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4. I oldal Adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szab6lyzat

A PETAV P6csi TAvfrit6 Korletolt Felel6ss6g0 T6rsas6g (a tovdbbiakban: Tirsasi& Adatkezelo vary
Szolgaltat6) bels6 adatkezel6si folyamatainak nyilv6ntartasa 6s az 6rintettek iogainak biztositisa c6ljiib6l
az alebbi Adawddelmi 6s adatbiztonsigi szab6lyzatot [a tovabbiakban: szabalyzat) alkoqa.

Adatkezel6 megneve26se:

Adatkezel6 c6gjeryz|kszAma.
Adatkezel6 sz6khelye:
Adatkezel6 e-el6rhet6s6ge:

Adatkezel6 adaw6delmi tiszMsel6ie:

PETAV P6csi Tavfr:t6 Korl6tolt Felel6ss6g0 T6rsas6g

C9.02-09-063561
7 623 P 6cs, Tiilzer v. 18-20.
petavkft@petav.hu

Molnlr Gibor

lelen szab6lyzatban hasznalt rt vid(t6sek;
lnfow. az informici6s ilnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsAgr6l sz6l6 2011. 6vi CXII.

ttirseny
GDPR vary
Rendelet az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20161679 rendelete (2016. 6pnlis 27.) a

term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tdrt6n6 v6delm6r6l
6s az ilyen adatok szabad 6raml5s6r6l, valamint a 95146/EK rendelet hatilyon kivtl
helyez6s616l (attalanos adatv6delmi rendelet)

ML a munka ttirv6nykrinyv6r6l sz6l6 2012.6vi I. ttirv6ny
Mvt. a munkav6delemr6l sz6l6 1993.6vi XCIII. ttirv6ny
Ptk a polgAri ttirv6nyktinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. ttirv6ny
Sztv. a szimvitelr6l sz6l6 2000.6vi C. tdrv6ny
Szvw. a szem6ly- 6s varyonv6delmi, valamint a maginnyomoz6i tev6kenys6g szabilyair6l sz6l6

2005. 6vi ClCfilll. ttirv6ny
Tszt. a tiivh6szolgiiltauisr6l sz6l6 2005. 6vi XVIII. tdrvdny
NAIH vary
Hat6sdg NemzetiAdatv6delmi6slnform6ci6szabadsigHat6sSg

l, A szabilyzat c6lia 6s hatilya

lelen szabelyzat c6lia, hory az 6rintettek megfelel6 tiij6koztatiist kaphassanak a Tarsasag altal kezelt,
illewe az altala megbizott adatfeldolgoz6 6ltal feldolgozott adatokr6l, azok forr6s6r6l, az adatkezel6s
c6l.ii16l, jogalapjS16l, id6tartamiir6l, az adatkezel6sbe esetlegesen bevont adatfeldolgoz6 nev6r6l, cim616l
6s az adatkezel6ssel 6sszefligg6 tev6kenys6g6r6l, tovabbe - az 6rintett szem6lyes adatainak tov6bbitisa
esetin - az adaftovabbiuis iogalapiir6l 6s cimzeni6r6l.

Jelen szabilyzattal a Tirsasig biztositani kiviinja a nyilvantart6sok mrikrid6s6nek tdrvdnyes rendj6t, az
adaw6delem alkotmanyos elveinek, az adatbiztonsag ktivetelm6nyeinek 6rv6nyestil6s6! meg kivdnja
akadilyozni az adatokhoz val6 jogosulatlan hozzAf'rtst,6s azok jogosulatlan megvaltoztataset, illetve
nyilvinoss6gra hozatalSL

lelen szabalyzat 10. v6ltozata 2019. december 1-6n l6p hatalyba, ezzel eryidejfleg a 9. valtozat hatalyat
veszti.

PErAv Rft

lelen rendelkez6seket a T6rsasag tdbbi szabalyzat6nak el6lr6saival tisszhangban kell 6rtelmezni.
Amennyiben a szem6lyes adatok v6delm6vel kapcsolatosan ellentmond6s 6ll fent jelen rendelkez6sek 6s a

b6rmely m6s, jelen szabilyzat hatilybal6p6se el6tt hatalyba l6pett szab6lyzat el6irSsai k6ztttt, rig/ abban
az esetben jelen rendelkez6sek az ir6nyad6ak.

A T6rsas6g jelen szabalyzat megalkot6s6val 6s el6rhet6v6 t6tel6vel biztositani kiv6nja a GDPR. 12.
cikk6ben meghatirozott 6rintetti tijekoztatashoz val6 jog megval6sul6s6t.

A szab6lfzat tirryi hatiilya kiteried a Tirsas6g minden szervezeti erys6g6n6l folytatott valamennyi olyan
folyamatra, amely sor6n a GDPR 4- cikk 1. ponti6ban meghatarozott szem6lyes adat kezel6se megval6sul.



Adatv6delmi 6s adatbiztons6gi szab6lyzat

2. Fogalmak

A jelen szabalyzat fogalmi rendszere megeryezik az Infow.-ben 6s a GDPR-ben meghatarozott 6rtelmez6
fogalommagrardzatokkal, fS/ ktilainiisen:

- Erintetts barmely meghatarozott, szem6lyes adat alapjan azonositott va$,/ - k6zvetlentil vagy
kiizvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly;

- Szem6lyes adat: az 6rintettel kapcsolatba hozhat6 adat - ktiliiniisen az 6rintett neve, azonosit6
jele, valamint eg vary titbb fizikai, fiziol6giai, mentalis, gazdasig, kultur6lis vary szoci6lis
azonossig6ra iellemz6 ismeret -, valamint az adatb6l levonhat6, az 6rintettre vonatkoz6
ktivetkeztet6s;

