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A CONTINUS NOVA Hullad6kgazd6lkoddsi 6s Vagyonkezel6 Korlitolt Felel6ss6g(i Tdrsasig (a

tovSbbiakban:T6rsas5g), mint Adatkezel6 bels6 adatkezel6si folyamatainak nyilviintartdsa ds

az erintettek jogainak biztositdsa c6ljdb6l az aliibbi Adatv6delmi szabiilYzatot alkotja.

AdatkezelS megnevez6se: CONTINUS NOVA Hu llad6kgazd6lkoddsi 6s Vagyonkezel6 Korl5tolt

Felel6ss6g( Tdrsas5g

Adatkezel6 c6gjegyz6ksz6m a: Cg. 07 -O9-024427

Adatkezel6sz6khelye:W8000Sz6kesfeh6rv6r-Csala,
P6nzver6volgy, Hrsz: O2OO87 I 8

l. A szab6lyzat c6lja 6s hat6lya

1.5 A Tdrsasdg jelen szabdlyzat megalkot5s6val biztositani klv6nja az Eur6pai Parlament 6s a

Tandcs (EU) 20161679 rendelete (2016. iprilis 27.) a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes

adatok kezel6se tekintet6ben t6rt6n6 v6delm616l 6s az ilyen adatok szabad aramliise16l,
valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon k[vtil helyezes6r6l (dltaldnos adatv6delmi rendelet, a

tov6bbiakban: Rendelet) 13-14. cikkeiben meghatdrozott 6rintetti tdj6koztatdshoz va16 jog

megval6suldsSt.

2.5 Jelen szabdlyzat c6lja, hogy az 6rintettek megfelel6 tdjdkoztatiist kaphassanak a Tdrsas6g

6ltal kezelt, illetve az dltala megbizott adatfeldolgoz6 6ltal feldolgozott adatokr6l, azok

forr5sd16l, az adatkezel6s c6ljd16l, jogalapj616l, id6tartamd16l, az adatkezel6sbe esetlegesen
bevont adatfeldolgoz6 nev6r5l, c[m6r5l 6s az adatkezel6ssel 6sszefti996 tev6kenys69616l, - az

6rintett szem6lyes adatainak tovdbbitdsa eset6n - az adattovabbit5s jogalapj616l 6s

cimzettj616l, valamint az 6rintett jogai16l.

3.5 Jelen szab6lyzattal a Tdrsasdg biztositani kivdnja a nyilv5ntart6sok miikOd6s6nek torv6nyes
rendj6t, az adatv6delem alkotmdnyos elveinek, az adatbiztonsdg kovetelm6nyeinek
6rv6nyesiil6s6t, meg kivdnja akadSlyozni az adatokhoz va16 jogosulatlan hozz5f6r6st, 6s azok
jogosulatlan megv6ltoztatds6t, illetve nyilvdnossdgra hozataldt.

2. A szab6lyzat hatilya

4.9 (1) A szabdlyzat szemdlyi hatdlya kiterjed a Tdrsasdggal, mun kaviszonyba n, munkav6gz6sre

irdnyu16 egy6b jogviszonyban 5ll6 szem6lyekre, tovdbb;i a Tiirsas6g 6ltal folytatott
adatkezel6ssel 6rintett biirmely term6szetes 6s jogi szem6lyre.

(2) A szabiilyzat tdrgyi hat6lya kiterjed a TdrsasSgn6l folytatott valamennyi olyan folyamatra,
amely sorSn szem6lyes adat kezel6se tort6nik.

(3) A szabSlyzat id6beli hat6lya 2O21.O3.25.-16l visszavon6sig, vagy az ugyanezen tdrgyban
kiadott (j szab6lyzat hatdlyba l6p6s6ig tart.

1. A szabdlyzat c6lja
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ll. Fogalmak

5,5 (1) A jelen szab6lyzat fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. illetve 9. cikk6ben
meghatdrozott 6rtelmez6 fogalom magya rdzatokkal, igy kUlonosen:

a) Szem6lyes adat: azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szem6lyre (,,6rintett")
vonatkoz6 bdrmely informdci6; azonosithat6 az a term6szetes szem6ly, aki kozvetlen
vagy kozvetett m6don, ktiloncjsen valamely azonosit6, p6ld5ul n6v, sz5m,

helymeghatdroz6 adat, online azonoslt6 vagy a term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai,
genetikai, szellemi, gazdas6gi, kultur6lis vagy szociSlis azonossdgSra vonatkoz6 egy

vagy tobb t6nyez6 alapjdn azonosithat6;
b) K0lonleges adat: A faji vagy etnikai szdrmazdsra, politikai v6lem6nyre, vallSsi vagy

vilSgn6zeti meggy6zdd6sre vagy szakszervezeti tagsdgra uta16 szemdlyes adatok,
valamint a term6szetes szem6lyek egyedi azonositds6t c6lz6 genetikai 6s biometrikus
adatok, az eg6szs6giigyi adatok 6s a term6szetes szem6lyek szexu6lis 6let6re vagy

szexudlis irdnyultsSg5ra vonatkoz6 szem6lyes adatok
c) Eg6szs6grigyi adat: egy term6szetes szem6ly testi vagy pszichikai egeszs6gi aillapotSra

vonatkoz6 szem6lyes adat, ide6rtve a term6szetes szem6ly szAmAra nyijtott
eg6szs6grigyi szolgSltatdsokra vonatkoz6 olyan adatot is, amely inform6ci6t hordoz a
termdszetes szem6ly eg6szs6gi dllapot616l;

d) HozzdjSrulis: az 6rintett akaratdnak onk6ntes, konkr6t 6s megfelel6 t6jdkoztatdson
alapu16 6s egy6rtelm( kinyilvSnitSsa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a

