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Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete a GDPR (General Data Protection Regulation, 
továbbiakban: GDPR )   2018. május 25-ei hatályba lépésével számos változást hozott az 
adatkezelésében. Ezek többnyire azzal függenek össze, hogy sokkal nagyobb kontrollt 
kapnak a felhasználók saját személyes adataik fölött. A változások többek között a 
hozzájárulási nyilatkozatokra, a hozzáférési és tájékoztatási kötelezettségekre vonatkoznak, 
amelyek komoly elvárásokat támasztanak – a jogi megfelelés mellett – az informatikával 
szemben is.  

Jelen szabályzat a 2018. május 25-én hatályba lépett GDPR rendeletben foglalt 
szabályozást is tartalmazza.  

  

 

KITERJESZTVE AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEKRE: 
 

 
 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  

                          közigazgatási szerv 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva )  

Érvényes: 2018. május 26. napjától 



 

 3 

 
KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

 

A Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezetének (továbbiakban: KIGSZ) 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

közszolgálati nyilvántartásával összefüggő legfontosabb adatvédelmi, informatikai-

biztonsági szabályokat tartalmazza különös tekintettel az adatkezeléssel, adattovábbítással 

és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadsáról szóló mindenkor hatályos 2011.évi CXII 

törvény ( továbbiakban: info tv. ), valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETÉNEK (a továbbiakban: Rendelet) foglaltakra.  

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

I. 1. A Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hatálya 
 

      1.1. A Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy rögzítse és összefoglalja azokat a követelményeket és 

biztosítékokat, amelyek a helyi sajátosságokra figyelemmel biztosítják az adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályok kialakítását. A Szabályzat további célja azon belső 

szabályok, eljárásrendek megállapítása, valamint nyilvántartások létrehozatala, melyek 

biztosítják, hogy a KIGSZ adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, az Infotv. 

és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá, hogy a KIGSZ, mint 

adatkezelő megfeleljen a Rendelet 5. cikkében meghatározott, a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó elveknek, így a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; a 

célhoz kötöttség; az adattakarékosság; a pontosság; a korlátozott tárolhatóság; az 

integritás és bizalmas jelleg; valamint az elszámoltathatóság követelményének.  
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      1.2. A Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat hatálya 

 

      1.2.1. A Szabályzat tárgyi hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a KIGSZ-nél a közalkalmazotti nyilvántartással és a hozzá 

kapcsolódó iratok jogszabályszerű kezelésével összefüggő teljes adatkezelési és 

informatikai folyamatra. 

 

      1.2.2. A Szabályzat személyi hatálya 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a KIGSZ-nél valamennyi szervezeti egységére, 

különös tekintettel azokra, ahol személyi adatokat használnak, kezelnek, tárolnak, vagy 

továbbítanak, valamint a betekintésre jogosultakra és az ügykezelés folyamatában 

személyi irattal érintkezőkre. 

A jelen Szabályzat a Rendelet Preambulumának (14) szakaszára hivatkozással 

megállapítja, hogy a Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, 

amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, 

valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. 

 

     1.2.3. A Szabályzat időbeli hatálya 

 

A szabályzat időbeli hatálya kiterjed a közalkalmazotti nyilvántartással és a kapcsolódó 

személyi iratokkal összefüggő teljes adatkezelési és informatikai folyamatra, az irat 

beérkezésétől, keletkezésétől a megsemmisítésig. 

 

      2. A Szabályzat elkészítése az alábbi jogszabályokon alapul 

 

   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. 

évi CXII. törvény,  

   a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT 

ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
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   a hivatalos statisztikáról szóló 2016.évi CLV. törvény, 

   a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél 

foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 

közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, 

valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 

20.) Korm. rendelet.  (a továbbiakban Korm.r.) 

  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 

     3. A Szabályzat tartalma 

 

1.1.A KIGSZ Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata a következő 

témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 

- az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége, fogalom-meghatározások, 

- adatvédelmi incidens és annak kezelése. 

- a személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei; 

- a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésének szabályai; 

- a betekintési jog gyakorlásának szabályai; 

- a közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó 

számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 

 

1.2. Az adatkezelés elvei  

- A személyes adatkezelés fő alapelve a célhoz kötöttség.  

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének 

és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (Törvényesség és 

tisztesség elve)  
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- 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 személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 

kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 

amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha 

az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, 

hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 

azonosítani.  

- Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – 

intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő 

biztonságát.  

- Az adatkezelési elveinek való megfelelését az adatkezelő felel, melynek 

igazolására is képesnek kell lennie.  

- Az adatkezelés során folyamatosan biztosítani kell a közérdekű, illetve 

közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét és a személyes adatok 

védelmét. 

 

II. 

RÉSZLETES SZABÁLYOK  

 

1. A KIGSZ  ADATKEZELÉSÉNEK JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGÉNEK 
BIZTOSÍTÁSA 
 

.1 A Rendelet 6. cikk (1) bekezdése felsorolja az adatkezelés jogalapját.  A KIGSZ 

adatkezelési tevékenysége a jogalapok figyelembe vételével az alábbiak mentén valósul 

meg.  
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- személyes adat jogalap nélkül nem kezelhető.  

- személyes adat akkor kezelhető, ha  

a) ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy  

b) azt törvény illetve – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 

– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: 

kötelező adatkezelés),  

- Különleges adat a kötelező adatkezelés, az  érintett kezdeményezésére, valamint akkor 

kezelhető, ha  

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,  

b) az Info. tv. 3.§ 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben 

kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az 

Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a 

bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből 

törvény elrendeli, vagy  

c) az Info. tv 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken 

alapuló célból elrendeli.  

- Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és 

feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az 

adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény illetve önkormányzati rendelet 

határozza meg. 

- Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen 

vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:  

- a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  

- b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-

séges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korláto-

zásával arányban áll. 

- Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás 

akadályainak fennállása alatt az érin-tett személyes adatai kezelhetőek.  
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- Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 

személyes adatok kezelése szempontjából – a törvény alapján – az érintettnek ismernie 

kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 

felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 

igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy 

az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti 

kezeléséhez.  

- Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:  

- a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  

- b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 

visszavonását követően is kezelheti.  

- Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során 

általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok 

tekintetében.  

- Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult eljárásban az eljárás lefolytatásához 

szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az 

általa megadott személyes adatok tekintetében a hozzájárulást vélelmezni kell.  

- Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

 

Az adatkezelés jogalapjára tekintettel a KIGSZ meghatározza azt az adatkezelési célt, mely 

egyértelmű és jogszerű célt szolgál az azzal összeegyeztethető módon végzett 

adatkezelésre.  

 

1.2.Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján: 

  

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a KIGSZ 
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beszerzi az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez ugynevezett adatkérő 

dokumentumon.  

Hozzájárulásnak kell tekinteni azt az esetet is, ha az érintett a KIGSZ internetes 

honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai 

beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan önkéntes, konkrét nyilatkozat vagy 

cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak 

tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem 

cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.   

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed, a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell 

adni, amennyiben az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál.  

 

Amennyiben az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely 

más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől 

egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen 

nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 

 

A KIGSZ – összhangban a Rendelet 7. cikk (4) bekezdésével -  nem kötheti szerződés 

megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás 

megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

 

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint a 

hozzájárulás megadását.  

 

Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 

adatkezelő a felvett adatokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 
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jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 

A KIGSZ általános adatkezelési tájékoztatót tesz közzé a KIGSZ, illetve a hozzátartozó 

intézménye honlapján. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket  e nyilvánosan is elérhető 

formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és 

részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről és 

körülményről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett 

személyes adatait az adatkezelő az Infotv.  6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési 

tájékoztatót a KIGSZ legfontosabb adatkezelési lépéseinek mindegyikénél külön linkkel 

jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy regisztráció esetében a regisztráció előtt, a 

regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni 

kell.  

1.3.Jogi kötelezettség teljesítése 
 
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától 

független, mivel az adatkezelést jogszabály határozta meg. Az érintettel az adatkezelés 

megkezdése előtt – ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az 

érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az 

előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 

hozatalával is. 

1.4. Az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 
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A jogalapok szerinti adatkezelést a KIGSZ a Rendelet 6. cikk (3) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel végzi azzal, hogy az uniós vagy tagállami jog közérdekű célt kell, hogy 

szolgáljon és arányosnak kell lennie az elérni kívánt jogszerű céllal. 

 
III. 

 
RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 
1. Fogalommeghatározások:  
 
A KIGSZ  adatkezelésére vonatkozó és e Szabályzat alkalmazásában is irányadó 

definíciókat a  Rendelet 4. cikke tartalmazza. A jelen adatkezelési szabályzat 

szempontjából kiemelkedően fontos fogalmak a Rendelet 4. cikkére hivatkozással az 

alábbiak: 

 „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; 

 „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; 

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

kezelésük korlátozása céljából; 

 „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 
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preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási 

helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 

használják; 

 „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; 

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 „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; 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel; 

 „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; 

 „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 
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adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak; 

 „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; 

 „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. 

 

IV. 
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 

1. Az érintett személy jogai a Rendelet III. fejezetében foglaltak alapján 
 

1.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

(Rendelet 13-14. cikk) 

 

Rendelet 13. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az 

érintettől gyűjtik 

 Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a 

személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja 

a következő információk mindegyikét: 

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

elérhetőségei; 

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

 a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja; 
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 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) 

alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

 adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha 

van ilyen; 

 adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, 

továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy 

a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas 

garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló 

módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás. 

 Az  adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, 

hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő 

kiegészítő információkról tájékoztatja: 

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 

 az érintett azon jogáról, 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, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)  vagy 

a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   alapuló 

adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához 

való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy 

az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen 

lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 
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alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel bír. 

 Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból 

további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően 

tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett 

minden releváns kiegészítő információról. 

 Az előző pontokban felsoroltak nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az 

érintett már rendelkezik az információkkal. 

 

Rendelet 14. cikk - Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az 

érintettől szerezték meg: 

Amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az 

érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

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

elérhetőségei; 

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

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

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

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

 adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 

személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy 

annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő 

és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére 

szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

 Az  előző pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett 

rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés 

biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 
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 a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

 ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) 

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 Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   

vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   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; 

 a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és 

 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel bír. 

 az adatkezelő az előző pontok szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg: 

 a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a 

személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb 

egy hónapon belül; 

 ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, 

legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

 ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok 

első alkalommal való közlésekor. 

 Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból 

további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően 
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tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és  minden releváns 

kiegészítő információról. 

 A korlátozást nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

 az érintett már rendelkezik az információkkal; 

 a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák 

figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk 

(1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 

vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen 

esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az 

információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, 

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében; 

 az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy 

 a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai 

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási 

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 

 

1.2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).  

