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A CONTINUS NOVA Hullad6kgazdClkoddsi 6s Vagyonkeze16 Korlitolt Felel6ss6g( T6rsas6g (a

tovdbbiakban: Tdrsasdg), mint Adatkezel6 bels6 adatkezel6si folyamatainak nyilviintartiisa 6s

az 6rintettek jogainak biztositdsa c6ljib6l az aldbbi Adatv6delmi szabiilyzatot alkotja.

Adatkezel6 megnevez6se: CONTINUS NOVA Hu llad6kgazddlkoddsl 6s Vagyonkezel6 Korlitolt
Felel6ss6gfi Tdrsasdg

Adatkezel6 c6gegyz6kszdma: Cg. 07 -09-024427

Adatkezel6 sz6khelye: 8000 Sz6kesfeh6rv6r, Sorhiiz t6r 3.

l. A szab5lyzat c6lja 6s hatdlya

1. A szabdlyzat c6lja

1.9 A Tiirsasig jelen szabdlyzat megalkot6siival biztositani kivdnja az Eur6pai Parlament 6s a

Tan6cs (EU) 2OL6/679 rendelete (2016. iiprilis 27.) a term6szetes szemdlyeknek a szem6lyes

adatok kezel6se tekintet6ben t6rt6n6 v6delm616l 6s az ilyen adatok szabad Sramldsi16l,

valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon klvUl helyez6sdr6l (iiltaldnos adatvddelmi rendelet, a

tov5bbiakban: Rendelet) 13-14. cikkeiben meghatdrozott 6rintetti tdj6koztatiishoz val6 jog

megval6suldsdt.

2.5 Jelen szabdlyzat c6lja, hogy az 6rintettek megfelel6 tAj6koztatiist kaphassanak a Tdrsasdg

dltal kezelt, illetve az iiltala megbizott adatfeldolgoz6 iiltal feldolgozott adatokr6l, azok

forrdsi16l, az adatkezel6s c6ljd16l, jogalapjd16l, id6tartamd16l, az adatkezel6sbe esetlegesen

bevont adatfeldolgoz6 nev616l, cim6r5l 6s az adatkezel6ssel tisszef0996 tevdkenys6g616l, - az

6rintett szem6lyes adatainak tovdbbitiisa eset6n - az adattovdbbitds jogalapjd16l 6s

cimzettj616l, valamint az 6rintett jogai16l.

3.9 Jelen szabdlyzattal a Tdrsasdg biztositani kivdnja a nyilvii ntartdsok m(kodds6nek t6rv6nyes
rendj6t, az adatv6delem alkotmdnyos elveinek, az adatbiztonsdg kdvetelm6nyeinek
6rv6nyesiil6s6t, meg kiv6nja akadilyozni az adatokhoz va16 jogosulatlan hozzdf6r6st, 6s azok
jogosulatlan megvdltoztatdsdt, illetve nyilvdnossigra hozatalilt.

2. A szabilyzat hat6lya

4.0 (1)A szabdlyzat szem6lyi hatiilya kiterjed a Tdrsasdggal, m unkaviszonyban, munkav6gz6sre

irdnyu16 egy6b jogviszonyban il16 szem6lyekre, tovdbbd a Tdrsasdg iiltal folytatott
adatkezel6ssel 6rintett bdrmely term6szetes is jogi szem6lyre.

(2) A szabiilyzat tiirgyi hat5lya kiterjed a Tiirsasdgndl folytatott valamennyi olyan folyamatra,
amely sordn szemilyes adat kezel6se t6rt6nik.

(3) A szabdlyzat id6beli hatiilya 2O27.O3.25.-tbl visszavondsig, vagy az ugyanezen tdrgyban
kiadott rij szab6lyzat hatilyba l6peseig tart.
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ll. Fogalmak

5.5 (1) A jelen szab6lyzat fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. illetve 9. cikk6ben
meghatdrozott 6rtelmez6 fogalom magyardzatokkal, igy kUl6nosen:

a) Szem6lyes adat: azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szem6lyre (,,6rintett")
vonatkoz6 bdrmely informdci6; azonosithat6 az a termdszetes szem6ly, aki k6zvetlen
vagy kdzvetett m6don, kUl6n6sen valamely azonosit6, p6lddul n6v, sziim,
helymeghatiiroz6 adat, online azonosft6 vagy a term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai,
genetikai, szellemi, gazdasdgi, kulturilis vagy szociSlis azonossdgira vonatkoz6 egy

vagy ttibb t6nyez6 alapjdn azonosithat6;
b) KUldnleges adat: A faji vagy etnikai szdrmaz6sra, politikai v6lemdnyre, vallSsi vagy

vildgn6zeti meggy6z6d6sre vagy szakszervezeti tagsegra utal6 szem6lyes adatok,
valamint a term6szetes szem6lyek egyedi azonositdsiit c6lz6 genetikai 6s biometrikus
adatok, az eg6szsdgiigyi adatok 6s a term6szetes szem6lyek szexudlis 6letire vagy

szexuiilis iriinyultsdgdra vonatkoz6 szem6lyes adatok
c) Egdszs6gugyi adat: egy term6szetes szem6ly testi vagy pszichikai eg6szs6gi dllapotira

vonatkoz6 szem6lyes adat, ide6rtve a term6szetes szem6ly szdm6ra nyijtott
eg6szs6gtigyi szol96ltatisokra vonatkoz6 olyan adatot is, amely informiici6t hordoz a
term6szetes szem6ly eg6szs6gi iillapotd16l;

d) Hozziijiirulds: az 6rintett akaratdnak cjnkdntes, konkr6t 6s megfelel6 tdjdkoztatdson
alapu16 6s egy6rtelmfi kinyilvdnitdsa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a