meger6sit6st f6lre6rthetetlen 0l kifejez6 cselekedet 0tj6n jelzi, hogy beleegyez6s6t

adja az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez

e) Adatkezel6: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, k<izhatalmi szerv, Ugynoks6g vagy

bdrmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s eszkozeit
ondll6an vagy miisokkal egyritt meghatdrozza; ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkozeit az

uni6s vagy a tag6llami jog hatdrozza meg, az adatkezel6t vagy az adatkezel6

kijel6l6s6re vonatkoz6 k cinos szempontokat az uni6s vagy a tagdllami jog is

meghatdrozhatja
f) Adatkezel6s: a szem6lyes adatokon vagy adatdllomdnyokon automatizdlt vagy nem

automatiz6lt m6don v6gzett bSrmely m(velet vagy m(veletek osszess6ge, igy a

gy(jt6s, rogzit6s, rendszerez6s, tagolSs, tiiroliis, 6talakitds vagy megvii ltoztatds,

lek6rdez6s, betekint6s, felhaszndlSs, k6zl6s tov6bbitds, terjeszt6s vagy egy6b m6don

tort6n6 hozzdf6rhet6v6 t6tel (tjen, 6sszehangol5s vagy osszekapcsolSs, korldtozds,

torl6s, illetve megsemmisit6s
g) Adatfeldolgozds: az adatkezel6si m[iveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok

elv6gz6se, fr..iggetlentil a m(veletek v6grehajtiisahoz alkalmazott m6dszert6l 6s

eszkozt6l, valamint az alkalmazds hely6t6l;
h) Clmzett: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, k6zhatalmi szerv, tigynoks6g vagy bdrmely

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

harmadik f6l-e. Azon kozhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgdlat keret6ben az

uni6s vagy a tagdllamijoggal 6sszhangban f6rhetnek hozz5 szem6lyes adatokhoz, nem

min6stilnek cfmzettnek; az emlitett adatok e kozhatalmi szervek 6ltali kezel6se meg

kell, hogy feleljen az adatkezel6s c6ljainak megfelel5en az alkalmazand6 adatv6delmi
sza b6lyokna k;
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i) Adatv6delmi incidens: a biztonsag olyan s6rtil6se, amely a toviibbitott, tdrolt vagy m6s

m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemm isit6s6t,

elveszt6s6t, megv6ltoztat6s6t, jogosulatlan k<jzl6s6t vagy az azokhoz val6 jogosulatlan

hozz6f6r6st eredm6nyezi.

(2) Amennyiben a mindenkori hatdlyos adatv6delmi jogszabdly (jelen szab6lyzat

megalkotdsakor a Rendelet 6s az informSci6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az

informdci6szabadsSgr6l sz6l6 201L. 6vi CXll. torv6ny (tovdbbiakban: lnfo. tv.)
foga lom magyardzata i elt6rnek jelen szabdlyzat fogalommagyardzata it6l, akkor a iogszabdly
dltal meghatdrozott fogalmak az irdnyad6ak.

lll. A szab6lyzat kdtelez6 fel0lvizsgdlata

6.5 Jelen szabdlyzat kotelez5en feltilvizsg5land6:
a) a Rendelet 6s az lnfotv. m6dositdsakor,

b) az Eur6pai Adatv6delmi Testi.ilet, vagy a Nemzeti Adatv6delmi6s lnformdci6sza badsdg

Hat6sdg S ltal a Tdrsasdg adatkezel6s6t 6rint6 SllSsfoglaldsdnak, vagy irSnymutatds5n ak

kibocsdtAsakor,
c) a hatdlyoss6 vdl6sSt kovet6 minden 6vben,

d) az adatkezel6sek vdltoz6sa, rij adatkezel6s bevezet6se eset6n halad6ktalanul.

lV. Az adatkezel6s 6s az adatfeldolgoz6s

7.5 A T6rsas6g 6ltal v6gzett adatkezel6sek eset6n a Tdrsas5g mincistil adatkezel6nek,

fLiggetlenril att6l, hogy az adatkezel6si m(velet egy adott szervezeti egys6g feladatk6r6be

tartozik, illetve, hogy azt t6nylegesen a T6rsasdg munkaviillal6i hajtj5k vegre.

1. Az adatkezel6s elvei

8.5 (1) A T6rsasSg az adatkezel6sek sordn kiemelten fontosnak tartia az aldbbi alapelvek

betartdsiit, adatkezel6seit ezek ment6n hatdrozza meg:

a) jogszeriis6g, tisztess6gess6g es Stlsthat6sdg: a szem6lyes adatok kezel6s6t jogszer(en

6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett szAmAra 5tl6that6 m6don kellv6gezni;

b) c6lhoz kototts6g: a szem6lyes adatok gy(ijt6se csak meghatdrozott, egy6rtelm( 6s

jogszer( c6lb6l t6rt6njen, 6s azokat ne kezeli6k ezekkel a c6lokkal 6ssze nem

egyeztethet5 m6don;
c) adattaka 16kossdg: az adatkezel6s celjai szempontjdb6l megfelel6ek 6s releviinsak kell,

hogy legyenek, 6s szUks6gesre kell korlStoz6dniuk;

d) pontossdg: a szem6lyes adatoknak pontosnak 6s ahol sz0ks6ges, naprak6sznek kell

lenniiik; minden 6szszer0 int6zked6st meg kell tenni annak 6rdek6ben, hogy az

adatkezel6s c6ljai szempontjdb6l pontatlan szem6lyes adatokat halad6ktalanul

tordlj6k vagy helyesbits6k;

.l
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e) korldtozott tSrolhat6sSg: a szem6lyes adatok t6rolds5nak olyan form6ban kell

tort6nnie, amely az 6rintettek azonositds6t csak a szem6lyes adatok kezel6se c6ljainak

el6r6s6hez sz0ks6ges ideig teszi lehet6v6;
f) integritSs 6s bizalmas jelleg: a szem6lyes adatok kezel6set oly m6don kell v6gezni, hogy

a megfelel5 technikai vagy szervez6si int6zked6sek alkalmaz5s6val biztositva legyen a

szem6lyes adatok megfelel6 biztonsdga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel, megsemmisit6s6vel vagy kdrosod5sdval szembeni

v6delmet is ide6rtve.