- Kiiltinleges adat:
o a faji eredetre, a nemzetis6ghez tartozesra, a politikai v6lem6nyre vagy pdrtdll6sra, a

vallesos vagy m6s vil5gn6zeti megg6zddlsre, az 6rdek-k€pviseleti szervezeti tagsigra, a
szexu6lis 6letre vonatkoz6 szem6lyes adat,

o az eg6szsdgi dllapotra, a k6ros szenved6lyre vonatkoz6 szemdlyes adat, valamint a
bffniiryi szem6lyes adat;

- Bfiniiryi szem6lyes adat a biintet6eljaras sor6n vary azt megel6z6en a bfincselekm6nnyel vagr
a biintet6eljSr6ssal tisszeftigg6sben, a biintet6elriiriis lefolytatisira, illetve a bfincselekm6nyek
felderit6s6re jogosult szervekndl, tov6bbii a btntet6s-vegrehajtas szervezet6n6l keletkezett, az
6rintettel kapcsolatba hozhat6, valamint a biintetett el66letre vonatkoz6 szem6lyes adau

- Hozz6iAntl6s: az 6rintett akaratinak onk6ntes 6s hatirozott kinflv6nft6sa, amely megfelel6
tSjekoztateson alapul, 6s amellyel f6lre6rthetetlen belees,/ez6s6t adia a 16 vonatkoz6 szemelyes
adat - teljes korri vary eryes mfiveletekre kiterjed6 - kezel6s6hez;

- Tiltakoz6s: az 6rintett nyilatkozata, amellyel szem6lyes adatanak kezel6s6t kifog6solja, is az
adatkezel6s megsziintet6s6t, illetve a kezelt adat tiirl6set k6ri;

- Adatkezel6: az a term6szetes vary jogi szem6ly, illetve iogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szervezet, aki va$, amely iin6ll6an vagy misokkal eryttt az adat kezel6s6nek c6liet
meghaterozza, az adatkezel6sre (bele6rwe a felhasznalt eszkozt) vonatkoz6 dtint6seket meghozza
6s v6grehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val v6grehajtatja;

- Adatkezel6s: az alkalmazott eliiirast6l fiiggetleniil az adaton v6gzett bdrmely mflvelet vary a
mfiveletek tisszess6ge, lgy kiildniisen $drt6se, felv6tele, rtigzit6se, rendszerez6se, t6rol6sa,
megv6ltoztatesa, felhaszn6ldsa, lek6rdez6se, tov6bbit6sa, nyilv6noss6gra hozatala,
osszehangolisa vagr risszekapcsol6sa, z5rol6sa, tiirl6se 6s megsemmisit6se, valamint az adat
tov5bbi felhaszn6l6s6nak megakad6lyoz6sa, f6nyk6p-, hang- vagr k6pfelv6tei k6szlt6se, valamint a
szem6ly azonosit6s6ra alkalmas fizikai jellemz6k (pl. ujj- vagy teny6rnyomat, DNs-minta,
iriszk6p) rdgzit6se;

- Adattoviibbitiis: az adat meghat6rozott harmadik szem6ly szdm6ra tort6n6 hozz6f6rhet6v6
t6tele;

- Nyilv{nossigra hozatal: az adatberki sz6m6ra tOrt6n6 hozzef6rhet6v6 t6tele;
- Adatt0rl6s: az adat felismerhetetlenne t€tele oly m6don, hog5r a helyreiillitSsa ttibb6 nem

lehets6ges;
- AdaEeroles: az adat azonosit6 jelz6ssel ellatAsa tov6bbi kezel6s6nek v6gleges vagr

meghatrrozott id6re tdrt6n6 korlatoz6sa c6ljiib6l;
- Adatrnegieldl6s: az adat azonosit6 jelz6ssel elldtiisa annak megkiiliinbitztet6se cdljeb6l;
- Adatmegsemmisit6s: az adatot tartalmaz6 adathordoz6 teljes fizikai megsemmisit6se;
- Adatfeldolgozesi az ad.atkezel6si mfiveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gz6se,

ftiggetlenul a mfiveletek v6grehajt6sdhoz alkalmazott m6dszert6l 6s eszktizt6l, valamint az
alkalmaz6s hely6t6l, felt6ve hogy a technikai feladatot az adaton v6gzik;

- Adatfeldolgoz6: az a term|szetes vagy jogi szem6ly, illewe jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6
szervezet, aki vagr amely szerz1dis alapj6n - bele6rWe a iogszab6ly rendelkez6se alapjen kdttitt
szerz6d6st is - adatok feldolgozesat v6gzi;

- Adatillominy: az egy nyilv6ntartesban kezelt adatok dsszess6ge;
- Harmadik szem6ly: olyan term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 szervezet, aki vagr amely nem azonos az drintettel, az adatkezelovel vary az
adatfeldolgoz6val;

- EGT-{llam: az Eur6pai Uni6 tag6llama 6s az Eur6pai Gazdasigi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapod6sban
r6szes m5s 6llam, tovdbb6 azaz allam, amelynek illampolg6ra az Eur6pai uni6 6s tagallamai,
valamint az Eu16pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 megillapoddsban nem r6szes allam koziiftl6gejiitt
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6- | oldal Adatv6delmi es adatbiztons6gi szabiilyzat