meger6sit6st f6lre6rthetetlen kifejez6 cselekedet (tjiin jelzi, hogy beleegyez6s6t

adja az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez

e) Adatkeze16: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, k6zhatalmi szerv, 0gyn<iks6g vagy

birmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait ds eszkozeit

ondll6an vagy mdsokkal egyiitt meghatdrozza;ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkozeit az

uni6s vagy a tagdllami jog hatdrozza meg, az adatkezel6t vagy az adatkezel6
kijel6l6s6re vonatkoz6 k0londs szempontokat az uni6s vagy a tagillami jog is

meghatdrozhatja
f) Adatkezel6s: a szem6lyes adatokon vagy adatdllomi nyokon automatizdlt vagy nem

automatizdlt m6don v6gzett bdrmely m(velet vagy m(veletek tisszess6ge, igy a

gy(jt6s, rttgzit6s, rendszerez6s, tagoliis, tdrolis, dtalakitds vagy megv6ltoztatiis,
lek6rdez6s, betekint6s, felhaszndlis, ktizl6s tovdbbitds, terjeszt6s vagy egy6b m6don

tort6n6 hozziif6rhet6v6 tdtel ritjin, dsszehangolds vagy 6sszekapcsol5s, korldtozds,

t6rl6s, illetve megsemmisit6s
g) Adatfeldolgozds: az adatkezel6si m0veletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok

elv6gz6se, fiiggetlenUl a m(veletek v6grehajt6sihoz alkalmazott m6dszert6l 6s

eszkrizt6l, valamint az alkalmazds helydt6l;
h) Cimzett: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, k6zhatalmi szerv, 0gyn6ks6g vagy bdrmely

egy6b szerv, akivel vagy amellyel a szem6lyes adatot k6zlik, ftiggetlen0l att6l, hogy

harmadik f6l-e. Azon kdzhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgiilat keret6ben az

uni6s vagy a tag5llami joggal 6sszhangban f6rhetnek hozzd szem6lyes adatokhoz, nem
min6siilnek cimzettnek; az emlitett adatok e k6zhatalmi szervek 6ltali kezel6se meg

kell, hogy feleljen az adatkezel6s c6ljainak megfelel6en az alkalmazand6 adatv6delmi
sza bdlyoknak;
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i) Adatv6delmi incidens: a biztonsiig olyan s6rUl6se, amely a tovibbitott, tdrolt vagy mds

m6don kezelt szemilyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t,
elvesztis6t, megvii ltoztatdsiit, jogosulatlan kcizlds6t vagy az azokhoz val6 jogosulatlan

hozziif6r6st eredm6nyezi.

lll. A szab6lyzat kiitelez6 feliilvizsg5lata

5.5 Jelen szabiilyzat k6telezden feltilvizsgiiland6:
a) a Rendelet 6s az lnfotv. m6dositiisakor,
b) az Eur6pai Adatv6delmi Test0let, vagya Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformici6szabadsdg

Hat6sdg iltal a Tdrsasdg adatkezel6sdt 6rint6 dlliisfoglalisiinak, vagy irdnymutatdsinak
kibocsiitiisakor,

c) a hatdlyossd vdldsdt k6vet6 minden 6vben,
d) az adatkezel6sek vdltoziisa, rij adatkezel6s bevezet6se eset6n halad6ktalanul.

lV. Az adatkezel6s 6s az adatfeldolgoz6s

7.$ A Tirsasig Sltal v6gzett adatkezel6sek eset6n a Tdrsasiig min6si.il adatkezel6nek,

fiiggetlen0l att6l, hogy az adatkezel6si muvelet egy adott szervezeti egys6g feladatkdr6be
tartozik, illetve, hogy azt t6nylegesen a Tirsasig munkavdllal6i hajtjdk v6gre.

1. Az adatkezel6s elvei

8.5 (1) A Tiirsasiig az adatkezel6sek soriin kiemelten fontosnak tartja az aliibbi alapelvek

betartiisdt, adatkezel6seit ezek ment6n hatdrozza meg:

a) jogszerfis6g, tisztess6gess6g 6s dtlSthat6s6g: a szem6lyes adatok kezel6s6t jogszerfien

6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett szdmira iitliithat6 m6don kell v6gezni;

b) c6lhoz k6tdtts6g: a szemdlyes adatok gyfijtese csak meghat6rozott, egydrtelm( 6s

jogszer( c6lb6l tdrt6njen, 6s azokat ne kezeljdk ezekkel a c6lokkal cissze nem

egyeztethet6 m6don;
c) adattakar6kossdg: az adatkezeles c6ljai szempontjdb6l megfelel6ek 6s releviinsak kell,

hogy legyenek, 6s sz0ks6gesre kell korlStoz6dniuk;
d) pontossdg: a szem6lyes adatoknak pontosnak 6s ahol szUks6ges, naprak6sznek kell

lenniiik; minden 6szszerU int6zked6st meg kell tenni annak 6rdek6ben, hogy az

adatkezel6s c6ljai szempontjiib6l pontatlan szem6lyes adatokat halad6ktalanul
ttiroljek vagy helyesbits6k;
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(2) Amennyiben a mindenkori hatdlyos adatv6delmi jogszabdly fielen szabdlyzat

megalkotiisakor a Rendelet 6s az informdci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az

informdci6szabadsigr6l sz6l6 zOlL. 6vi CXll. tdrv6ny (tovdbbiakban: lnfo. tv.)
fogalom magyariizatai elt6rnek jelen szab6lyzat foga lommagyariizatait6l, akkor a jogszabdly

iiltal meghatdrozott fogalmak az irinyad6ak.



e) korldtozott tSrolhat6s;ig: a szem6lyes adatok tdrolds6nak olyan formdban kell
tiirt6nnie, amely az 6rintettek azonositdsiit csak a szem6lyes adatok kezel6se c6ljainak
el6r6s6hez szUks6ges ideig teszi lehetdv6;

f) integritils 6s bizalmas jelleg: a szem6lyes adatok kezel6s6t oly m6don kellv6gezni, hogy
a megfelel6 technikai vagy szervez6si int6zked6sek alkalmazdsdval biztositva legyen a

szem6lyes adatok megfele16 biztonsdga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel, megsemmisit6s6vel vagy kdrosodds6val szembeni
vddelmet is ide6rtve.