 

Az érintett hozzáférési joga a következő információkhoz kapcsolódik: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 
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 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben 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; 

 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

 

Amennyiben személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

 

1.3. A helyesbítéshez való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

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. (Rendelet 16. cikk). 

 
1.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 

Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) 

 

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja a Rendelet  6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk 

(2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, 

és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett a Rendelet  21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 

21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 

került sor. 

 

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi  

bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 

költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
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technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Az előző pontok nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

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

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 a Rendelet  89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. 

pontban  említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a 

rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk) 

 

A Rendelet szerinti feltételek a következők:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 
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 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

 az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; 

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 

kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

 

Amennyiben az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

 

Az Adatkezelő azt az érintettet, akinek a kérésére az  előzőekben említettek alapján 

korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja. 

 

1.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha 

ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 

kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

(Rendelet 19. cikk) 

 

1.7. Az adathordozhatósághoz való jog 
 
A Rendeletben írt feltételekkel 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 
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egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)  

 

Az érintett adathordozhatósághoz való joga az alábbi esetekre terjed ki: 

 az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja szerinti szerződésen alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett 

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 

Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó 

abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 
1.8. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség) alapuló kezelése ellen. 

(Rendelet 21. cikk) 

 

Ez e pontban nevestett esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az 

érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 

történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 

üzletszerzéshez kapcsolódik. 

 

Abban az esetben, ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 

érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 

kezelhetők. 

 

Az itt meghatározott jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen 

és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan 

és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki 

előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az 

érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból 

végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

1.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
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. 

(Rendelet 22. cikk) 

 

Az előző bekezdésben foglaltak nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
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 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. 

 

A fent említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett 

jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek 

legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját 

kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

 

A fentiekben írt döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet  9. cikk (1) 

bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

 

V. 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 
 

Az adatvédelmi incidens fogalma 
 

1.1. 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; (Rendelet 4. cikk 12.)  

 

1.2. A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon 

elvesztése,  személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési 

papírok); adatok nem biztonságos továbbítása,  partnerlisták illetéktelen másolása, 

továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.  
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1.3. Az adatvédelmi incidens lehetséges hatásai – fizikai, vagyoni és nem vagyoni sérelmek 

(Rendelet Preambulum) 

 adatok feletti rendelkezés elvesztése 

 jó hírnév sérelme 

 álnevesítés engedély nélküli feloldása 

 személyazonosság-lopás 

 hátrányos megkülönböztetés 

 jogok korlátozása 

 

2. Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása 
 
2.1.  Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások  betartása a 

KIGSZ munkáltatói jogok gyakorlójának és az adatvédelmi tisztviselő/általa kijelölt 

személy feladata.  

 

2.2. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési 

kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. 

Az adatvédelmi incidens kialakulása kockázatának legfőbb forrása az adatfeldolgozó nem 

megfelelő igénybevétele, az adatkezelés során felmerülő gondatlanság, a technikai 

adatbiztonsági intézkedések és dokumentációs kötelezettség elhanyagolása, a határon 

átnyúló adatmozgások, a kivizsgálásra, tájékoztatásra és bejelentésre vonatkozó megfelelő 

eljárásrend kialakítása. A KIGSZ célja a kockázatok minimalizálása, melynek érdekében 

biztosítja a megfelelő technikai feltételeket és a kockázatok felismerésére, kezelésére 

vonatkozó felkészítést. 

 

2.3. Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során 

adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a  munkáltatói jogkör 

gyakorlóját/adatvédelmi tisztviselőt vezetőjét.  
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2.4. A KIGSZ munkavállalói kötelesek jelenteni a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának/adatvédelmi tisztviselőnek, , ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló 

eseményt észlelnek.  

 

2.5. Adatvédelmi incidens bejelenthető a KIGSZ központi e-mail címén, telefonszámán, 

amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló 

eseményeket, biztonsági gyengeségeket.  

 

Adatvédelmi incidens bejelentés tartalma  

A Hatóság felé történő bejelentés tartalma:  

a) az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és 

hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges 

mennyiségét,  

b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására 

kijelölt más kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,  

c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és  

d) ismerteti az Egyetem által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az 

adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és 

egyéb – intézkedéseket.  

Az érintett tájékoztatásának tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az 

adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes sze-mélynek szóló, a lehetséges 

hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.  

Az adatvédelmi incidensről szóló értesítés formájára és az arra alkalmazandó eljárásokra 

vonatkozó részletes szabályok megállapításakor az adat-védelmi incidens körülményeire 

megfelelő figyelmet kell fordítani, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat olyan 

megfelelő technikai védelmi intézkedésekkel védték-e, amelyek hatékonyan korlátozzák a 

személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának a 

valószínűségét. E szabályoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük továbbá a 

bűnüldöző hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, amikor az idő előtti közlés 

szükségtelenül veszélyeztethetné az adatvédelmi incidens körülményeinek kivizsgálását. 
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2.6. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója  – az 

informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi 

incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

 az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

 az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

 az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

 a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

 az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

 a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

 

2.7. A KIGSZ – a Rendelet 33. cikkének eleget téve -  indokolatlan késedelem nélkül 

bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidens tényét, kivéve ha 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve. 

 

2.8.Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a KIGSZ indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről. 