nemzetktizi szerz6d6s alapjAn az Eur6pai Gazdasigi T6rs6gr6l sz6l6 megiillapod6sban r6szes
dllam 6llampolgirival azonos logillist 6lvez;
Harmadik orszrg: minden olyan 6llam, amely nem EGT-6llam;
Adatv6delmi incidens: szem6lyes adat jogellenes kezel6se vagy feldolgoz6sa, iry kiiloniisen a
jogosulatlan hozzAfbr€s, megyaltoztates, tov6bbitiis, nyilv6nossigra hozatal, ttirl6s vagy
megsemmisit6s, valamint a v€letlen megsemmistil6s 6s s6rtil6s.
Adatkezel6s kortrtozisa: a t6rolt szem6lyes adatok megjel0l6se i6v6beli kezel6siik korlitoz6sa
c6lj6b6l;
Alnevesit6s: a szem6lyes adatok olyan m6don tdrt6n6 kezel6se, amelynek kiivetkeztdben tovibbi
inform5ci6k felhaszn6l5sa n6lkiil tdbb6 m6r nem allapithat6 meg hogy a szem6lyes adat mely
konkr6t term6szetes szem6lyre vonatkozik, felt6ve hory az ilyen tov6bbi informaci6t ktildn
tiroli6k, 6s technikai 6s szeryez6si int6zked6sek megt6tel6vel biztositott, hogr azonositott vary
azonosfthat6 term6szetes szem6lyekhez ezt a szem6lyes adatot nem lehet kapcsolni
Biomeo:ikus adat ery term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai vary viselked6si jellemz6ire
vonatkoz6 minden olyan saiatos technikai eljarasokkal nyert szem6lyes adat, amely lehet6v6 teszi
vagy meger6siti a termeszetes szem6ly egyedi azonosfHsdt, ilyen p6ldiiul az arck6p vary a
daktiloszk6piai adac
Cimzett az a termdszetes vary jogi szemely, kdzhatalmi szerv, iirynriks6g vapr b6rmely egr6b
szerv, akivel vagy amellyel a szem6lyes adatot kdzlik, fiiggetleniil att6l, hog, harmadik f6l-e. Azon
kitzhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsg6lat keret6ben az uni6s vary a tag6llami joggal
iisszhangban fdrhetnek hozze szemelyes adatokhoz, nem min6siilnek cfmzetmek; az emlitett
adatok e kdzhatalmi szervek eltali kezel6se meg kell, hory feleljen az adatkezel6s c6ljainak
megfelel6en az alkalmazand6 adawddelmi szabdlyoknak;
Eg6szs6giigyi adat eS. term6szetes szem6ly testi vagy pszichikai eg6szs6gi 6llapot5ra vonatkoz6
szem6lyes adat, ide6rtve a term6szetes szem6ly szim6ra ny(itott eg6szs6giigri szolg6ltat6sokra
vonatkoz6 olyan adatot is, amely informaci6t hordoz a term6szetes szem6ly eg6szs6gi iillapot6r6l;
Harmadik f6l; az a term6szetes vary .iogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, iigntik6g vary birmely
ery6b szerv, amely nem azonos az 6rintertel, az adatkezel6vel, az adatfeldolgoz6val vagy azokkal
a szem6lyekkel, akik az adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 ktizvetlen irinyit6sa alatt a szem6lyes
adatok kezel6s6re felhatalmazast kaptak;
Genetikai adaB ery termaszetes szem6ly 6r6k6lt vary szerzett genetikai jellemz6ire vonatkoz6
minden olyan szemdlyes adat, amely az adott szem6ly fiziol6girijrira vagy eg6szs6gi 6llapot5ra
vonatkoz6 eryedi inform6ci6t hordoz,6s amely els6sorban az emlitett term6szetes szem6lyb6l
vett biol6giai minta elemz6s6b6l ered;
K6pvisel6: az az Uni6ban tev6kenys6gi hellyel, illewe lak6hellyel rendelkez6 6s az adatkezel6
vary adatfeldolgoz6 Sltal iriisban megieltilt term6szetes vary jogi szem6ly, aki, illetve amely az
adatkezel6t vagr adatfeldolgoz6t k6pviseli az adatkezel6re vagr adatfeldolgoz6ra az e rendelet
6rtelm6ben h5rul6 kdtelezetts6gek vonatkoz6siban;
Ktitelez6 ereifi v6llalati szabdlyok: a szem6lyes adatok v6delm6re vonatkoz6 szabAlyzat,
amelyet az Uni6 valamely tagillam6nak tertilet6n tev6kenys6gi hellyel rendelkez6 adatkezel6
vagy adatfeldolgoz6 eg vag tribb harmadik orszdgban a szem6lyes adatoknak az :uryanazon
vdllalkozdscsoporton vagy kiiztis gazdas6gi tev6kenys6get folytat6 v6llalkoz5sok ugranazon
csoportjin beluli adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 r'szlrdl t<irt6n6 tovibbit5sa va$/ ilyen
tovSbbit6sok sorozata tekintet6ben kovet;
Nyilvintartisi rendszer: a szem6lyes adatok barmely m6don - centralizSlt, decentralizelt vary
funkcion6lis vagr ftildrajzi szempontok szerint - tagolt 6llominya, amely meghat6rozott ism6rvek
alapi6n hozz6f6rhet6;
Profilalkot{s: szem6lyes adatok automatizilt kezel6s6nek birmely olyan form6ja, amelynek
sor6n a szemdlyes adatokat valamely term6szetes szem6lyhez ffiz6d6 bizonyos szem6lyes
lellemz6k 6rt6kel6s6re, kiilondsen a munkahell teljesitm6nyhez, gazdasdgi helyzethez, eg6szs6gi
6llapothoz, szem6lyes preferenci6khoz, 6rdekl6d6shez, megbizhat6s6ghoz, viselked6shez,
tart6zkodasi helyhez vagr mozgdshoz kapcsol6d6 jellemz6k elemz6s6re vary el6rejelz6s6re
haszniil.jik;
Relevfns 6s megalapozott kifogds: a dtint6stervezeftel szemben benytjtott, azzal kapcsolatos
kifogiis, hory ezt a rendeletet megs6rtett6k-e, illewe ho$/ az adatkezellre vay az
adatfeldolgoz6ra vonatkoz6 tervezett int6zked6s dsszhangban van-e a rendelettel; a kifog6sban
e$/6rtelmfen be kell mutatni a ddnt6stervezet 6ltal az drintettek alapveto jogaira 6s
szabadsigaira, valamint adott esetben a szemdlyes adatok Uni6n beliili szabad 6raml6s6ra
jelentett kock6zatok jelent6s6g6q
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Tev6kenys6gi k0zpont:
a) az egm6l ttibb tag5llamban tev6kenysegi hellyel rendelkez6 adatkezel6 eset6ben az Uni6n