(2) A Tdrsasiig megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre annak biztositdsa
c6ljiib6l, hogy a szemilyes adatok kezel6se a fenti alapelveknek 6s a vonatkoz6 szabdlyokkal

osszhangban tort6njen.

(3) A Tirsasig 6s valamennyi szervezeti egys6ge koteles gondoskodni arr6l, hogy a Tdrsasdg

k6pes legyen a fenti alapelveknek 6s az adatkezel6s szabdlyainak va16 megfeleldsre 6s a

megfelel6s igazoldsdra (elszdmoltathat6sdg elve).

2. Az adatkezel6s c6lja

9.5 A Tdrsasdg f6bb adatkezel6si c6ljai m(ktid6sevel, igy kiilonrisen a h ullad6kgazdiilkodiSssal,

egy6b viillalkoziisi jellegfi tev6kenys6geivel, az ezekhez sziiks6ges munkaer6
fogla lkoztatdsiival, illetve a Tirsasdg PR-, 6s marketing tev6kenys6g6vel fiiggnek ossze.

10.5 (1) A Tdrsasdg szem6lyes adatot csak meghatdrozott celb6l, jog gyakorlSsa 6s

ktitelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben kezel, a c6l el6r6s6hez sz[iks6ges minimdlis m6rt6kben 6s

ideig.

(2) Az adatkezel6s minden szakasziban meg kell felelnie a c6lnak - 6s amennyiben az

adatkezel6s c6lja megsz(nt, vagy az adatok kezel6se egy6bk6nt jogellenes, az adatokat td16lni
ke ll.

(3) A Tdrsasiig iiltal kezelt szem6lyes adatok magdncdlra val6 felhaszndlSsa tilos

3. Az adatkezel6s jogalapja

11.9 A Tdrsasdg szemilyes adatot csak a Rendelet 6. cikk6ben meghatdrozott jogalapok

alapjdn kezel. A szemilyes adatok kezelese tehdt csak akkor jogszer(, ha az aliibbiak k6z0l

legalibb az egyike megval6sul:

a) az 6rintett hozzdjdruldsiit adta szem6lyes adatainak egy vagy t6bb konkr6t c6lb6l
tdrt6n6 kezel6s6hez [Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont];

b) az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges, amelyben az 6rintett az egyik

f6l, vagy az a szerz6d6s megkdt6sdt megel5z5en az 6rintett k6r6s6re tort6n6 l6pesek

megt6tel6hez sz0ksdges [Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont];
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c) az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi k6telezetts6g teljesit6s6hez sztiks6ges

[Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont];
d) az adatkezel6s az 6rintett vagy egy mdsik termdszetes szem6ly l6tfontossdgri

6rdekeinek v6delme miatt szUks6ges [Rendelet 6. cikk (1) bek. d) pont];
e) az adatkezelds k<iz6rdek( vagy az adatkezel6re ruhdzott kdzhatalmi jogositvdny

gyakorlesinak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtdsdhoz szi.iks6ges IRendelet 6. cikk
(1) bek. e) pontl;

f) az adatkezel6s az adatkeze16 vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez
sztiks6ges, kivdve, ha ezen 6rdekekkel szemben els5bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan
6rdekei vagy alapvet6jogai 6s szabadsdgai, amelyek szemelyes adatok v6delm6t teszik
sz0ks6gess6, kiilontisen, ha az 6rintett gyermek [Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont].

12.9 (1) A hozzdjdrulds bdrmely olyan formdban megadhat6, amelynek sordn az 6rintett
azonosithat6, 6s a hozziijiirulds t6nye r6gzitett, igy kiilon6sen:

a) irdsban (az 6rintett aldirdsiival);
b) az 6rintett egyedi azonositdsdt ktivet6en elektronikusan, amennyiben a hozzdjdrulis

t6nye rogzitett (napl6zott);
c) elektronikus rlton az drintett Tdrsasdg dltal nyilviintartott elektronikus levelez6si

cimdr6l kUld6tt Uzenetben, amennyiben az Uzenet viiltoztatiisok n6lki.ili rcigzlt6se 6s

meg6rz6se biztositott.

(2) Az adatkezel6s megtervez6sekor biztositani kell, hogy az 6rintett a hozziijdrul5siit bdrmikor
legaldbb ugyanabban a formiiban visszavonhassa, mint amelyben megadta.

13.9 (1) Amennyiben az adatkezel6s jogalapja a Tdrsasdg vagy harmadik f6l jogos 6rdeke
(Rendelet 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja), az adatkezel6si folyamat akkor 6s annyiban lesz
jogszer(, amennyiben az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek
6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 6lveznek az

6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6jogai 6s szabadsigai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t
teszik sztiks6gess6.

(2) Az adatkezel6s jogszerUs6gdnek vizsgdlatdhoz a Tdrsasdg 6rdekm6rlegel6si tesztet folytat
le, mely sordn az adatkezel6s c6ljdnak szUks6gess6g6t 6s az 6rintettek jogainak 6s

szabadsigainak ardnyos m6rt6k( korl6tozdsit vizsgdlja es megfelel6en aliitiimasztja.