(2) A T6rsasiig megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre annak biztositdsa

c6ljiib6l, hogy a szem6lyes adatok kezel6se a fenti alapelveknek 6s a vonatkoz6 szabSlyokkal

osszhangban tort6njen.

(3) A T5rsasdg 6s valamennyi szervezeti egys6ge k6teles gondoskodni arr6l, hogy a Tdrsasdg

k6pes legyen a fenti alapelveknek 6s az adatkezel6s szabdlyainak val6 megfelel6sre 6s a

megfelel6s igazol6sd ra (elszd moltathat6s6g elve).

2. Az adatkezel6s c6lja

9.5 A Tdrsasiig f6bb adatkezelesi c6ljai m(kod6s6vel, igy kulon6sen a h u llad6kgazddlkod5ssa l,

egy6b vdllalkozdsi jelleg( tev6kenys6geivel, az ezekhez szuks6ges munkae16

foglalkoztatdsSval, illetve a Tdrsas6g PR-, 6s marketing tev6kenys6g6vel fiiggnek ossze.

10.5 (1) A T6rsasdg szem6lyes adatot csak meghat6rozott c6lb6l, jog gyakorldsa 6s

k6telezetts6g teljesit6se 6rdek6ben kezel, a c6l e16r6s6hez szUks6ges minimSlis m6rt6kben 6s

ideig.

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

adatkezel6s c6lja megsz(nt, vagy az adatok kezel6se egy6bk6nt jogellenes, az adatokat t6rolni
kell.

(3) A TSrsasdg Sltal kezelt szem6lyes adatok mag5nc6lra va16 felhaszndldsa tilos

3. Az adatkezel6s jogalapja

11,$ A Tdrsas5g szem6lyes adatot csak a Rendelet 6. cikk6ben meghatSrozott jogalapok

alap.iSn kezel. A szem6lyes adatok kezel6se tehdt csak akkor jogszer(, ha az aldbbiak koziil

legalSbb az egyike megval6sul:

a) az 6rintett hozzdjdrulSsdt adta szem6lyes adatainak egy vagy tdbb konkr6t c6lb6l

t6rt6n6 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 megkot6s6t megel6z6en az 6rintett k6r6s6re tort6n6 l6p6sek

megtetel6hez szUks6ges [Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont];
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c) az adatkezel6s az adatkezelcire vonatkoz6 jogi k<itelezetts6g teljesit6sdhez sztiks6ges

[Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont];

d) az adatkezel6s az 6rintett vagy egy mdsik term6szetes szem6ly l6tfontoss6g0

6rdekeinek v6delme miatt sztiks6ges [Rendelet 6. cikk (1) bek. d] pontl;
e) az adatkezeles koz6rdek( vagy az adatkezel6re ruhdzott kozhatalmi jogositviiny

gyakorlSsdnak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtdsdhoz sztiks69es IRendelet 6. cikk
(1) bek. e) pontl;

f) az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egy harmadik f6ljogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez

sz ks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan

6rdekei vagy alapvet6 jogai 6s szabadsdgai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik

sz0ks6gess6, ktilonosen, ha az 6rintett gyermek [Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont].

12.9 (1) A hozzdjdru16s bdrmely olyan formdban megadhat6, amelynek sor6n az 6rintett
azonosithat6, 6s a hozz5jdruliis t6nye rogzitett, fgy k016nosen:

a)

b)

iriisban (az 6rintett aliiirasdval);
az 6rintett egyedi azonosit5s6t kovet6en elektronikusan, amennyiben a hozzdjdrulSs

t6nye rogzitett (napl6zott);
elektronikus riton az 6rintett Tiirsasdg Sltal nyilv6ntartott elektronikus levelez6si

cim6r6l kUldott tizenetben, amennyiben az Uzenet vdltoztat6sok n6lkiili rdgzft6se 6s

meg6rz6se biztositott.

annak meghatdrozdsa, hogy az adatkezel6s felt6tlentil sztlks6ges-e a c6l el6r6s6hez,

az adatkezel6 jogos 6rdek6nek, 6rdekeinek meghatdroziisa, az 6rdek jogoss5g6nak

vagy nem jogszer( voltdnak megdllapftdsa (tcirv6nyes-e, kell6en pontos-e, nem

elm6leti jelleg(-e),

annak meghatdroziisa, hogy mi az adatkezel6s c6lja, milyen szem6lyes adatok milyen

id6tartamban tort6n6 kezeles6t igenyli a.iogos 6rdek,

c)

(2) Az adatkezel6s megtervez6sekor biztositani kell, hogy az 6rintett a hozzdjdrulSsdt bdrmikor

legaldbb ugyanabban a formdban visszavonhassa, mint amelyben megadta.

13.5 (1) Amennyiben az adatkezel6s jogalapja a Tdrsas:ig vagy harmadik f6l jogos 6rdeke

(Rendelet 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja), az adatkezel6si folyamat akkor 6s annyiban lesz

jogszer(, amennyiben az adatkezeles az adatkezel6 vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek

6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els5bbs6get 6lveznek az

6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6 jogai 6s szabadsiigai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t

teszik szU ks6gess6.