beliili k<izponti tis.vitel6nek helye, ha azonban a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljaira 6s
eszktizeire vonatkoz6 dtint6seket az adatkezel6 ery Uni6n beliili misik tev6kenys6gi hely6n
hozzAk, 6.s az ut6bbi tev6kenys6gi hely rendelkezik hat6sktirrel az emlitett ddnt6sek
v6grehaltat6s6ra, az emlitett dtinteseket meghoz6 tev6kenys6gi helyet kell tev6kenys6gi
kiizpontnak tekinteni;

b) az egm6l t6bb tag6llamban tevekenys6gi hellyel rendelkez6 adatfeldolgoz6 eset6ben az
Uni6n beliili k6zponti iisivitel6nek helye, vary ha az adatfeldolgoz6 az Uni6ban nem
rendelkezik ktizponti tigyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgoz6nak az az Uni6n beltli
tev€kenysegi helye, ahol az adatfeldolgoz6 tev6kenys6gi hely6n folytatott tev6kenys6gekkel
tisszefiiggdsben v6gzett f6 adatkezel6si tevekenys6gek zailanak, amennyiben az
adatfeldolgoz6ra e rendelet szerint meghatarozott kdtelezetts6gek vonatkoznak;

Villalkozds: gazdasdgi tev6kenys6get folytat6 term6szetes vary jogi szem6ly, fiiggetleniil a jogi
forma.iat6l, ide6rwe a rendszeres gazdasegi tev6kenys6get folytat6 szem6lyegresit6 T6rsasigokat
6s egyestileteket is;
Villalkozlscsoport az ellen6rz6 villalkoz6s 6s az 6ltala ellen6rztitt villalkoz6sok;

3. Az adatkezel6sek szab6lyai

Mivel az inform6ci6s <inrendelkez6s minden term6szetes szem6ly Alaptorv6nyben rtigzitett alapioga, igr a
T6rsas6g eliirisai soren csak 6s kizir6lag a hat6lyos jogszabiilyok rendelkez6sei alapjAn v6gez
adatkezel6st.

Szem6lyes adat kezel6s6re csak jog gyakorlisa vary kdtelezetts{4g teljesit6se 6rdek6ben van lehet6s6g. A
T5rsasig 6ltal kezelt szem6lyes adatok maginc6lra val6 felhasznilSsa tilos. Az adatkezel6snek mindenkor
meg keil felelnie a c6lhoz kitttitts6g alapelv6nek

A T6rsas6g szem6lyes adatot csak meghatarozott c6lb6l, iog grakorl6sa 6s kdtelezettsog teliesit6se
6rdek6ben kezel, a c6l el6r6s6hez sziiks6ges minimalis m6rt6kben 6s ideig. Az adatkezel6s minden
szakaszdban meg kell felelnie a cdlnak - 6s amennyiben az adatkezel6s c6lja megszrint, vary az adatok
kezel6se egy6bk6nt iogellenes, az adatok tdrl6sre kertilnek A tdrl6sr6l a Tdrsas6gnak az adatot
t6nylegesen kezel6 munkav6llal6ja gondoskodik. A tdrl6st a munkavilla16 felett munkaltat6i jogk6r6ket
t6nylegesen gyakorl6 szem6ly 6s az adaw6delmi tiszMsel6 ellen6rizheti.

A T6rsas6g szem6lyes adatot csak az arintett elozetes - kiildnleges szem6lyes adat eset6n tl'iisbeli -
hozzSj6rulisa vary tdrv6ny, illetve tiirv6nyi felhatalmazis alapian kezel-

A T6rsasig az adat felvdtele el6tt minden esetben ktizli az 6rintettel az adatkezel6s c6lja! valamint az
ada&ezel6s iogalapi6L

A T6rsasig szervezeti egys6gein6l adatkezel6st v6gzd alkalmazottak 6s a Tdrsasig megbizAsAb6l az
adatkezef6sben r6sztvev6, annak valamely mfivelet6t v6gz\ szervezetek alkalmazottjai ktit€lesek a
megismert szem6lyes adatokat i.izleti titokk6nt meg6rizni. A szem6lyes adatokat kezel6 6s azokhoz
hozzdf6r6si lehet6s6ggel rendelkez6 szem6lyek ktitelesek Titoktartdsi nyilatkozatot tenni. {2. sz
me €klet).

Ha a szabllyzal hat6lya alatt ii116 szem6ly tudom6st szerez arr6l, hory a T6rsasdg 6ltal kezelt szem6lyes
adat hib6s, hiSnyos vary id6szerftlen, ktiteles azt helyesbiteni vagr helyesbit6s6t az adat rtigzit6s66rt
felel6s munkat6rsn6l kezdeminyezni.

A T6rsas6g megbiziisiib6l adatfeldol9oz6i tev6kenysdget v6gz6 termdszetes, vagy iogi szemdlyekre, illewe
jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezetekre vonatkoz6 adatv6delmi kdtelezetts6gek az
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Amennyiben a mindenkori hat6lyos adaw6delmi iogszabaly fielen szab6lyzat megalkot;sakor az Infotv. 6s
a GDPR) fogalommagyarAzalai elt6rnek jelen szab5lyzat fogalommaryarizatait6l, akkor a jogszabily ;iltal
meghat5rozon fogalmak az i16nyad6k.
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4. A T6rsas6g adaw6delmi rendszere

A T6rsas6g vezet6 tisztsdgvisel6je a Tirsas6g sajatossAgainak figyelembev6tel€vel meghatarozza az
adawedelem szervezet6t, az adaw6delemre, valamint az azzal iisszefiggo tevekenys6gre vonatkoz6
feladat- 6s hat6skarriiket, 6s kijeloli az adatkezel6s feltiryelet6t ellet6 szem6lyL

A szabilyzatban el6irtak betaftatAs66rt a feladatktir6ben minden 6rintett szervezeti egrs6g vezet6je
felel6s.