 

2.9. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, 

adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens 

bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően 

lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 

 

2.10. Az adatvédelmi incidens esetén tehát a KIGSZ az alábbi lépéseket teszi meg a (8) 

pont szerint: 

 észlelés, mérlegelés, kármentés (az incidens milyen mértékű kockázattal jár) 

 bejelentés (döntés a felügyeleti hatóságnak történő bejelentésről) 

 értesítés (amennyiben szükséges, az érintettek tájékoztatása, illetőleg a KIGSZ 

minden tőle elvárható lépést megtesz az érintett értesítése érdekében) 
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 nyilvántartás 

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
 
3.1. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

 az érintett személyes adatok körét,  

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

 az adatvédelmi incidens időpontját,  

 az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

 az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

 

3.2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg 

kell őrizni.  

 

1.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(Rendelet 34. cikk) 

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet  33. cikk (3) 

bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok 

tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a 

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem 

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
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 az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a fenti 

bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem 

valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását. 

 

Amennyiben az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a 

felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti 

bekezdésekben  említett feltételek valamelyikének teljesülését. 

 

1.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz 
való jog) 
 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet 

a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, 

hogy a Rendelet  78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

 

1.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti 

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 

érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről. 



 

 30 

(Rendelet 78. cikk) 

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet  55. vagy 56. cikk 

alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon 

belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos 

eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 

bírósága előtt kell megindítani. 

 

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy 

döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak 

megküldeni. 

 

1.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 
 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 

szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az 

ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága 

előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a 

közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 
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VI. 

Korlátozások 
 
1.1  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben 

foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel 

összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek 

hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges 

tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy 

demokratikus társadalomban: 

 nemzetbiztonság; 

 honvédelem; 

 közbiztonság; 

 bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás 

lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot 

fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

 az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, 

különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, 

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

és a szociális biztonságot; 

 a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

 a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, 

felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

 az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi 

feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási 

tevékenység; 

 az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

 polgári jogi követelések érvényesítése. 

 

1.2.Az említett jogalkotási intézkedések legalább az alábbi részletes rendelkezéseket 

tartalmazzák: 

 az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 
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 a személyes adatok kategóriáira, 

 a bevezetett korlátozások hatályára, 

 a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását 

célzó garanciákra, 

 az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak 

meghatározására, 

 az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve 

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

az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 

 az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, 

kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 

VII. 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, 
AZ ADATKEZELŐ  INTÉZKEDÉSEI 

 

1.1. Az Adatkezelő eljárása 
 

1.1.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról 

az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. A tájékoztatást az adatkezelő 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatást írásban, vagy más módon – elsősorban 

elektronikus úton – kell megadni. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az 

érintett azt másként kéri. 

 

1.2. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezését 

követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az Adatkezelőnek az érintett kérelme 

nyomán hozott intézkedéseiről. Amennyiben indokoltnak látja, az adatkezelő indokolással 

ellátott tájékoztatásban értesíti az érintetett a határidő 2 hónappal történő 

meghosszabbításáról akként, hogy a késedelem okainak megjelölését tartalmazó 

tájékoztatást az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül adja meg az 

érintett részére. 
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1.3. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedést, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől 

számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 

illetve arról, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be és élhet bírósági 

jogorvoslati okával. 

 

1.4. A KIGSZ mint adatkezelő az Rendelet szerinti tájékoztatást díjmentesen biztosítja, 

azonban megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő kérelem esetén a kért intézkedéshez mérten 

ésszerű díjat (5.000 Ft. összeg/intézkedés) számolhat fel, vagy megtagadhatja a kért 

intézkedés meghozatalát. 

-  

VIII. 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 

1. A KIGSZ  szerződő partnerei adatainak kezelése, nyilvántartása 
 

1.1. A KIGSZ szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 

megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele üzleti 

partnerként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, 

anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői 

igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely 

címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát 

(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (partnerek listája), Ezen 

adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó 

munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának  időtartama: a 

szerződés megszűnését követő 5 év.  

1.2. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni 

kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás 
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történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére 

történő átadásáról tájékoztatni kell.   

 

Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 

 
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-

mail címe, online azonosítója. 

 

A személyes adatok kezelésének célja: a KIGSZ jogi személy partnerével kötött szerződés 

teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a KIGSZ az adott partnerrel 

kapcsolatot tartó munkavállalói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett 

képviselői minőségének megszűnését követő 5 évig.  

Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval, egyéb partnerrel kapcsolatban álló 

munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie 

kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés 

időtartamáig meg kell őrizni.   

 
XI.. 

A személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei: 
 
1.1.  A személyi irat fogalma 

 
Személyi irat bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett adathordozó, amely a szolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

 

1.2. A személyi anyag fogalma 

 

A személyi anyag tartalmazza, a közalkalmazott szolgálati jogviszonyával kapcsolatos 

iratai közül, a közalkalmazott fényképét, a közalkalmazotti nyilvántartás adatlapját, az 

önéletrajzot, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, a 
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kinevezést és annak módosítását, a vezetői kinevezést, a címadományozást, a 

besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat, a 

teljesítményértékelést, a minősítést, a szolgálati jogviszonyt megszüntető iratot, a 

hatályban lévő írásbeli figyelmeztetéseket kiszabó határozatot. Ezen iratokat együttesen 

kell tárolni.  

 

1.3. A személyi iratok köre 

 a személyi anyag az 1.1. pont meghatározott iratai. 

 a szolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (ide nem értve a külön törvény 

által szabályozott vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatos iratokat); 

 a szolgálati jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok; 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy a közigazgatási szervnek önként 

átadott adatokat tartalmazó iratok.  