(2) Az adatkezel6s jogszer(s6g6nek vizsgdlatdhoz a T6rsas6g 6rdekm6rlegelesi tesztet folytat

le, mely so16n az adatkezel6s cdl.jdnak szuksegess6g6t 6s az 6rintettek jogainak 6s

szabadsaigainak ardnyos m6rt6k( korl5tozdsdt vizsg6lja 6s megfelelSen aliltdmasztja.

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

a)

b)

c)

6

a.\



d) az 6rintettek lehets6ges 6rdekeinek meghatiirozdsa (p6ldiul azok a

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

6rintett 6sszer( elvSrdsai),

e) annak meghat5roz6sa, hogy mi6rt korldtozza a16nyosan az adatkezel6i 6rdek az

6rintett joga it.

(4) Erdekm6rlegel6sen alapul6 adatkeze16s megkezd6se el<itt annak a szervezeti egys6gnek

a vezetoje, milynek tev6kenysdg6hez kapcsol6d6an az adatkezel6s sziiks6ges. az

adatv6delmi tisztvisel6vel el<izetesen ir6sban konzultiil.

4. El6zetes t6j6koztat6s kiitelezetts6ge

14.5 (1) Ha a Tdrsas6g a szem6lyes adatokat az 6rintett6l szerzi meg' az adatkezel6s

megkezd6se el6tt koz6lni kell vele a Rendelet 13. cikk6ben meghat5rozott informdci6kat

(2) Ha a szem6lyes adatokat a T5rsas5g nem az 6rintett5l gy(jti, hanem azokhoz mes dltali

adattovSbbitis r6v6n, vagy nyilvdnos forr5sb6l jut, 08y az 6rintettel az adatkezel6s

megkezd6se el6tt ktjzolni kell a Rendelet 14. cikk6ben meghat5rozott informdci6kat'

15.5(1)At6j6koztatdstt6mdr,Stl6that6,6rthet66sk6nnyenhozzdf6rhet6formSban'
vil6gosan 6s koz6rthet6en megfogalmazva, irdsban - bele6rtve az elektronikus utat is - kell

k6zolni az 6rintettel.

(2)Azegyediadatkezel6sitdj6koztat6ksz6vegeanyilv6nossSgszAm6rael6rhet6helyeken

irigytetsiotcatat, honlap) dltal5nos tdj6koztat6 formSj6ban osszevonhat6, amennyiben az

"gy6rt"triirdg 
6s az dttekinthet6s6g kovetelm6nye ez6ltal nem s6rt'il'

5. Adatfeldolgozds

16.0(1}AT6rsasegazegyesadatkezel6sim(Veletekv6grehajt6s6ra-azerreiriinyu16ir5sbeli
,r"rr6i6r,vagy m6s jogi aktus alapj6n - adatfeldolgoz6t vehet igenybe' Az adatfeldolgoz6i

jogviszonyb6lered6k6telezetts6gekbelefoglalhat6kazalapjogviszonytmeghatd1026
szerz6desbe, illetve 6n5l16 okiiatban, az alapjogviszonyt meghatSroz6 szerz6d6s

kieg6szit6sek6nt is megkOthet6.

(2) Az adatfeldolgoz6i meg5llapodSsnak tartalmaznia kell:

a)azadatfe|dolgoz6stSrgySt,c6ljat,id6tartam6t,aszem6lyesadatoktipus5t6saz

b)

c)

6rintettek kor6t;
azt,hogyazadatfeldolgoz6azadatfeldolgoz5stazadatkezel5ir6sbeliutasit6saiszerint
v6gzi, v'alamint az utasitiisadiisra jogosult szervezeti egys6g vagy szem6ly nev6t'

azt-, hogY az adatfeldolgoz6 jogosult-e toviibbi adatfeldolgoz6 ig6nybev6tel6re'

amennyiben jogosult, 0gy az ezzel kapcsolatos garanci6kat;

az adatfeldolgoz6ra 6s munkavSllal6ira vonatkoz6 titoktartiisi kotelezetts6ggel

kapcsolatos el6iriisokat;
az adatv6delmi incidensekr6l val6 t6j6koztatds rendj6U

d)

1

e)
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17.S A Tdrsasdg az Sltala adatfeldolgoz6k6nt folytatott adatkezel6sek16l nyilv6ntartdst vezet,

mely a kovetkezd informdci6kat tartalmazza:

f)

c)
h)

i)

i)

a

az 6rintett jogainak biztositdsAval kapcsolatos egytittm(kod6si szabdlyokat;

az adatfeldolgoz6 adatbiztonsdgi int6zked6seit;

az arra vonatkoz6 kOtelezetts6get, hogy az adatfeldolgoz6 az adatfeldolgoziis

befejez6s6t kovet6en az adatkeze16 dont6s6nek megfelel6en valamennyi szem6lyes

adatot (ide6rtve a megl6v6 miisolatokat) t6rol vagy azokat az adatkezel6nek

visszajuttat.ia;

azt, hogy az adatfeldolgoz6 rendelkez6sre bocsdt minden olyan informdci6t, amely az

adatkezel5 jogszabdlyi k6telezetts6geinek betart6sdhoz sztiks6ges;

azt, hogy az adatfeldolgoz6 az adatkezel6 rendelkez6s6re bocsdt minden olyan

informiici6t, amely az adatfeldolgoz6s jogszer(is6g6nek igazol5s5hoz sztiks6gesek,

valamint egytittmfikodik az adatkezel6s ellen6rz6se, helyszini vizsg6lata vagy auditja

sord n;