A T5rsas6g munkatersai munk5juk soran gondoskodnak arr6l, hory iogosulatlan szem6lyek ne
tekinthessenek be szem6lyes adatokba, tov5bbS a116l, hogy a szem6lyes adat tarol6sa, elhelyezese fry
kertilitin kialakitesra, hory az jogosulatlan szem6ly r6sz6re ne leryen hozzAfbrhet6, megismerhet6,
megv6ltoztathat6, megsemmisithet6.

A Tdrsas6g adaw6delmi rendszer6nek felugyelet6t a vezetd tiszts6gviseld lSga el ery 6ltala kinevezett
vagy megbizott adatvddelmi tiszwisel6 ftjen.

Az adatv6d€lmi tiszMsel6t szakmai ratermetts6& az adaw6delmi jog 6s ryakorlat szak6rt6i szintfl
ismerete alapj6n kell kinevezni.

A Tarsas6g az adaw6delmi tiszMsel6 nev6t 6s el6rhet6s6g6t kdzz6teszi honlapj6n, valamint beielenti ezen
adatokat a NAIH r6sz6re.

A Tirsas5g biztosiqa az adatv6delmi tisztvisel6 r6sz6re a feladat elliitisehoz sziiks6ges forrisokat,
valamint biztositia sz6m6ra, hogy a feladatai elldtdsa sor6n utasitasokat senkit5l ne fogadion el, ezen
feladatai ell6t6s6val tisszeftigg6sben nem bocsathat6 el 6s szankci6val nem sfjthat6. Az adatv€delmi
tiszwisel6 szervezetileg kdzvetleniil a TersasAg vezetO tiszts6gvisel6j6nek tartozik felel6ss6ggel.

Az adaw6delmi tiszwise16 a vezet6 tiszts6gvisel6 kozvetlen feltiryelet6vel szervezi, irdnyitja 6s ellen6rzi a
T6rsasiig adaw6delmi 6s adatbiztonsdgi rendszer6t. Az adatv6delmi tiszMsel6 a T6rsas6g sajSt
alkalmazottja. Felette a munk6ltat6i jogokat a T6rsas6g vezet6 tiszts6gvisel6ie gyakorolja.

A vezet6 tiszts6gvisel6 az adaw6delemmel kapcsolatosan:
a) felel6s az 6rintettek GDPR-ban meghat6rozott iogainak gyakorlis5hoz sz0ks6ges felt6telek

biztosit6se6rt;
b) felel6s a Tarsaseg altal kezelt szem6lyes adatok v6delm6hez sztiks6ges szem6lyi, tiirryi 6s technikai

felt6telek biztositesa6rt;
c) felel6s az adatkezel6sre ir6nyul6 ellen6rz6s sorin esetlegesen feltiirt hianyossegok vary

iogszabalys6rt6 ktiriilm6nyek megszfintet6s66rt, a szem6lyi felel6ss6g megiillapitas6hoz sziik6ges
eli616s kezdem6nye26s66rt, illetve lefolytatasa6rt;

d) feliiryeli az adaw6delmi tiszwisel6 tev6kenys6g6q
e) vizsgalatot rendelhet el;
f) kiadja a Tirsas6g adatv6delemmel kapcsolatos bels6 szab6lyait

Az adatv6delmi tiszwisel6 adaw6delemmel kapcsolatos feladatai:
a) segits6get nyfit az 6rintett iogainak biztosit6s6ban;
b) minden 6v januar 15-ig ielent6st k6szit a vezet6 tiszts6gvisel6 r6sz6re a Tirsasig adaw6delmi

feladatainak v6grehajtisd16l;
c) jogosult lelen szabilyzat betart6s6t az eryes szervezeti erys6gekn6l ellen6rizni;
d) vezeti az adattov6bbitisi nyilvintart6st;
e) r6szt vesz a NAIH altal szervezett adaw6delmi tisztuisel6k konferenci6j6n;
! firyelemmel kis6ri az adaw6delemmel 6s inform6ci6szabadsAggal kapcsolatos ,ogszabilyv6ltoz6sokat,

ezek alapj6n indokolt esetben kezdem€nyezi jelen szab6lyzat m6dositas6t;
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10. I oldal Adatvedelmi ds adatbiztonsdgi szabiilyzat

gJ ktizremfiktidik a NAIH-t6l a T6rsas6ghoz erkezett megkeres6sek megvSlaszolas6ban 6s a NAIH altal
kezdem6nyezettvizsg6lat, illetve adaw6delmi hat6siigi elj6r6s so16n;

h) iiltaliinos 6ll5sfoglalis megaddsa c6ll6b6l megkeres6st fogalmaz meg a NAIH fel6, amennyiben ery
felmeriilt adaw6delmi k6rd6s jog6rtelmez6s ($5n ery6rtelmfien nem velaszolhat6 meg;

i) taj6koztadst 6s szakmai hnacsot ad a T6rsas6g adaw6delmi jogszab5lyokban el6irt kdtelezetts6geinek
ellit6sdval kapcsolatban;

j) ellen6rzi az adaw6delmi iogszab6lyoknak, valamint a Tirsasdg bels6 szabillzatainak val6 megfelel6st,
ide6rwe a feladatktirtik kijekil6s6t, az adatkezel6si m0veletekben r6sztvev6 szem6lyek tudatossag-
niivel6s6t 6s k6pz6s6t, valamint a kapcsol6d6 auditokat is;

kJ k6r6sre szakmai tanacsot ad az adaw6delmi hatisvizsgelaFa vonatkoz6an, valamint nyomon ktiveti a
hatisvizsgilat elv6gz6s6t;

l) egyiittm0kddik a NAIH-val;
mJ az adatkezel6ssel tisszefiigg6 iiryekben kapcsolattart6 pontk6nt szolgal a NAIH fel6, valamint bermely

ery6b k6rd6sben konzult6ci6t folytat le.