(3) Az 6rdekm6rlegel6si teszt sordn az aldbbi 16p6seket kell v6grehajtani:

a)

b)

annak meghatdroz6sa, hogy az adatkezel6s felt6tleniil szliks6ges-e a c6l el6r6s6hez,
az adatkezel6 jogos 6rdek6nek, 6rdekeinek meghatii roziisa, az 6rdek jogoss6gdnak

vagy nem jogszerii voltdnak megdllapitdsa (torv6nyes-e, kellSen pontos-e, nem
elm6leti jelleg0-e),

annak meghatii roziisa, hogy mi az adatkezel6s c6lja, milyen szem6lyes adatok milyen
id6tartamban tort6n6 kezel6s6t ig6nyli a jogos 6rdek,
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d) az 6rintettek lehets6ges 6rdekeinek meghatdrozdsa (p6lddul azok a

szem pontok,amelyeket az 6rintettek felhozhatnak az adatkezel6ssel szemben, az

6rintett 6sszer( elv6risai),
e) annak meghatdrozdsa, hogy mi6rt korlStozza ardnyosan az adatkezel6i 6rdek az

6rintett jogait.

(4) Erdekmdrlegeldsen alapul6 adatkezelds megkezd6se el6tt annak a szeryezeti egys6gnek
a vezet6je, melynek tev6kenysdg6hez kapcsol6d6an az adatkezelds sztiks6ges, az
adatv6delmi tisztviseltivel el6zetesen ir6sban konzultrll.

4. El6zetes tdjdkoztatds ktitelezetts6ge

14.5 (1) Ha a Tdrsasdg a szem6lyes adatokat az 6rintett6l szerzi meg, az adatkezel6s
megkezd6se el6tt koz6lni kell vele a Rendelet 13. cikk6ben meghatiirozott informdci6kat

(2) Ha a szem6lyes adatokat a Tdrsasig nem az 6rintett6l gy(jti, hanem azokhoz mds iltali
adattovdbbitds r6v6n, vagy nyilviinos forriisb6l jut, fgy az 6rintettel az adatkezel6s
megkezd6se el6tt koztjlni kell a Rendelet 14. cikkeben meghatiirozott informiici6kat.

15.5 (1) A t6j6koztatdst tomor, dtl6that6, 6rthet6 6s k6nnyen hozziif6rhet6 formdban,
vilSgosan 6s k6z6rthet6en megfogalmazva, irdsban - bele6rtve az elektronikus utat is - kell
k6z6lni az 6rintettel.

(2) Az egyedi adatkezel6si tdj6koztat6k sz6vege a nyilviinossiig sziimiira el6rhet6 helyeken
(0gyf6lszolgdlat, honlap) 5ltalSnos tdj6koztat6 formdjiban 6sszevonhat6, amennyiben az

egy6rtelm(s6g 6s az ittekinthet6s6g kcivetelm6nye ezSltal nem s6r0l.

5. Adatfeldolgoz6s

16.$ (1) A T6rsasdg az egyes adatkezel6si m(veletek v6grehajtiisii ra - az erre iriinyu16 irdsbeli
szerz6d6s, vagy mis jogi aktus alapjdn - adatfeldolgoz6t vehet igdnybe. Az adatfeldolgoz6i
jogviszonyb6l ered6 kotelezetts6gek belefoglalhat6k az alapjogviszonyt meghatdroz6
szerz6d6sbe, illetve cindll6 okiratban, az alapjogviszonyt meghatdroz6 szerz6d6s

kieg6szit6sekint is megkothet6.

(2) Az adatfeldolgoz6i megii lla podiisnak tartalmaznia kell:

a) az adatfeldolgozds t6rgydt. c6lj5t, id6tartamSt, a szem6lyes adatok tipusiit 6s az

6rintettek kdr6t;
b) azt, hogy az adatfeldolgoz6 az adatfeldolgoz6st az adatkezel6 irdsbeli utasitdsai szerint

v6gzi, valamint az utas[tAsaddsra jogosult szervezeti egys6g vagy szem6ly nev6t.
c) azt, hogy az adatfeldolgoz6 jogosult-e tovdbbi adatfeldolgoz6 ig6nybev6tel6re,

amennyiben jogosult, rigy az ezzel kapcsolatos garanciSkat;

d) az adatfeldolgoz6ra 6s munkavdllal6ira vonatkoz6 titoktartisi kotelezetts6ggel
ka pcsolatos el6irSsokat;

e) az adatv6delmi incidensekr6l va16 tdj6koztatds rendj6t;
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f)

c)
h)

i)

az 6rintett jogainak biztositiisdval kapcsolatos egyiittmfikod6si szabdlyokat;
az adatfeldol9oz6 adatbiztonsdgi int6zked6seit;
az arra vonatkoz6 kotelezetts6get, hogy az adatfeldol9oz6 az adatfeldolgozds
befejez6s6t kovet6en az adatkezel6 d6nt6s6nek megfelel6en valamennyi szemdlyes
adatot (idedrtve a megl6v6 mdsolatokat) t6rdl vagy azokat az adatkezel6nek
visszajuttatja;
azt, hogy az adatfeldolgoz6 rendelkez6sre bocsdt minden olyan informiici6t, amely az

adatkezel6 jogszabiilyi k6telezetts6geinek betartdsdhoz sz0ks6ges;

azt, hogy az adatfeldolgoz6 az adatkezel6 rendelkez6sdre bocsdt minden olyan
informdci6t, amely az adatfeldolgozis jogszer(sdgdnek igazoliisiihoz szUks6gesek,

valamint egyiittmUkddik az adatkezel6s ellen6rz6se, helyszfni vizsgiilata vagy auditja
sordn;

i)