V. Adatkiizl6sek

b)

az adatfeldol9oz6 vagy adatfeldolgoz6k neve 6s el6rhet6s6gei,

minden olyan adatkezel5 neve 6s el6rhet6s6gei, amelynek vagy akinek a nev6ben az

adatfeldolgoz6 elj6r,

az adatkezel6, vagy adatfelfdolgoz6 adatv6delmi tisztvisel6i6nek neve 6s

el6rhet6s6ge,
az egyes aJatkezel6k nev6ben v6gzett adatkezel6si tev6kenys6gek kate96ri6i'

adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszSgba vagy nemzetkdzi szervezet

r6sz6re tort6n6 toviibbit6sa,
technikai 6s szervez6si int6zked6sek 6ltal6nos leir6sa'

c)

d)

e)

f)

1. Bels6adattov5bbitdsok

18.9 (1) A Tdrsas6gon beltil a T5rsasSg dltal kezelt szem6lyes adatok - adott feladat

.tuegreieh., szriks6les m6rt6kben 6s ideig - tov6bbithat6k olyan szervezeti egys6ghez, vagy

m un kavdllal6hoz, amelynek feladatainak elletds6hoz az adatra szIks6ge van'

19.9 Amennyiben a feladatellSt6ssal, vagy az adattovilbbit6s szuks6gess6g6vel kapcsolatban

vita merl fe| a szervezeti egys6gek koz6tt, 0gy az adattovabbitSssal kapcsolatos dont6st az

i.igyvezet6 hozza meg.

2. K0ls6adattovibbit6sok

20.5 Az 5lland6, vagy rendszeres adattov6bbit6sok iogalapjdt a clmzetteket, az adattovdbbit5s

egy6b koruilm6nyeit az adattoviibbitdsi nyilv6ntart6s tartalmazza'

8
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21.5 (1) A Tdrsas6gon kivtilr5l 6rkez6, adattovSbbitdsra irdnyul6 megkeres6s csak akkor

teljesithet5, vagy szem6lyes adat mds c6lb6l akkor toviibbithat6, ha e szabdlyzat 11.5-5ban

foglalt jogalapok k6zLil egy fenn6ll.

(2) A hozziijSruliis alapjdn kezelt adat akkor tovibbithat6, ha a hozz6j5rulSs kiterjed az adat

tovdbbit5s6ra is.

(3) Amennyiben az adattovSbbitdst jogszab5ly iria el6, vagy az a Tdrsasdgra vonatkoz6 jogi

k6telezetts6g teljesit6s6hez sztiks6ges, 0gy az adattovdbbitds alapj5ul szolgd16 jogi

k6telezetts6get rendszeres adattov6bbit6s eset6n meg kell jelolni az adattovSbbitSsi

nyilvd nta rtd sba n

(4) Az 6rintett 6ltal kotott sze126d6s teljesit6s6hez szuks6ges, vagy a Tiirsas5g illetve harmadik

szem6ly jogos 6rdek6b6l tcjrt6n6 adattov6bbit6sra az adatv6delmi tisztvisel6vel val6

konzultdci6t k6vet6en kerUlhet sor.

22.5 Nem teljesithet6 olyan adatig6nyl6s, amelyeknek jogszer(s6ge nem Sllapithat6 meg

egyertelmiien.

23.5 (1) Az egyedi adattoviibbit6s korulm6nyeit dokumentSlni kell, amely tartalmazza

legaldbb:
a) az adatot tov6bbit6 szervezeti egys6g nev6t,

b) a clmzett nev6t,

c) az adattovdbbit6s c6ljiit,
d) az adattov6bbitds jogalaPjdt,

e) az adattovdbbit6s id6pontj6t,

f) az adattovdbbitdssal 6rintett szem6lyek kdr6t 6s (becstilt) sz6m6t'

g) a tovibbitott adatok k6r6t,

(2) Elektronikus adattovebbit6s eset6n a.iegyz5k6nyv felv6tele mell6zhet6 abban az esetben,

ha az elektronikus 0zenetben az a-g pontok megdllapithat6k ' 6s az elektronikus

kommunikdci6t az inform6ci6s rendszer hitelesen napl6zza'

(3) Az egyedi adattov6bbit6sok16l adattov6bbit6si nyilv6ntartiist kell vezetni, amely

tartalmazza a 23.9 (1) a-g) pontban foglaltakat, elektronikus lton t6rt6n6 tovSbbitds eset6n

az elektronikus iizenethez vezet6 linket, amennyiben ez nem lehets6ges' 0gy az

adattovdbbit5st megval6sit6 elektronikus kommunik6ci6t folytat6 munkavSllal6 nev6t 6s a

kommunikdci6 pontos id6pontjiit.

24.5 Az adattoviibbitesi nyilvSntart6s vezet6se 6s naprak6sz Sllapotban tart6sa az adatv6delmi

asszisztens kotelezetts6ge, aki e feladatet az adatv6delmi tisztvisel6 bevon6sSval ldtja el A

szervezeti egys6gek vezet6i az egyedi adattovSbbit6sok16l halad6ktalanul kotelesek

t6j6koztatni az adatv6delmi asszisztenst.

I
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25.5 A ki..ils6 adattovdbbitds szab6lyait kell alkalmazni arra az esetre is, amikor a TSrsasiig

bdrmely formiiban - az adatfeldolgoz6 6s az 6rintett Sltali hozzSf6r6st kiv6ve - betekint6st

enged az dltala kezelt szem6lyes adatokba.