Az informatik66rt felel6s oszt6lyvezet6 (a tovibbiakban: IT vezet6] adatv6delemmel kapcsolatos feladatai:
a) ell6$a a munkak6ri leir6siban meghatarozott rendszergazdai feladatokat;
b) ell6tja az informatikai fejleszt6sekkel, beszerz6sekkel kapcsolatos feladatokat, iigyelve a beszerz6sek

racionaliz6lSsSra, kompatibilit6s6ra;
c) dssze6lli$a az informatikai beszerz6sek, beruh6z6sok, feileszt6sek tervezet6E
d) szervezi 6s koordinilla az informatikusok munkAiet;
e) hozzij6rul6sit adja valamennyi munkav6llal6 szerverhozz6f616si .jogosulGagahoz.

Az informatikus adatv6delemmel kapcsolatos feladatai:
a) ell6tia a munkakiiri leir5s6ban meghatirozott rendszergazdai feladatokaq
b) a szervezeti erys6g vezet6j6nek ir6sos k€relme alapidn kiizremfiktidik az adatkezel6k egr6ni k6di6nak,

jelszav5nak, jogosultsig6nak beillitris6ban azon szerverek tekintet6ben, amelyekre adminisztritori
jogosultsiggal rendelkezik;

c) hasznelatba ellites el6tt ellaqa a szoftverek 6s hardverek rendszerbe Slliuiset (installel6s6t);
d) a szervereken tarolt adatok vonatkozisiban gondoskodik a kezelt adatok iogosultak {ltali

hozzAf|rlslril, m6dosftisir6l, illet6leg gondoskodik a tirolt adatok megsemmisiil6s6nek
megakadilyoz6s616l;

e) ig6ny eset6n ktizremfiktidik a szamit6g6pen/szerveren tarolt adatok eset6ben a megadott szempontu
adatszolgSltat6sban;

fl elv6gzi a szervereken tarolt adatok biztons6gi ment6s6t, napl6z6siit;
g) virusfert6ztttts6g eset6n elvagzi a fert6z6tt informatikai eszkiiz virusmenteslt6s6t;
h) sziiks6g szerint ellaga a szemit6g6pek 6s a hSl6zat karbantartasAt, gondoskodik a szerverek tizemszerfi

mrik6d6s616l;
i) ell6$a az informatikai eszkdztik szervizel6s6vel kapcsolatos feladatokat, amennyiben megoldhat6

szakszerviz seglts6ge n6lktil;
j) iizemzavar eset6n elv6gzi az informatikai rendszerek rijrainditiisit, a hll6zat alkalmazisainak 6s

adatainak a visszatOlt6s6q
k) folyamatosan iizemelteti a szamit6g6pes h6l6zatot;
l) ig6ny eset6n segits6get nyiit az adatkezel6knek a szamitastechnikai alkalmazisok haszndlaunal 6s az

adatbizisok kezel6s6n6l.

5. Adatv6delmi incidens kezel6se

Adatv6delmi incidens 6szlel6se 6s ielent6se

A Tdrsasdg minden munkav6llal6ja - bele6rwe az egy6b jogviszonyban foglalkoztatott szemelyeket is -
kdteles a T5rsas5gon beliil tdrt6nt adatv6delmi incidenst halad6ktalanul jelenteni a szervezeti eg3rs6ge
vezet6i6nek, valamint az adaw6delmi tiszwisel6nek. A beielent6s tartalmazza a bejelent6 nev6!
telefonsz6met, beoszt6s6t, szervezeti erys6g6nek megnevez6s6t, valamint az incidens ters/6t, riivid
lelreset 6s azt, hoS/ az incidens 6rinti-e a T6rsas6g informatikai rendszer6t

Amennyiben az adaW6delmi incidens 6rinti a T6rsas6g informatikai rendszer6t is, akkor a beielent6st az
lT vezet6nek is meg kell ktildeni-
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A bejelent6s adaw6delmi tiszwisel6htiz 6rkez6s6t ktivet6en az adaw6delmi tiszwisel6 halad6ktalanul
megkezdi az adatv6delmi incidens kivizsgil6s6t 6s 6rt6kel6s6t.

Adatv6delmi incidens kivizsg:ildsa, 6rt6kel6se

Az adatv6delmi tisztvisel6 - informatikai rendszert 6rint6 incidens eset6n az IT vezet6vel eryiittm0ktidve
- megvizsgalja a bejelent6st 6s amennyiben sziiks6ges a beielent6t6l tovabbi adatokat k6r az incidensre
vonatkoz6an. Az adatv6delmi tisztvisel6 felhivSs6ra a beielent6 koteles megadni; az adaw6delmi incidens
bek<ivetkez6s6nek id6ponqat 6s hely6t, az adaw6delmi incidens ery6b ktirtilm6nyeit, az adatv6delmi
incidens altal €rintett adatok kdr6t, mennyis6g6t, az adatv6delmi incidenssel 6rintett szem6lyek kdr6t 6s
szAmit, az adaw6delmi incidens varhat6 hatasait, az adaw6delmi incidens megel6z6s6re,
kovetkezm6nyeinek enyhit6s6re megtett int6zked6sek felsorolds6t.

A beielent6 az adatszolgaltatast halad6ktalanul, de legk6s6bb 24 6rin beltil teljeslti az adaw6delmi
tiszMsel6 16sz6re.

Amennfben az adatv6delmi incidens 6rt6kel6se vizsgalatot ig6nyel az adaw6delmi tiszMsel6 az IT
vezet6vel, valamint egy6b, a vizsgelat lefolytatiis6hoz sztks6ges munkat6rsak bevonis6val lefolytatia a
vizsgelatot.

A vizsgdlatnak tartalmaznia kell, hogy az adaw6delmi incidens magas kockizattal ier-e az 6rintettek
jogaira 6s kiitelezetts6geire, milyen jellegfi kockdzatr6l van sz6 6s sziiks6ges-e az 6rintettek uij6koztatisa
az incidensr5l. Amennyiben nem sztiks6ges az 6rintettek t6j6koztat6sa, a vizsgalahak tartalmazni kell
ennek indokait is.