17.5 A Tdrsasdg az dltala adatfeldol9oz6k6nt folytatott adatkezel6sek16l nyilvintart6st vezet,
mely a k6vetkez6 informdci6kat tartalmazza:

a) az adatfeldolgoz6 vagy adatfeldolgoz6k neve 6s el6rhet6s6gei,
b) minden olyan adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6gei, amelynek vagy akinek a nev6ben az

adatfeldol9oz6 eljdr,
c) az adatkezel6, vagy adatfelfdolgoz6 adatv6delmi tisztvisel6j6nek neve 6s

el6rhet6s6ge,
d) az egyes adatkezel6k nev6ben v6gzett adatkezel6si tev6kenys6gek kateg6ridi,
e) adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszdgba vagy nemzetkozi szervezet

16sz6re ttirt6n6 tovdbbitdsa,
f) technikai 6s szervez6si int6zked6sek Slta16nos leirdsa.

V. Adatktizl6sek

1. Bels6 adattovdbbit6sok

18.5 (U A Tdrsasdgon beliil a Tdrsasiig iiltal kezelt szem6lyes adatok - adott feladat
elv6gz6s6hez szUks6ges m6rt6kben 6s ideig - tovdbb,that6k olyan szervezeti egys6ghez, vagy

munkav5lla l6hoz, amelynek feladatainak elldtis6hoz az adatra sziiks6ge van.

19.$ Amennyiben a fe la datelliitiissa l, vagy az adattovibb,tis sziiksdgess6g6vel kapcsolatban
vita meriil fel a szervezeti egys6gek k6zott, rigy az adattov6bbitiissa I kapcsolatos d6nt6st az

0gyvezet5 hozza meg.

2. Kiils6 adattovibbitisok

20.5 Az 6lland6, vagy rendszeres adattoviibbitirsok jogalapjdt a cimzetteket, az adattov6bbitds
egy6b k<irtilm6nyeit az adattovdbbitdsi nyilvdntart6s tartalmazza.
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21.! (1) A Tdrsasiigon kiviil161 6rkez6, adattovdbbit;isra irdnyul6 megkeres6s csak akkor
teljesithet6, vagy szem6lyes adat m6s c6lb6l akkor tovdbbithat6, ha e szabdlyzat 11.5-iban
foglalt jogalapok k6zUl egy fenndll.

(2) A hozzdjdruliis alapjiin kezelt adat akkor tovdbbithat6, ha a hozzdjdruliis kiterjed az adat
tovi bbitds5ra is.

(3) Amennyiben az adattovdbbit6st jogszabily irja el6, vagy az a Tirsasdgra vonatkoz6 jogi
k6telezettseg teljesit6s6hez sztks6ges, Igy az adattovdbbitiis alapjiiul szolgdl6 jogi
kotelezetts6get rendszeres adattovdbbit6s esetdn meg kell jeltilni az adattovii bbitiisi
nyilvdntartisba n

(4) Az 6rintett Sltal k6t6tt szerz6dds teljesit6s6hez sz[iks6ges, vagy a Tirsasdg illetve harmadik
szem6ly jogos 6rdek6b6l t6rt6n6 adattovSbbitdsra az adatv6delmi tisztvisel6vel val6
konzultdci6t kcivet6en ker0lhet sor.

22.9 Nem teljesithet6 olyan adatig6nyl6s, amelyeknek jogszer(s6ge nem iillapithat6 meg
egy6rtelmfien.

23.5 (1) Az egyedi adattoviibbites k6riilmdnyeit dokumentdlni kell, amely tartalmazza
legal6bb:

a) az adatot tovdbbit6 szervezeti egys6g nev6t,
b) a cimzett nevet,
c) az adattovdbbitiis c6ljdt,
d) az adattoviibbitiis jogalapjdt,

e) az adattov;ibbitds id6pontjit,
f) az adattovdbbitdssal 6rintett szem6lyek k6r6t 6s (becs0lt) szdmiit,
g) a tovdbbitott adatok k6r6t,

(2) Elektronikus adattovibbitds eset6n a jegyz6k6nyv felv6tele mell6zhet6 abban az esetben,
ha az elektronikus iizenetben az a-g pontok meg5llapithat6k, 6s az elektronikus
kommunikdci6t az informdci6s rendszer hitelesen napl6zza.

(3) Az egyedi adattovdbbit6sokr6l adattovdbbitdsi nyilvdntartdst kell vezetni, amely
tartalmazza a 23.$ (1) a-g) pontban foglaltakat, elektronikus uton tdrt6nS tovdbbit5s eset6n
az elektronikus iizenethez vezet6 linket, amennyiben ez nem lehets6ges, tigy az

adattovibbit6st megval6sit6 elektronikus kommunikiici6t folytat6 munkaviillal6 nev6t 6s a
kommunikdci6 pontos id6pontj6t.

24.5 Az adattovibbitdsi nyilviintartds vezet6se 6s naprak6sz iillapotban tartiisa az adatvedelmi
asszisztens kdtelezetts6ge, aki e feladatdt az adatv6delmi tisztvisel6 bevondsdval litja el. A
szervezeti egys6gek vezetdi az egyedi adattoviibbitiisok16l haladektalanul kdtelesek
tdjdkoztatni az adatv6delmi asszisztenst.
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25.5 A ktils6 adattovdbbitds szabilyait kell alkalmazni arra az esetre is, amikor a Tdrsasdg
birmely formdban - az adatfeldolgoz6 6s az 6rintett dltali hozzdf6rest kiv6ve - betekintdst
enged az dltala kezelt szem6lyes adatokba.

