
2. lépés: a Társaság a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza.
3. lépés: a Társaság meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok,
meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek.
4. lépés: a Társaság meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott
adatkezelés vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az érintettek felhozhatnának az
adatkezeléssel szemben).
5. lépés: a Társaság elvégzi jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását
és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. A Társaság meghatározza, hogy miért
korlátozza arányosan a Társaság jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a 4. lépésben
meghatározott érdekelti jogokat, várakozásokat.
6. lépés: a Társaság meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés szükségességétarányosságát (természetesen más garanciális intézkedések is alkalmazhatók).
A Társaság által elvégzett érdekmérlegelési teszteket jelen szabályzat mellékletei tartalmazzák.

15. BEÉPÍTETT ADATVÉDELEM
Bevezetésre kerül az ún. beépített adatvédelem, melynek következtében a Társaság már az adatkezelés
tényleges megkezdése előtt is figyelemmel van a GDPR előírásaira. A beépített adatvédelem a
Társaság saját, olyan belső eljárásainak az összessége, amivel - a külső szabályozásoktól függetlenül is
- igyekszik megfelelni annak, hogy az érintett magánszféráját minél jobban védje.
A természetes személyeket személyes adataik kezelése tekintetében megillető jogok és szabadságok
védelme megköveteli a GDPR követelményeinek teljesítését biztosító megfelelő technikai és
szervezési intézkedések meghozatalát. Az említett intézkedések magukban foglalják a személyes
adatok kezelésének minimálisra csökkentését, a személyes adatok mihamarabbi álnevesítését, a
személyes adatok funkcióinak és kezelésének átláthatóságát, valamint azt, hogy az érintett nyomon
követhesse az adatkezelést, a Társaság pedig biztonsági elemeket hozzon létre és továbbfejleszthesse
azokat. Az adatkezelésnek átláthatónak és felhasználó-központúnak, az adatvédelemnek proaktívnak
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kell lennie, és az adat teljes életciklusát fel kell ölelnie, vagyis a teljes folyamatnak része kell, hogy
legyen.
A Társaság a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, mind az adatkezelés
módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket –
•

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

•

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

•

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

•

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást

- hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony
megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak
védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött
személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.
Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés
szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan
számú személy számára.

16. A SZEMÉLYES ADATOK MEGSEMMISÍTÉSE
Abban az esetben, ha a Társaság az általa kezelt személyes adatokat az adatkezelés szabályai alapján a
továbbiakban nem kezelheti, köteles a személyes adatokat tartalmazó adathordozót megsemmisíteni, a
megsemmisítés tényéről pedig a 6. sz. melléklet szerinti megsemmisítési jegyzőkönyvet felvenni.

A megsemmisítési jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
•

az adatmegsemmisítésért felelős munkavállaló azonosító adatait,
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•

a megsemmisítést engedélyező személy azonosító adatait,

•

a megsemmisítés tárgya,

•

az adathordozók száma legalább megközelítőlegesen,

•

a megsemmisítéssel érintett adatkezelési folyamat megnevezése,

•

az adatmegsemmisítés módja,

•

a megsemmisítés időpont, helyszíne,

•

a megsemmisítést ténylegesen lefolytató, illetve azon jelen lévők neve és aláírása
(minimum három fő).

17. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA
A Társaság helyi önkormányzati feladatot és jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv,
így a feladatkörébe tartozó ügyekben, a közpénzek felhasználására és erre kötött szerződésekre, a piaci
szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására
vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
A Társaság feladatkörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását. Az adatokat elektronikusan: internetes honlapon, digitális formában bárki számára
díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a
Társaság a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül, közérthető formában tesz eleget. Nem kell közzétenni a közfeladatot ellátó szerv hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalára irányuló, a döntés megalapozását szolgáló adatokat keletkezéstől
számított 10 évig.
Ha a közérdekű adatra vonatkozó kérést a Társaság nem teljesíti, a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
A bíróság soron kívül jár el, és ha a kérelemnek helyt ad, határozatában a Társaságot a kért közérdekű
adat közlésére kötelezi.

18. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
A Társaság minden általa végzett adatkezelési tevékenységről nyilvántartást vezet (1. sz. melléklet).
A nyilvántartás valamennyi Adatkezelési Tevékenység tekintetében a következő információkat
tartalmazza:
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•

az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint ha van ilyen a közös adatkezelőnek, az
adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

•

az adatkezelés céljai;

•

az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

•

olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve
a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

•

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi
szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti
továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

•

ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

•

ha lehetséges, az adatbiztonság garantálása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.

Az adatkezelési nyilvántartást az adatvédelmi tisztviselő tartja naprakészen, és módosítja szükség
esetén.

19. ZÁRADÉK, HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Kelt: 2018.05.25.

…………………………………………….
Gajdos László
Ügyvezető
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