A vizsgilat eredm6nyek6nt az adaw6delmi tisztvisel6 iavaslatot tesz az adaw6delmi incidenssel 6rintett
szervezeti erys69 vezet6i6nek az incidens kezel6shez sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

A iavaslat alapj5n a megval6sitand6 tovibbi int6zked6sekr6l az adatok kezel6s6t vary feldolgozesltv6.gzd
szaktertilet vezet6je - informatikai rendszerben bekiivetkezett adaw6delmi incidens eset6ben az IT
vezet6 eryet6rt6s6vel - dOnL

A vizsg6latot legk6s6bb a bejelent6snek az adaw6delmi tisztvisel6htiz 6rkez6s6t6l szamitott 72 6r6n beliil
be kell fejezni 6s a vizsgalat eredm6ny6r6l a Tirsasig vezet6 tiszts6gvisel6i6t az adatvedelmi tiszMsel6
tiij6koztatia.

Az adaw6delmi incidens nyilv6ntart{sa

Az adatv6delmi incidens16l az adatv6delmi tiszwisel6 nyilventart6st vezet.

A nyilv6ntartas tartalmazza:

Az adaw6delmi incidens nyilvantaruis (17. sz. mell6klet) pontos vezet6s6r6l, aktualiz6l6srir6l az
adatv6delmi tiszMsel6 gondoskodik.

Az adatv6delmi incidens beielent6se a Hat6seg 16sz6re

Az adaw6delmi tiszwisel6 az adaw6delmi incidenst a bektivetkez6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de
legkds6bb az incidens bekovetkez6s6t6l szemi:.ott 72 6ran beliil bejelenti a Hat6s6g r6sz6re, kiv6ve, ha az
incidens val6szinfisithet6en nem ier kockezattal a termdszetes szemElyek jogaira 6i szabads5gaira n6zve.
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az 6rintett szem6lyes adatok kOr6t,
az adaw6delmi incidenssel 6rintettek kdr6t 6s sz6mat,
az adawedelmi incidens id6pontj6g
az adatv6delmi incidens ktiriilm6nyeit, haUsait,
az elh6rit6s6ra megtett int6zked6seket 6s
egy6b jogszabiilyban ei6irt adatokat
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Ha a bejelent6s nem ttirt€nik meg hatirid6ben, az adatvedelmi tiszwisel6 kiiteles ennek ok6t i8azolni a

Hat6sag 16s26re.

A Hat6siigi bejelent6snek tartalmaznia kell:

az adaw6delmi incidenssel 6rintett adatok kdr6t 6s hozzavet6leges szemat,
az adaw6delmi incidenssel 6rintett szem6lyek kOr6t €s hozzivet6leges szimdt,
az adatv6delmi incidens ielleg6t, kOriilm6nyeit,
az adaw6delem6rt felel6s szem6ly nev6t 6s el6rhet6s6g6t,
az adatv6delmi incidens val6szinrisithet6 ktivetkezm6nyeit 6s
az adawedelmi incidens orvosl6s6ra 6s enyhit6s6re megtett intezkedeseket.

Az 6rintettek t6iakoztat{sa az adaw6delmi incidensr6l

Ha a vizsgalat eredm6nyek6nt meg6llapiuist nyert, hory az adaw6delmi incidens val6szinrisithet6en
magas kockazattal i6r a term6szetes szem6lyek iogaira 6s szabadsigira n6zve 6s az 6rintettek
tiij6koztatisa sztiks6ges, az adaw6delmi tiszMsel6 halad6kalanul 6rtesiti az 6rintetteket 6s err6l a
Tersasag vezet6 tiszts6gvisel6j6t is 6rtesiti. Az 6rtesitend6k listiiiat a 18. sz- melleklet tartalmazza.

Nem kell az 6rintetteket tej6koztatni

ha a Tirsasag olyan technikai, szervez6si, v6delmi int6zked6seket hajtoft v6gre az 6rintett
adatokra vonatkoz6an, amelyek megakad6lyozz6k az illetektelen szem6lyek szlmAra val6
hozzAf'rast az adatokhoz vagy megakadilyozzAk az ad.atok 6rtelmezhet6sdg6t.
ha az adaw6delmi incidens bektivetkez6s6t ktivet6en a Tirsas6g olyan int6zked6seket tett,
amelyek biztosigek, hogy a felt5rt adatkezel6si kockizat val6szin(slthet6en nem val6sul meg.
ha a tij6koztates aranytalan er6feszit6st tenne sziiks6gess6. Ebben az esetben az 6rintetteket
nyilv6nosan kbzz6tett informeci6k ritj6n kell taj6koztatni, mely tei6koztatas elektronikus riton is
m egtO rt6nhet

6. Rendszerestr6ningek

Az adaw6delmi tiszwisel6 ielen szab6lfzat 14. pontj6ban foglaltak szerint gondoskodik az adaw6delmi
tudatossag ndvel6se c6ljdb6l adatv6delmi incidensekkel kapcsolatos oktatisr6l, mely sor6n a mUltban
bektivetkezett adatv6delmi incidensek tapasztalatait, vary a lehets6ges adatv6delmi incidensek vesz6lyeit
ismerteti, elemzi, a kock6zatok csiikkent6s6vel, megel6z6s6vel kapcsolatosan tiii6koztatest ad, illewe az
ismereteket ellen6rzi.

7. Hat6svizsg6lat

Amennyiben valamely [i adatkezelesi folyamat - annak ielleg6re, hat6kitr6re, k6riilm6nyeire, c6ljaira
tekintettel - val6szinflsfthet6en magas kock6zattal i6r a term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabads6gaira
n6zve, akkor az adatkezel6s megkezd6s6t megel6z6en a T6rsas5g hat6svizsgalatot folytat le arra
vonatkoz6an, hogy az adatkezel6si folyamat a szem6lyes adatok v6delm6t horyan 6rinti. Egrmishoz
hasonl6 adatkezel6si mliveletek, amelyek hasonl6 kockazatokat jelentenek eryetlen ery hatasvizsgalat
keret6ben is elv6gezhet6k.