3. NyilvCnossigra hozatal

25.0 (1) A Tdrsasdg m(k6des6re vonatkoz6 jogszabdlyok alapjdn kciteles egyes koz6rdekb6l
nyilvinos szem6lyes adatokat k<izz6tenni honlapjdn, illetve bizonyos szerz6d6seit teljes
terjedelemben nyilvdnossdgra hozni.

(2) A koz6rdekb6l nyilvdnos szem6lyes adatok k6zz6t6tele nem terjedhet tril a jogszabdlyban

meghatdrozott 6rintett-, 6s adatk6rndl.

(3) A szerz6d6sek kozz6t6tele eset6ben azokat a szemilyes adatok v6delme 6rdek6ben oly
m6don kell anonimizdlni, hogy a ktiz6rdek(, 6s a k6z6rdekb6l nyilviinos adatokon kiviil
valamennyi szem6lyes adatot (pl. kapcsolattart6i adatok) a kdzz6t6telt megel6z6en
fe lis m e rh etetlen n6 kell tenni.

Vl. Az adatv6delmi nyilv5ntart6s

27.5 (U A Tdrsasdg az iiltala adatkezel6k6nt folytatott adatkezel6sek16l nyilvdntartist vezet,
mely legaldbb a kovetkez6 informdci6kat tartalmazza:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

c)
h)

az adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge,
a kdztis adatkeze16 neve 6s el6rhet6s6ge - amennyiben relevdns
az adatv6delmi tisztvisel6 neve 6s el6rhet6s6ge,
az adatkezel6s c6ljai;
az 6rintettek kateg6riiiinak ismertet6se
a szem6lyes adatok kateg6riiiinak ismertetdse;
olyan cimzettek kateg6ridi, akikkel a szem6lyes adatokat k6zlik vagy kcizdlni fogjdk,
adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszdgba vagy nemzetkdzi szervezet
16sz6re tdrt6n6 tovdbbitdsdra vonatkoz6 informdci6k,
a ktil6nb6z6 adatkateg6riiik t6rl6s6re el6irdnyzott hatdrid6k;
technikai 6s szervez6si int6zked6sek iiltaliinos leirdsa.

i)

i)

(2) Az adatv6delmi nyilvintartdst elektronikusan kell vezetni.

28.0 (1) Amennyiben olyan tlj adatkezel6sre van szUks6g, melyet az adatvedelmi nyilviintartds
nem tartalmaz, igy az adatkezel6si ig6nnyel fell6p6 szervezeti egys6g vezet6je az adatv6delmi
tisztvisel6 bevoniisiival az adatkezeles megkezd6se el6tt elk6sziti a tervezett adatkezel6s
dokumentumait, kiildnijsen az adatv6delmi t6j6koztat6kat, sziiks6g eset6n az

6rdekm6rlegel6si tesztet, adatv6delmi hatiisvizsgdlatot.

(2) Az adatv6delmi nyilvintartds vezet6se 6s naprak6sz dllapotban tart6sa az adatv6delmi
asszisztens kotelezetts6ge, aki e feladatiit az adatv6delmi tisztvisel6 bevondsdval liltja el. Az
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adatv6delmi nyilv6ntartdsban mds munkavdllal6 nem tehet bejegyz6st, annak tartalmdt
egyebekben nem m6dosithatja.

(3) Az adatkezel6st 6rint6 jogszabdlyi szervezeti, tev6kenys6gi, m6dszertani vdltozdskor
adatv6delmi nyilvdntartdst feliil kell vizsgdlni 6s megfelel6en m6dositani kell.

Vll. A T6rsasdg adatv6delmi rendszere

1. Szervezeti intdzked6sek, munkav6!la16kra vonatkoz6 szab6lyok

29.$ (1) A T6rsasdg 0gyvezet6je a Tdrsasdg sajdtossdgainak figyelembe v6tel6vel
meghatdrozza az adatv6delem szervezet6t, az adatv6delemre valamint az azzal osszefUgg6
tev6kenys6gre vonatkoz6 feladat- 6s hatdskoroket.

(21 Az i.igyvezetd az adatv6delemmel kapcsolatosan:
a) felel6s az 6rintettek Rendeletben meghatdrozott jogainak gyakorlSsShoz szUks6ges

felt6telek biztositdsd 6rt;
b) felel6s a Tdrsasdg dltal kezelt szem6lyes adatok v6delmehez sz[iks6ges szem6lyi, tdrgyi

6s techni kai felt6telek biztositdsd6rU
c) felel6s az adatkezel6sre irdnyul6 ellen6rz6s sordn esetlegesen feltdrt hiSnyossdgok

vagy jogsza bii lys6rt6 kOrU I m6 nyek megszU ntet6s66rt;
d) kiadja a Tdrsasdg adatv6delemmel kapcsolatos bels6 szabdlyaiU
e) kijeloli az adatv6delmi kerdesek tdrgydban hatdsk6rrel rendelkez6 szem6lyt.

30.$ (l) A Tdrsasrig tigyvezetoje a Rendelet 37. cikk (1) a) pontja alapj6n koteles adatv6delmi
tisztviselot kijekilni - az adafuddelmi tisztviselo neve ds eldrhetos6geit a Tilrsas6g kdteles
nyilv6noss6gra hozni 6s folyamatosan a nyilv6nossitgszimitra el6rhetovd tenni.