 

1.4. A személyi iratok keletkezése 

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor összeállításra kerül a közalkalmazott 

személyi irata az 1.2. pont szerint.  

 

A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja 

 közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata; 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése; 

 bíróság vagy más hatóság döntése; 

 jogszabályi rendelkezés. 

A személyi anyagban a személyzeti iratokon kívül más irat nem tárolható. 

A személyi anyagot „Betekintési lap” kimutatással kell ellátni, melyen dokumentálni 

kell a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi 

alapját és a betekintés időpontját.  
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1.5. A személyi iratok iktatása, kezelése 

 

A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon kell iktatni.  

  

A személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni.  

Az iratgyűjtő rendszerének kialakítása, az abban elhelyezett iratok kezelése, tárolása, 

őrzése a személyzeti feladatokat ellátó Horváthné Korda Tünde ügyintéző feladata. 

 

A szolgálati jogviszony létrehozásának elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést 

követő nyolc napon belül vissza kell adni a szolgálati jogviszony létrehozását 

kezdeményező iratokat az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a szervnek, 

amely azt megküldte. 

 

A személyi iratokból másolati példányt a központi iktatóba nem kell letenni. 

 

1.6. A személyi iratok átadása 

 

A határozott időre történő áthelyezést, illetve a kirendelést követően keletkező és a 

személyi anyag részét képező személyzeti iratot a személyi anyagban kell elhelyezni. 

 

Végleges áthelyezés esetén a közalkalmazott személyi anyagát a személyzeti iratokról 

készített átadási jegyzékkel együtt az áthelyezés időpontjában - legkésőbb az áthelyezés 

időpontját követő munkanapon - meg kell küldeni az áthelyezés helye szerinti 

közigazgatási szervnek, amely nyolc napon belül visszaigazolja azok átvételét.  

 

1.7. A személyi iratok megőrzése 

 

A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell letenni. Az irattározás a 

szolgálati jogviszony fennállásáig a személyzeti feladatokat ellátó Horváthné Korda 

Tünde ügyintézőnél történik. 
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A személyzeti iratokat zárható szekrényben kell tárolni. 

 

A szekrény kulcsát a személyzeti feladatokat ellátó Horváthné Korda Tünde ügyintéző, 

valamint közvetlen felettese,  Hodoniczki Mária és Stírné Prikidánovics Tímea igazgató 

kezelheti. 

 

A szolgálati jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot a 

közigazgatási szerv lezárja és a személyi anyagot - a végleges áthelyezés miatti 

szolgálati jogviszony megszűnés kivételével - irattárazza. A személyi anyag tárolásáról 

és őrzéséről a közigazgatási szervnek az iratkezelési szabályzatában és irattárazási 

tervében kell rendelkeznie. 

 

A szolgálati jogviszony megszűnése után a közalkalmazott egyéb személyi iratait a 

közigazgatási szerv irattárában kell elhelyezni az iratkezelési szabályzat és irattárazási 

terv szerint. 

A személyi anyagot a szolgálati jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg 

kell őrizni.  

1.8. Közalkalmazott munkavállalók személyi iratai, munkaügyi nyilvántartása  

A közigazgatási szerv az általa foglalkoztatott munkavállaló Korm. r. 9. §. (2) bekezdés 

a)-c) pontjában meghatározott személyi iratait a munkavállaló írásbeli hozzájárulása 

esetén kezelheti. 

 

A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló személyi iratainak köre: 

 a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával kezelt személyi anyaga [Korm. r. 2. § 

b) pont] körébe tartozó iratok; 

 a munkaviszonnyal összefüggő egyéb iratok; 

 a munkaviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok; 

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy a közigazgatási szervnek önként 

átadott adatokat tartalmazó iratok. 
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A munkavállaló munkába állását megelőzően a Korm. r. 2. melléklet szerinti írásbeli 

titoktartási nyilatkozatot tesz. 

Az 1.3. -1.7. pontok rendelkezései a munkavállaló személyi irataira megfelelően 

alkalmazandók. 
 

 

X. 

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás 

 

2.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetésének szabályai 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás célja a közalkalmazotti jogviszonyból származó 

jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének 

biztosítása a közalkalmazotti jogviszony alanyai számára. 
 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás a közalkalmazott szolgálati jogviszonnyal 

összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait rendszerezetten tárolja és 

feldolgozza. 

 

A számítógépen vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti foglalkoztatott 

adatainak első alkalommal való felvételekor, áthelyezésekor, közalkalmazotti 

jogviszonyának megszűnésekor ki kell nyomtatni. 

 

Ki kell nyomtatni azokat az adatokat a betekintési jog gyakorlójának külön kérelmére, 

amelyekre betekintési joga kiterjed. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartást a közalkalmazottat foglalkoztató közigazgatási 

szerv az általa rendszeresített adatlapon a Kjt. 5. sz. mellékletében meghatározott 

adattartalommal az e szabályzat 1. mellékletében meghatározottakra figyelemmel 

folyamatosan köteles vezetni.  
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A mellékletben nem szereplő körben adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot 

nyilvántartani nem lehet. 

 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki a változás tudomására jutásától 

számított nyolc napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

A közigazgatási szerv haladéktalanul köteles az adatlapra rávezetni a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának intézkedése alapján, a személyi iraton átvezetett és igazolt 

adatváltozásokat. 

 

2.2 A közalkalmazotti alapnyilvántartás módja 
 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás papír alapon vagy elektronikusan is vezethető. 