3. Nyilvinoss6grahozatal

26.0 (1) A T6rsasdg m(kod6s6re vonatkoz6 jogszabiilyok alapj5n koteles egyes koz6rdekb6l

nyilv6nos szem6lyes adatokat kozz6tenni honlapj6n, illetve bizonyos szerz6d6seit teljes

terjedelemben nyilv6noss6gra hozni.

(2) A k6zerdekb6l nyilvdnos szem6lyes adatok kozz6t6tele nem terjedhet t l a jogszabiilyban

meghatArozott 6rintett-, 6s adatk6rn6l.

(3) A szerz6d6sek kozz6t6tele eset6ben azokat a szem6lyes adatok v6delme 6rdek6ben oly

m6don kell anonimizSlni, hogy a koz6rdek(, es a k6z6rdekb6l nyilvSnos adatokon kivtil

valamennyi szem6lyes adatot (pl. kapcsolattart6i adatok) a k6zz6t6telt megel6z5en

felismerhetetlen n6 kell tenni.

Vl. Az adatv6delmi nYilv6ntartds

27.S (1) A T6rsas6g az dltala adatkezel6k6nt folytatott adatkezel6sekr6l nyilvdntart6st vezet,

mely legalSbb a kovetkez6 informdci6kat tartalmazza:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)
h)

az adatkezel5 neve 6s el6rhet5s6ge,

a kozos adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge - amennyiben relevins

az adatv6delmi tisztvisel6 neve 6s el6rhet6s6ge,

az adatkezel6s c6ljai;

az 6rintettek kateg6riiiinak ismertet6se

a szem6lyes adatok kateg6ri6inak ismertet6se;

olyan cimzettek kateg6ridi, akikkel a szem6lyes adatokat kozlik vagy k<jzdlni fogjSk,

adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszdgba vagy nemzetkOzi szervezet

resz6re tOrt6n6 tovilbbitds6ra vonatkoz6 inform6ci6k,

a k0lonb6z6 adatkateg6ridk torl6s6re el6irSnyzott hatdrid6k;

technikai 6s szervez6si int6zked6sek dltalSnos leir6sa.
i)

i)

(2) Az adatv6delmi nyilvdntartdst elektronikusan kell vezetni'

28.$(1)Amennyibenolyanijadatkezel6srevansztiks6g,melyetazadatv6delminyilvSntartiis
nem tartalmaz, 0gy az adatkezel6si i96nnyelfell6p6 szervezeti egys6g vezet6je az adatv6delmi

tisztvisel6 bevondsdval az adatkezel6s megkezd6se el6tt elk6sziti a tervezett adatkezeles

dokumentumait, k lon6sen az adatv6delmi t6j6koztat6kat, sz0ks6g eset6n az

6rdekm6rlegel6si tesztet, adatv6delmi hatisvizsgiilatot'

(2) Az adatv6delmi nyilv6ntart5s vezet6se 6s naprak6sz 5llapotban tart6sa az adatv6delmi

asszisztens kotelezetts6ge, aki e feladat6t az adatvedelmi tisztvisel6 bevonSs5val ldt.ia el Az
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adatv6delmi nyilvSntart6sban mds munkavdllal6 nem tehet bejegyz6st, annak tartalmdt

egyebekben nem m6dosfthatja.

(3) Az adatkezel6st 6rint6 jogszabdlyi szervezeti, tev6kenys6gi, m6dszertani vdltozdskor

adatv6delmi nyilv6ntartdst felrll kell vizsgdlni 6s megfelel6en m6dositani kell.

Vll. A T6rsas6g adatv6delmi rendszere

1. Szervezeti int6zked6sek, munkavdllal6kra vonatkoz6 szab6lyok

29.g (1) A Tdrsas6g rigyvezet5je a Tdrsasdg sajdtossdgainak figyelembe v6tel6vel

meghatdrozza az adatv6delem szervezet6t, az adatv6delemre valamint az azzal osszefUggci

tev6kenys6gre vonatkoz6 feladat- 6s hat6skoroket.

(21 Az rigyvezet6 az adatv6delemmel kapcsolatosan:

a) felel5s az 6rintettek Rendeletben meghatSrozott jogainak gyakorl6sdhoz sztiks6ges

felt6telek biztoslt6sS6rt;

b) felel6s a Tdrsas5g dltal kezelt szem6lyes adatok v6delm6hez sztiks6ges szem6lyi, tSrgyi

6s technikai felt6telek biztosftds66rU

c) felel6s az adatkezel6sre ir5nyul6 ellen6rz6s sor5n esetlegesen feltdrt hiSnyossdgok

vagy jogszab6lysert6 korUlm6nyek megszuntet6s66rU

d) kiadja a Tdrsasdg adatv6delemmel kapcsolatos bels6 szab5lyait;

e) kijeloli az adatv6delmi kerd6sek tdrgydban hat6skorrel rendelkez5 szem6lyt.

30.g (l) A T6rsas6g iigyvezetoje a Rendelet 37. cikk (1) a) ponda alapiin koteles adatvddelmi

tisziviselot kijelolni l'az adaiuddelmi tisztvisel6 neve ds el6rhetosegeit a Tiirsas6g kdteles

nyilv6nossitgiahoznies folyamatosan a nyilvdnossSgszdmlrael6rhetov6 tenni.