(2) Az adatv6delmi tisztviselonek az adatvddelemmel kapcsolatban:
a) segits6get nyujt az 6rintetteknek b6rmely az adatkezel6ssel, vaqy jogaikkal

kapcsolatban felmertilt k6rd6stik kapcs6n;
b) egytittmrik<idik a feliigyeleti hat6s6ggal;
c) egyiittmtikcidik az adatv6delmi nyilvrlntart6s 6s adattov6bbit6si nyilvrintart6s

vezet6s6ben ;

d) figyelemmel kis6ri az adatv6delemmel 6s informici6szabads6ggal kapcsolatos
jogszabilyv6ltozisokat, ezek alapj6n indokolt esetben kezdem6nyezi jelen szabiiyzat,
vagy az adatkezel6s gyakorlatrinak a m6dosit6s6t;

e) javaslatot tesz, k6r6sre segits6get nyujt 6s tan6csot ad annak 6rdek6ben, hogyteljesiteni
tudja a Rendeletben meghat6rozott k<itelezettsegeit;

0 szakmai tan6csot ad az adatv6delmi hat6svizsgillatra vonatkoz6an, valamint nyomon
koveti a hat6svizsg6lat elv6gz€sdt;

g) j ogosult j elen szabtiyzat betart6s6t az egyes szew ezeti egys6gekndl ellen6rizni ;

31.5 A Tdrsasdg Szervezeti 6s Mfikodesi Szabdlyzata szerinti vezet6k kotelesek:

a) megismerni 6s betartani jelen szab5lyzat rendelkez6seit,
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b) gondoskodni a116l, hogy szervezeti egys6g0kben dolgoz6k megismerj6k 6s betartsdk
jelen szabdlyzat rendelkez6seit,

c) javaslatot tenni az adatv6delmi oktatdsok szervezeti egys6get 6rint6 tematikdjdra

32.5 (1) A Tdrsasdg munkatdrsai munkdjuk sordn gondoskodnak arr6l, hogy jogosulatlan
szemdlyek ne tekinthessenek be szem6lyes adatokba, tovdbbii arr6l, hogy a szem6lyes adat
tdrolSsa, elhelyez6se Igy keriiljdn kialakitdsra, hogy az jogosulatlan szem6ly 16sz6re ne legyen
hozzif6rhet6, megismerhet6, megviltoztathat6, megsemmisithet6.

(2) A Tiirsasdg annak biztositdsa 6rdek6ben, hogy a szem6lyes adatok tdroldsa a sz0ks6ges
id6tartamra korldtoz6djon, t6rl6si vagy rendszeres felii lvizsgii lati hatirid6ket 6llapit meg,
melynek figyelemmel kis6r6se az adatkezel6si mUveletet v6gz6 szervezeti egys6g
m u n kavd lla l6 in a k a feladata.

(3) Ha a munkavdlla16 tudomdst szerez 6s meggy6z6dik a116l, hogy a Tdrsasdg iltal kezelt
szem6lyes adat hibds, hiiinyos vagy id6szer(tlen, koteles azt helyesbiteni vagy helyesbit6s6t
az adat rrigzltds66rt felel6s munkatirsnil kezdem6nyezni.

33.5 (1) A T5rsasdg munkavdllal6ja munkajogi, polgirijogi 6s b0ntet6jogi felel6sseggel tartozik
a munkdja sordn v6gzett adatkezel6si mfiveletek jogszerfisdg66rt 6s a jelen Szabdlyzatban
foglaltak betart6siert.

(2) V6tkes kotelezetts6gszeg6snek min6siil amennyiben a munkavdllal6 nem tartja be a jelen
szabdlyzatban, illetve a szem6lyes adatok kezelis6re vonatkoz6 jogszabSlyokban foglalt
k6telezettsegeit. A munkavillal6val szemben ilyen esetben hdtrdnyos jogkdvetkezm6nyek

alkalmazhat6ak.

34.5 A Tdrsasigndl adatkezel6st v6gz6 alkalmazottak 6s a Tiirsasdg megbizisib6l az

adatkezel6sben r6sztvevS, annak valamely m(velet6t v6gz6 szervezetek alkalmazottjai
kotelesek a megismert szem6lyes adatokat bizalmasan kezelni. A szem6lyes adatokat keze16

6s azokhoz hozzdf6r6si lehet6s6ggel rendelkez6 szem6lyek k6telesek Titoktartdsi
nyilatkozatot tenni.

2. AdatbiztonsSgi szabilyok

35.9 (1) A T6rsasiig az adatkezel6s sor6n mindv6gig gondoskodik a kezelt szem6lyes adatok
15sszer(en elvirhat6 legmagasabb szint(i biztonsd9516l.

(2) A Tdrsasdg az adatkezel6si m(veleteit oly m6don v6gzi, hogy megfele16 technikai 6s
szervezdsi int6zked6sek alkalmazds6val biztos[tva legyen a szem6lyes adatok megfelel6
biztonsdga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel,
megsemmisit6s6vel vagy kdrosoddsdval szembeni v6delmet is ide6rtve (integritds 6s bizalmas
jelleg).
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(3) A munkavdllal6 a jelen szabilyzatban, valamint a jogszabdlyokban foglalt szemdlyes adatok
kezel6s6re vonatkoz6 kritelezettsdg6nek megszeg6s6vel okozott kdrt k6teles megt6riteni, ha

nem fgy jdrt el, ahogy az adott helyzetben ;lltaliiban elvdrhat6.



(3) A Tiirsasdg tov6bbd a szem6lyes adatokat megfelel6 int6zked6sekkel v6di ktil6n6sen a

jogosulatlan hozz6f6r6s, megvdltoztat6s, tov6bbltds, nyilvdnossigra hozatal, tdrl6s vagy
megsemmisit6s, valamint a v6letlen megsemmisiil6s 6s s6riil6s, tovdbbd az alkalmazott
technika megviiltozdsdb6l fakad6 hozzif6rhetetlenn6 viilds ellen.