 

Az elektronikusan vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás esetén papír alapú 

adatlapot - a szolgálati jogviszony első alkalommal történő létesítését és a szolgálati 

jogviszony megszűnését kivéve - nem kell vezetni. 

 

A KIGSZ-nél a közszolgálati alapnyilvántartás vezetése KIRA programmal, 

elektronikusan történik.  

 

 

2.3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetéséért felelős személyek 

 

A közalkalmazotti nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat csak a 

közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által e feladattal megbízott 

közalkalmazott láthatja el. 

 

A KIGSZ-ben, valamint a Városi Bölcsőde, Martonosi Pál Városi Könyvtár és Thorma 

János Múzeum esetében Horváthné Korda Tünde látja el a közalkalmazotti 

alapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat. Óvodák esetében megbízásos jogviszony 

keretében Fodor Dániel látja el a feladatkört. 
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A közalkalmazotti alapnyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az 

adatkezelés jogszerűségéért, valamint az előírt adatszolgáltatásokért - eltérő jogszabályi 

rendelkezés hiányában - a közigazgatási szerv vezetője felelős. 

 

2.4. Közalkalmazotti statisztikai adatgyűjtés 

 

A közalkalmazottakról statisztikai adatgyűjtés keretében az adatszolgáltatást 

elektronikusan, az erre szolgáló informatikai rendszerben kell teljesíteni. 

 

A  KIGSZ-nél foglalkoztatott munkavállalóknak létszám- és illetményadatait, kereseti 

adatait a fenntartó önkormányzat által meghatározott rendben átadja az éves 

költségvetés kidolgozásáért felelős pénzügyi osztályvezető részére az aktuális 

költségvetési rendelet alapján, illetve az év közben kért adatszolgáltatások és 

ellenőrzések, elemzések során az arra illetékes szervek felé. (Pl. védőnői szolgálat 

NEAK finanszírozás ellenőrzése) 

Statisztikai adatfeldolgozás vagy adatszolgáltatás céljából a közalkalmazott 

személyazonosításra alkalmatlan adatai használhatók fel, illetve ezekből adatszolgáltatás 

végezhető. 

 

2.5. Adatszolgáltatás 

 

A KIGSZ esetén a központi költségvetés felé teljesítendő adatszolgáltatásokat a Magyar 

Államkincstár készíti el és továbbítja.  

 
 

3. A betekintési jog gyakorlásának szabályai 

 

A közigazgatási szervnél vezetett közalkalmazotti nyilvántartásba - eljárásában indokolt 

mértékig - jogosult betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni: 

 saját adataiba a közalkalmazott, 
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 a közalkalmazott felettese, 

 a minősítést végző vezető, 

 a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló, 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és 

a bíróság, 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e 

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

  az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási 

szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

 

A közalkalmazotti jogviszonyban álló jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat 

helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat 

közlését megtagadni.  

Az adatkezelő köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni. 

 

A közigazgatási szerv köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a róla nyilvántartott 

iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson. 
 

A közalkalmazott jogosult megismerni, hogy a nyilvántartásban szereplő adatait kinek, 

milyen célból és milyen terjedelemben továbbították.  

Ennek biztosítása érdekében adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni, melyet az adat 

kiadásától számított 5 évig meg kell őrizni. 

 

 

4. A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes 

adatokat kezelők személyes felelőssége 

 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelős 

- a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, 
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- az érintett közalkalmazott felettese, 

- a minősítést, illetve teljesítményértékelést végző vezető, 

- a személyzeti feladatot ellátó ügyintéző, 

- a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében, 

- az illetményszámfejtést végző szerv vezetője a részére átadott adatokat 

érintően  

 tartozik felelősséggel. 

 

A KIGSZ vezetője felel a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 

és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.  

E felelősségi körében köteles gondoskodni: 

- a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kiadásáról, szükség szerint módosításáról; 

- az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről; 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos 

követelmények KIGSZ-en belüli közzétételéről. 

 

5. A közalkalmazotti nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes 

információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 

 

5.1. A számítógépes információs rendszer célja 
 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő személyes adatokat tartalmazó 

számítógépes információs rendszer (számítógéppel vezetett nyilvántartás) védelmének 

szabályozása azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa az információs rendszerben az 

adatkezelés fizikai biztonságát, a működtetés rendjét. 
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A közalkalmazotti nyilvántartást tartalmazó számítógépes rendszer biztonságos 

üzemeltetése érdekében a számítástechnikai eszközök használatára az alábbi személyek 

jogosultak: 

 az adatkezelést végző személyzeti ügyintéző, (Horváthné Korda Tünde) 

 a személyzeti ügyintéző közvetlen felettese (gazdasági vezető/igazgató helyettes) 

(Hodoniczki Mária) 

 a közigazgatási szerv vezetője (Stírné Prikidánovics Tímea) 
 

A rendszerbe csak jelszó használatával lehet belépni. 

A nyilvántartást tartalmazó számítógépre a közigazgatási szerv vezetőjének 

engedélyével lehet más szoftvert telepíteni. 
 

A számítógépre csak olyan szoftver telepíthető, mely a nyilvántartást vezető személyzeti 

ügyintéző munkájához szükséges. 
 

A közigazgatási szerv informatikusa (Nagy Zoltán rendszergazda) jogosult az 

Informatikai biztonsági szabályzatban meghatározottak szerint  

 a program dokumentálásáról, 

 az esetleges üzemzavar elhárításáról,  

 a kezelt adatok külső személy általi megismerésének megakadályozásáról, 

 a szükséges mentések elvégzéséről, 

 a vírusvédelemről gondoskodni. 
 