(2) Az adatv6delmi ti sztvi selonek az adatv6delemmel kapc solatban :

a) segitsdget nyrijt az erintetteknek b6rmely az adatkezel6ssel. vagy jogaikkal

kapcsolatban felmertlt k6rddstik kapcs6n;

b) egytittmiik<jdik a feliigyeleti hat6s6ggal;

.j 
"gytittrniit,iait 

az 
-adatvedelmi 

nyilv6ntartds ds adattov6bbit6si nyilv6ntart6s

vezetesdben :

d) figyelemmel kis6ri az adatv6delemmel 6s informrici6szabads5ggal kapcsolatos' 
ji[szab1lyv6ltoz6sokat. ezek alapj6n indokolt esetben kezdemdnyezi jelen szabiiyzat,

v agy az adatkezel6s gyakorlat6nak a m6dosit6s6t;

e) jaiaslatot tesz. k6resie segits6get nytjt es tan6csot ad annak 6rdek6ben, hogy teljesiteni

tudj a a Rendeletben meghat6rozott k0telezettsdgeit;

0 szaimai taniicsot ad az adatvedelmi hatrisvizsgiiatra vonatkoz6an, valamint nyomon

koveti a hatdsvizsg6lat elvdgzes€t:
g) jogosultjelen szabiiyzatbeiart6s6t az egyes szervezeti egysdgekndl ellenorizni;

31.g A TSrsasdg Szervezeti 6s M(kod6si Szabdlyzata szerinti vezet5k kotelesek

a) megismerni 6s betartani jelen szabdlyzat rendelkez6seit,
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b) gondoskodni a116l, hogy szervezeti egys6g0kben dolgoz6k megismerj6k 6s betartsdk
jelen szab6lyzat rendelkez6seit,

c) iavaslatot tenni az adatvddelmi oktatdsok szervezeti egys6get 6rint6 tematikdj6ra

32.5 (1) A T6rsasdg munkat6rsai munkdjuk sordn gondoskodnak a116l, hogy jogosulatlan

szem6lyek ne tekinthessenek be szem6lyes adatokba, tovdbb5 arr6l, hogy a szem6lyes adat

t5rol6sa, elhelyez6se ugy kerrilj6n kialakitdsra, hogy az jogosulatlan szem6ly r6sz6re ne legyen

hozzdf6rhet6, megismerhet5, megv5ltoztathat6, megsemmisithet6.

(2) A T;irsasdg annak biztosit6sa 6rdek6ben, hogy a szem6lyes adatok tdrol5sa a sz0ks6ges

id6tartamra korl6toz6djon, torl6si vagy rendszeres feltilvizsg6lati hat5rid6ket dllapft meg,

melynek figyelemmel kis6r6se az adatkezel6si m(veletet v6gz6 szervezeti egys6g

m un kav6llal6in ak a feladata.

(3) Ha a munkav6llal6 tudomdst szerez 6s meggy6z6dik arr6l, hogy a Tdrsasdg 5ltal kezelt

szem6lyes adat hibds, hi6nyos vagy id6szer(tlen, koteles azt helyesbiteni vagy helyesbit6set

az adat rOgzit6s66rt fele16s munkat6rsn6l kezdem6nyezni.

33.g (1) A TdrsasSg munkav6llal6ja munkajogi, polgdri.logi 6s buntet5jogi felel6ss6ggel tartozik

a munk6ja sordn v6gzett adatkezel6si m(veletek jogszer(s6g66rt 6s a jelen Szab;ilyzatban

foglaltak betartdsei6rt.

(2) V6tkes ktitelezetts6gszeg6snek min6stil amennyiben a munkavdlla16 nem tartja be a jelen

szab5lyzatban, illetve a szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 jogszab6lyokban foglalt

kotelezetts6geit. A munkaviillal6val szemben ilyen esetben hStrdnyos jogkovetkezm6nyek

alkalmazhat6ak.

(3) A munkavdllal6 a jelen szabiilyzatban, valamint a.iogszabdlyokban foglalt szem6lyes adatok

kezel6s6re vonatkoz6 kotelezetts6g6nek megszeg6s6vel okozott k6rt k6teles megt6rlteni, ha

nem rigy j6rt el, ahogy az adott helyzetben Sltal5ban elv5rhat6'

nyilatkozatot tenni

2. Adatbiztonsdgi szab6lYok

35.5 (1) A T5rsas5g az adatkezel6s soriln mindv6gig gondoskodik a kezelt szem6lyes adatok

6sszer(en elvdrhat6 legmagasabb szint( biztonsdgal16l'

kotelesek a megismert szem6lyes adatokat bizalmasan kezelni. A szem6lyes adatokat kezelS

6s azokhoz hozzSf6r6si lehet6s6ggel rendelkez6 szem6lyek k6telesek Titoktart6si

(2) A Tilrsas5g az adatkezel6si milveleteit oly m6don v6gzi, hogy megfelel6 technikai 6s

szervez6si int6zked6sek alkalmaz5sSval biztositva legyen a szem6lyes adatok megfele16

biztonsiiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel,

,"gr"61, irit6r6vel vagy k6rosodSs6val szembeniv6delmet is ide6rtve (integrit5s 6s bizalmas

jelleg).

34.5 A Tdrsas6gndl adatkezelest vegz6 alkalmazottak

adatkezel6sben r6sztvev5, annak valamely m(velet6t
6s a Tdrsasdg megbiz5sdb6l az

v6gz5 szervezetek a lkalmazottjai
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(3) A Tdrsasiig tovdbb6 a szem6lyes adatokat megfelel5 int6zked6sekkel v6di kUlonosen a

jogosulatlan hozzdf616s, megv:iltoztatds, tovdbbitds, nyilvdnossdgra hozatal, t6rl6s vagy

megsemmisit6s, valamint a v6letlen megsemmisLil6s 6s s6ri.il6s, tovdbbi az alkalmazott

technika megvdltoz6s5b6l fakad6 hozzdf6rhetetlenn6 vdliis ellen.