(4) A TSrsasdg a tudomdny 6s technol6gia 5lldsa 6s a megval6sitis krilts6gei, tovdbb6 az

adatkezel6s jellege, hat6k6re, k6r0lm6nyei 6s c6ljai, valamint a term6szetes szem6lyek jogaira

6s szabadsdgaira jelentett, viiltoz6 val6szin(s6gfi 6s srilyossiigil kockdzat figyelembev6tel6vel
megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre anna k 6rdek6ben, hogy a kockiizat
m6rt6k6nek megfelel6 szint( adatbiztonsdgot garantilja. Gondoskodik az adatok
biztonsiigii 16l, megteszi tovdbbd azokat a technikai 6s szervez6si int6zked6seket 6s kialakitja
azokat az eljdrdsi szabdlyokat, amelyek a Rendelet, valamint az egyeb szem6lyes adatv6delmi
szabdlyok 6rv6nyre juttatdsdhoz szUks6gesek.

(5) A Tdrsasdg az adatkezel6s id6tartama alatt az adatok biztonsiigos tdroldsa, az id6tartam
lejdrtiival az adatdllomiiny v6gleges 6s visszadllithatatlan torl6se, fizlkai megsemmisit6se
6rdek6ben megteszi a sz[iks6ges int6zked6seket.

36.5 Az adatbiztonsiigi el6irilsok r6szleteit a Tdrsasdg lnformatikai Biztonsdgi Szabdlyzata,
Logikai Hozzdf616si Szabdlyzata tartalmazza.

37.5 (1) Az adatv6delmi incidensek kezel6s6re vonatkoz6an a Tdrsasdg kiilon szabdlyzatban
rendelkezik, melyben meghat5rozza az incidens felismer6s6t6l kezd6d6en k6vetend6
l6p6seket, azok felel6seit, 6s a kockiizat6rt6kel6s m6dszertan6t.

(2) A kockdzat6rt6kel6s m6dszertandt igy kell meghatiirozni, hogy az k6pes legyen az incidens
kockdzati besorol6sdnak, srilyossigdnak a kvantitativ m6dszerrel t<irt6n6 bemutatdsdra.

3. Az drintettek jogainak 6rv6nyesit6se

38.5 (1) Az 6rintett tdj6koztatdst k6rhet szem6lyes adatai kezel6s6r6l, jogosult arra, hogy
hozz5f6rjen a Rendelet 15. cikk6ben meghatdrozott informiici6khoz, valamint k6rheti
szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, illetve - a jogszabdlyban elrendelt adatkezel6sek
kiv6tel6vel - torl6s6t vagy kezel6s6nek korldtozdsiit, illetve tiltakozhat a szem6lyes adatok
kezel6se ellen a Tdrsasdg felttintetett el6rhet6s6gein.

(2) Az erintetti k6relmeket a cimzett (pl. a T6rsas5g 0gyvezet6je, a Tdrsasdg bdrmely
munkavdllal6ja) koteles halad6ktalanul toviibbitani a Tdrsasdg adatv6delmi tisztvisel6je
r6sz6re.

(3) A Tdrsasig az 6rintett szem6lyes adatdnak kezel6s6vel 6sszef0gg6 k6relm6re az

6rkez6s6t6l szdmitott legk6s6bb egy h6napon belUl az adatv6delmi tisztvisel6 0tjdn, irdsban,
koz6rthet6 formSban vi laszt ad.

39.5 (1) Amennyiben az 6rintetti jogok gyakorliisa szem6lyes adatok megismer6s6t
eredm6nyezi, az csak az 6rintett azonositdsa mellett gyakorolhat6, igy kiilcintisen
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a) irdsban (az 6rintett a16irdsiival);

b) az 6rintett egyedi azonositiisiit kdvet6en elektronikusan, amennyiben a hozziijiirulds
t6nye 16g2itett (napl6zott);

c) elektronikus riton az 6rintett T6rsasdg dltal nyilvintartott elektronikus levelez6si
cim6r6l kuld6tt iizenetben, amennyiben az Uzenet vdltoztatdsok n6lkiili r6gzit6se 6s
meg6rz6se biztositott

d) sz6ban (szemelyesen vagy telefonon), amennyiben az azonositds
da) szem6lyazonosit6sra alkalmas igazolvdnnyal,
db) az 0gyint6z6 6s az 6rintett szem6lyes ismerets6ge alapjdn, vagy
dc) legaliibb n6gy azonoslt6 adat - k6ztuk, amennyiben az 6rintett rendelkezik vele, a
felhaszndl6i azonosit6 - egyeztet6sivel biztositott.

(2) A szemdlyes adatokhoz val6 hozzdfdrdst rigy kell biztositani, hogy ezalatt az 6rintett mds
szem6ly adatait ne ismerhesse meg.

(3) A Tdrsasig az erintettijogokat az 6rintett szdmdra kdzvetlen hozzdf616st, helyesbit6st vagy
trirl6st biztoslt6 elektronikus eszk6zzel is biztosithatja.

4. Oktat6s

40.9 (1) A TSrsasdg jelen szabdlyzattal kdtelezetts6get villal 6s az adatv6delmi tudatossdg
ndvel6sire, 6s ennek 6rdek6ben k6teles legalSbb 6venk6nt egyszer adatv6delmi oktat6st
szervezni.
(2) Az adatvddelmi oktat6son a Tiirsasiig 6ltal kijeldlt munkavdllal6k k6telesek r6szt venni.

A jelen Szabilyzatot a mai napon elfogadom 6s hatilyba l6ptetem

Kelt: Sz6kesfeh6'vdr, 2O2\. mdrcius 18.
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