A feldolgozás során keletkezett hibás, aktualitásukat vesztett, vagy feleslegessé vált 

kinyomtatott adatokat kidobni nem lehet! Azokat be kell zúzni, olvashatatlanná kell tenni, 

ezután lehet elszállításukról gondoskodni. 

 

 
XI. 

Záró rendelkezés 
 

A KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 
SZABÁLYZAT 
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2018. május 26.  napján lép hatályba. 
 
Ezzel egy időben a korábban érvényes szabályzat hatályát veszti. 

A szabályzatot módosítani kell  

a.) olyan jogszabályi előírás változása esetén, amely érinti a hatályos szabályzat 
előírásait, valamint  

b.) ha a költségvetési szerv sajátosságai, működésének változása alapján indokolttá 
vált. 

A módosításokat az ok felmerülésétől számított 90 napon belül kell végrehajtani. 

A módosítások elvégzéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. 
 
Kiskunhalas,  2018. május 26. 

 

        ……………………………….   
           költségvetési szerv vezetője                     
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1. sz. melléklet 
 

A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE 

 
A közalkalmazott 
 
I/A. 
1. családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme 
2. születési helye, ideje 
3. anyja születési családi és utóneve 
4. lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
5. családi állapota 
6. adóazonosító jele 
7. társadalombiztosítási azonosító jele 
8. fizetési számlaszáma 
9. email címe 
10. fényképe 
11. önéletrajza 

I/B. eltartott gyermeke(i) 
1. családi és utóneve 
2. születési helye, ideje 
3. anyja születési családi és utóneve 
4. lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely 
5. adóazonosító jele 
6. társadalombiztosítási azonosító jele 

II. 
1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

(oktatási intézmény/kar/szak megnevezése; végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány 
száma, kelte; a képesítés megnevezése; végzettség szintje, szakiránya) 

2. szakképzettsége(i)/szakirányú továbbképzésben szerzett végzettség adatai 
(oktatási intézmény/kar/szak megnevezése; végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány 
száma, kelte; a képesítés megnevezése; végzettség szintje, szakiránya) 

3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 
(a szaktanfolyam, szakvizsga, vizsga megnevezése; a szakképesítés megnevezése; 
okirat száma, kelte) 

4. tudományos fokozata 
(fokozat szintje, igazoló okirat száma, kelte) 

5. idegennyelv-ismerete 
(idegen nyelv megjelölése; állami nyelvvizsga fokozata; igazoló okirat száma, kelte; 
idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság jelölése) 

6. képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai 
(a képzés/továbbképzés időpontja, időtartama, jellege; a képzést/továbbképzést 
szervező intézmény megnevezése, a képzés/továbbképzés típusa, tartalma, témája; a 
képzéshez/továbbképzéshez biztosított költségtérítés összege, a költségtérítés forrása, 
tanulmányi szerződés alapján nyújtott támogatás mértéke) 
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III. a korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
1. a munkahely megnevezése 
2. jogviszony típusának megnevezése 
3. beosztás 
4. besorolás 
5. munkakör 
6. jogviszony kezdő/befejező dátuma 
7. a megszűnés módja 

IV. 
1. a szolgálati jogviszonya kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó 

időtartamok 
(távollét jogcíme, időtartama; igazolás időtartama) 

2. állampolgársága 
3. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 
4. közigazgatási alapvizsga adatai 

(teljesítés esetén: vizsgabizonyítvány száma, kelte; eredménye; 
vizsgakötelezettség előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett 
időpontja; vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése) 

5. közigazgatási szakvizsga adatai 
(teljesítés esetén: vizsgabizonyítvány száma, kelte, eredménye; 
vizsgakötelezettség előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett 
időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése) 

6. közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség adatai 
(teljesítés esetén: bizonyítvány száma, kelte, eredménye; 
szakképzettség megszerzésének előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga 
tervezett időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése) 

7. kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség 
(teljesítés esetén: bizonyítvány száma, kelte, eredménye; 
szakképzettség megszerzésének előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga 
tervezett időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése) 

8. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 
időtartamok 

9. a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai 
(vizsgálat megnevezése, időpontja; alkalmasság minősítése) 

V. 
1. az alkalmazó közigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
2. e szervnél a szolgálati jogviszony kezdete 
3. jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja 
4. munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám 
5. vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai 

(vezetői kinevezés megnevezése, időtartamának kezdete, megszűnés módja, időpontja) 
6. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

(az adományozott cím megnevezése, az adományozás időpontja, a cím visszavonása; 
jutalom megnevezése, jutalom kifizetésének időpontja, jutalom összege; jubileumi 
jutalmak esedékességének évei; kitüntetés, dicséret megnevezése, kitüntetés, dicséret 
ideje) 
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7. a minősítések időpontja 
(a minősített alkalmasságának megítélése) 

8. hatályos fegyelmi büntetés 
(megnevezése; jogerőre emelkedésének időpontja; a fegyelmi büntetés hatályának 
lejárati időpontja; a határozat iktatószáma) 

9. pályázatának adatai 
(pályázat kiírásának időpontja, elbírálás időpontja, eredménye) 

10. kompetenciaadatai 
(munkaköri feladatok ellátásához nélkülözhetetlen - vezető által meghatározott - 
kompetenciák megjelölése) 

11. próbaidejének adatai 
(próbaidő kezdetének és leteltének időpontja) 

VI. 
 