(4) A Tiirsasdg a tudomeny 6s technol6gia 5ll5sa 6s a megval6sitds k6lts6gei, tovdbb5 az

adatkezel6s jellege, hat6kore, k6rulm6nyei 6s c6ljai, valamint a term6szetes szem6lyek jogaira

6s szabadsdgaira jelentett, v5ltoz6 val6szin(s69( 6s srilyoss6gti kockdzat figyelembevetel6vel

megfelek5 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre an nak 6rdek6ben, hogy a kockdzat

m6rt6k6nek megfelel6 szint( adatbiztonsdgot garantSlja. Gondoskodik az adatok

biztonsdgd16l, megteszi tovdbbd azokat a technikai 6s szervez6si int6zkedeseket 6s kialaklt.la

azokat az elj616si szab6lyokat, amelyek a Rendelet, valamint az egy6b szem6lyes adatv6delmi

szab6lyok 6rv6nyre juttatis:ihoz szUks6gesek.

(5) A TSrsasdg az adatkezel6s id6tartama alatt az adatok biztonsdgos t5rol6sa, az id6tartam

lejdrt:ival az adat5llomdny v6gleges 6s visszadllithatatlan t6rl6se, fizikai megsemmisit6se

6rdek6ben megteszi a sztiks6ges int6zked6seket.

3G.5 Az adatbiztonsdgi el6irdsok r6szleteit a Tdrsasdg lnformatikai Biztonsdgi Szabdlyzata,

Logikai Hozz5f616si Szab5lyzata tartalmazza.

37.5 (1) Az adatv6delmi incidensek kezel6s6re vonatkoz6an a TdrsasSg kolon szab6lyzatban

rendelkezik, melyben meghat6rozza az incidens felisme16s6t6l kezd6d6en kovetend6

l6p6seket, azok felel6seit, 6s a kock6zat6rtekel6s m6dszertan6t'

(2) A kockdzat6rt6kel6s m6dszertanSt tigy kell meghatirozni, hogy az k6pes legyen az incidens

kock6zati besorol6sSnak, srilyossdgSnak a kvantitativ m6dszerrel tOrt6n6 bemutatdsera.

3. Az 6rintettek jogainak 6rv6nyesit6se

38.5 (1) Az 6rintett tdj6koztatdst k6rhet szem6lyes adatai kezeles6r5l, jogosult arra, hogy

hozzeif6r.jen a Rendelet 15. cikk6ben meghatSrozott inform5ci6khoz, valamint k6rheti

szem6lyes adatainak helyesbit6sdt, illetve - a jogszabdlyban elrendelt adatkezel6sek

kiv6tel6vel - torl6s6t vagy kezel6s6nek korldtozdsdt, illetve tiltakozhat a szem6lyes adatok

kezel6se ellen a T5rsasdg felt0ntetett el6rhet<!s6gein.

(2) Az 6rintetti
munkavSllal6ja)
r6sz6re.

kerelmeket a cimzett (pl. a Tdrsasdg Ugyvezet6je, a Tdrsas6g bdrmely

koteles halad6ktalanul tov6bbitani a Tdrsasdg adatv6delmi tisztvisel6je

(3) A Tdrsasdg az 6rintett szem6lyes adatSnak kezel6s6vel osszefugg5 k6relm6re az

6rkez6s6tdl sz6mitott legk6s6bb egy h6napon beliil az adatv6delmi tisztvise16 ritjiin, irilsban,

koz6rthet6 formdban vd laszt ad.

39.5 (1) Amennyiben az 6rrntetti jogok gyakorl6sa szem6lyes adatok megismeres6t

eredm6nyezi, az csak az 6rintett azonositasa mellett gyakorolhat6, igy ktilonosen

ti
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a) irdsban (az 6rintett alSir5sdval);

b) az 6rintett egyedi azonositds6t k6vet6en elektronikusan, amennyiben a hozzdjdrul6s
t6nye rdgzitett (napl6zott);

c) elektronikus riton az 6rintett Tdrsasdg dltal nyilvdntartott elektronikus levelez6si

cim6r6l kUldott tizenetben, amennyiben az Lizenet vSltoztatdsok n6lkiili rogzit6se 6s

meg6rz6se biztositott
d) sz6ban (szem6lyesen vagy telefonon), amennyiben az azonosit6s

da) szem6lyazonositdsra alkalmas igazolvdnnyal,
db) az tigyint6z6 6s az 6rintett szem6lyes ismerets6ge alapj6n, vagy
dc) legal6bb n6gy azonosit6 adat - kdztrik, amennyiben az 6rintett rendelkezik vele, a

felhaszniil6i azonosit6 - egyeztet6s6vel biztositott.

(2) A szem6lyes adatokhoz va16 hozzdf6r6st tlgy kell biztositani, hogy ezalatt az 6rintett mds

szem6ly adatait ne ismerhesse meg.

(3) A Tdrsasdg az 6rintetti jogokat az 6rintett szimira kozvetlen hozzdf616st, helyesbit6st vagy

tcirl6st biztos[t6 elektronikus eszk6zzel is biztosithatja.

4. Oktatas

40.9 (1) A Tdrsas6g jelen szabdlyzattal kritelezetts6get v5llal 6s az adatv6delmi tudatossdg
novel6s6re,6s ennek 6rdek6ben k6teles legal5bb 6venk6nt egyszer adatvedelmi oktatiist
szervezni.
(2) Az adatv6delmi oktatdson a Tdrsasdg 6ltal kijelolt munkavdllal6k k6telesek r6szt venni.

A jelen Szab6lyzatot a mai napon elfogadom 6s hatdlyba 16ptetem.

Kelt: 526kesfeh6 rvAr,2022. okt6ber L.
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