1. kulcsszám 
2. nyugdíjfolyósítás kezdete (év, hó) 
3. részmunkaidő, teljes munkaidő 
4. besorolás szerinti illetmény jogcíme 
5. besorolás szerinti illetmény összege 

VII. 
1. a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

(szabadság megállapítása; távollétben töltött napok számának megjelölése 
jogcímenként) 
(tartós távollét jogcíme, időtartamának kezdete, megszűnésének várható időpontja, a 
megszűnés időpontja) 

 

VIII. 
1. a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
(szolgálati jogviszony megszűnésének időpontja, módja; 
visszahelyezés időpontja határozott idejű áthelyezésből; 
közigazgatási szervhez határozott időre történő áthelyezés időtartama; 
a fogadó közigazgatási szerv típusa; 
végleges közigazgatási áthelyezés időpontja; 
a fogadó közigazgatási szerv típusa; 
más foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó szervhez 
történő áthelyezés időpontja; 
a fogadó költségvetési intézmény típusa; 
a végkielégítés mértékének meghatározásához figyelembe vehető kormányzati 
szolgálati jogviszony időtartama; 
a végkielégítés kifizetésének időpontja; 
végkielégítés     mértéke /..... havi/, 
összege)....... forint 

2. a felmentési időtartam adatai 
(felmentési idő kezdetének és leteltének időpontja) 
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IX. összeférhetetlenséggel összefüggő adatai 

Kjt. 41. § alapján 

X. Az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok 
1. a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe 
2. az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága 
3. a hitel lejártának időpontja 
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2. sz. melléklet  

 

ÜRES ÁLLÁSHELY BEJELENTŐLAPJA 

 
KIRA bedolgozás MÁK továbbítja a KSH felé 
 
I. A közigazgatási szerv adatai 

1. neve 
2. címe 
3. szervazonosító kódja 
4. szerv hivatali szervezetének vezetőjének neve, elérhetőségi adatai (telefon, fax, e-mail 

cím) 

II. Az álláshely (betöltetlen munkakör) 
1. megnevezése 
2. FEOR-08 foglalkoztatási kódja és annak megnevezése 

III. Az álláshely megüresedésének időpontja 

IV. Az álláshely betöltéséhez szükséges 
1. iskolai végzettség szintje, szakiránya 
2. tudományos fokozat 
3. szakképesítés szintje, szakiránya 
4. idegennyelv-ismeret szintje, típusa 
6. közigazgatási vizsga típusa 
5. közigazgatási gyakorlat jellege, időtartama 
6. egyéb szakmai tapasztalat jellege, időtartama 
7. egyéb feltételek 
 

 

Dátum: ................., ................................. 

 

 
............................................................ 
hivatali szervezet vezetőjének aláírása 
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3. sz. melléklet 
  

Betekintési lap  
 
 

Alulírott,…………………………………………… (betekintést végző neve)  
……………………………..…… (név) KIGSZ alkalmazott személyi anyagába 
………………………………………………… célból, ………………………………… 
jogszabály alapján …………………………………..(időtartam,dátum) betekintettem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok bizalmasan 
kezelni.  
 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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4. sz. melléklet 

 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
Alulírott ………………………………………. hozzájárulok a közalkalmazotti személyi 
anyagban foglalt személyes adataimnak a foglalkoztatásommal kapcsolatos eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá hozzájárulok, hogy a személyi anyagomat 
a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek 
megismerhetik. 
 
 
Kiskunhalas, 201.. ………………… 
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5. sz. melléklet 
 

MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÓ 

KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRŐL 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11. § -a, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. §-a 
értelmében tájékoztatom, hogy a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete              
( KIGSZ )  intézményeiben kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, 
valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, 
valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., valamint a 
személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. tv. 
 
A kezelt adatok köre: a KIGSZ és intézményei területén dolgozó, valamint oda belépő 
személyek cselekvése. 
 
Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. alapján 30 nap. 
 
Az adatok tárolásának helye: Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. (mint szolgáltató ) 6400 
Kiskunhalas Szász K. u. 14. telephelyén található szerverhelyiségben. 
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített 
képfelvétel érinti, a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy a felvételt a KIGSZ ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 
Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk. 
 
A KIGSZ az elektronikus megfigyelőrendszer használatával kapcsolatos Közszolgálati 
adatvédelmi  szabályzatot készített, mely az intézmény székhelyén ( 6400 Kiskunhalas, 
Kuruc V. tere 17. ) megtekinthető. 
 
A munkavállalók jogai a megfigyeléssel kapcsolatban: Az információs önrendelkezési 
jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. 14-19. § -ban foglalt 
szabályok alapján. 
A munkavállalók önrendelkezési joguk sérülése esetén a 2011. évi CXII. Tv. 22.§ alapján 
Bírósághoz fordulhatnak. 

 
Kiskunhalas, 201………………………… 
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6. sz. melléklet 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  
KAMERARENDSZERREL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSHEZ 

 
 
 
 

A  KIGSZ …………………………………………………………………..intézményében 
………………………………………………………………… felszerelt kamerarendszerrel 
történő   megfigyeléshez hozzájárulok, a  „MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÓ 

KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRŐL” szóló tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vettem. 

 

 

NÉV ALÁÍRÁS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Kiskunhalas, 201………………………………… 
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7. számú melléklet 
 
 

Megismerési nyilatkozat  
 
 

A KIGSZ 2018. május 25 –től hatályos Közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési 
szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a 
munkám során köteles vagyok betartatni.  
 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