A hat6svizsg6latot f6szabaly szerint az adaw6delmi tiszwisel6 v6gzi. Amennyiben nem 6 v6gzi, riry a
T6rsas6g kdteles kik6rni az adaw6delmi tiszwisel6 szalsnai tan6cs6t.

A T6rsaslg jelen szab6lyzat 20. sz. mell6klet6ben leirt szempontrendszer firyelembev6tel6vel elv6gzi a
hatisvizsg6latoL

A hatisvizsg6lat elv6gz6s6t k0vet6en sziiks6g szerint, de legalibb az adatkezel6si moveletek 6ltal ielentett
kock6zat valtozisa eseten gondoskodik a hat6svizsgrilat feliilvizsgalatiir6l, mely sorin a kockizatok
6rt6kel6s6t [jra elv6gzi. A kocklzatok feliilvizsg6larit legalabb 3 6vente el kell v6gezni.

PETIV Kft.
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A kocklzatpotenciiln6l meg kell haurozni a val6szintiseg szemponti6b6l
- kicsi
- ktizepes
- 6s nary bek6vetkez6sfi kockizatokat,

illetve horde16 szempontj6b6l
- kicsi
- ktizepes
- 6s nary hordereifl kockazatokat

Ez a meghatArozAs alapozza meg a k6s6bbi kock6zatkezel6si eljeras m6dj5t mind a preventiv, mind a

korrektiv elj6ris tekintet6ben. A kockizatelemz6s v6grehajt6si6rt az adatv6delmi tiszWisel6 felel.

8. El6zeteskonzult6ci6

Amennyiben az elv6gzett hatasvizsgdlat azt 6llapitja meg hory az adatkezel6si folyamat

val6szinosithet6en magas kock6zattal jir, akkor a T6rsas6g az adatkezel6si folyamat megkezd6s6t

megel6z6en konzult6ci6tkezdem6nyez a Hat6s6ggal.

A konzultici6 kezdem6nyez6se sor6n a TSrsas6g csatolja:
- az elv6gzett haustanulmenyt,
- az adaw6delmi tiszwisel6 nev6t, el6rhet6s6get
- az adatkezel6si folyamatban r6szt vev6 adatkezel6(k), adaffeldolgoz6(k)

felsorol6sit,
- az adatkezeles c6ljrit, m6dj5t 6s

- az 6rintettek jogaina( szabadsigainak biztositisa v6delm6ben hozott
garanci6kat

feladatktireinek

int6zked6seket,

9. I6rdekm6rlegel6s

Az cDPR rendelkez6sei szerint lehet6s€g van hozzii6rul6s n6lkiili adatkezel6sre, ha ezt valamilyen logos
6rdek lehet6v6 teszi, felt6ve, hogy az Adatkezel6 eleget tesz tej6koztatasi ktitelezettseg6nek Az

adatkezel6s jogalapj6nak vizsg6lata sor6n a GDPR 6. cikk (1) bekezd6se a)-fJ pontiai az irinyad6k.

Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s 0 pontja ielenti, az adatkezel6si folyamat, akkor 6s

annyibin lesz .jogszer0, amennfben az adatkezells az adatkezel6 vary ery harmadik f6l iogos 6rdekeinek

6rv6nyesit6s6hez sziiks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan

6rdekei vagr alapvet6 jogai 6s szabads6gai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik sziiks6gess6.

Az adatkezel6s jogszerfis6g6nek vizsg6lat6hoz a T5rsas6g elvbgez egr 6rdekm6rlegel6si tesztet, mely

sor6n az adatkezel6s c6ljanak sziiks€gess6g6t 6s az 6rintettek iogainak 6s szabads6gainak ar6nyos
m6rt6kI korl6toz6sdt vizs96lja 6s megfelel6en al6t6masztia.

Az 6rdekm6rlegel6si teszt soren a T6rsasig azonosi$a jogos 6rdek6t az adatkezel6shez, valamint a

s0lyoz6s ellenpongat k6pez6 6rintetti 6rdeket 6s az 6rintett alapiogoL Az egym6ssal ellent6tes jogok 6s

PETAV Kft

A szem6lyes adatok kezel6s6vel kapcsolatosan az Adatkezel6 ktitelezetts6ge tovebb6 a kockazatelemzes,
amelynek l6p6sei a ktivetkez6k:

- a szem6lyes adatok kezel6s6vel kapcsolatos kockezatok azonosilisa,
- kockazad lista felillit6sa,
- az egyes kock6zatok val6szin0sithet6 f6 okainak 6s vSrhat6 negativ hat6sainak meghat6roz6sa 6s

- ezek alapjin a preventlv 6s a korrektiv kock6zatkezel6si folyamatok kidolgoz6sa.

Sziiksdges a kock6zatforr6sok felt5r6sa, melyen beliil meg kell hatarozni a kockizati preventiv 6s

korrektiv c6lkezel6s elemeit, az er6forr6s-kezel6s rendszer6t 6s el kell k0ltinfteni az obiektiv 6s szubiektiv
kockAzati elemekeL
Az elemz6s sor6n el kell jutni a telies kockazat6rt€kel6si rendszer kialaKtisiig amelyben telies
kockizatpotenci6l 6s kock6zat prioritesi sorrend (nem az int6zked6si rendszerrel azonos) megillaplt6sa
kell, hory megtttrt6nien. Az elemz6s menet6t 6s eredm6nyeit irasba kell foglalni.
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6rdekek srilyozasinak felt6tel6t mindig az adott eset sajatos ktirtilm6nyeire val6 tekintettel vizsgdlja a
T6rsas6g. A T5rsasig a m6rlegel6s sorin firyelembe veszi ktiltintisen a kezelt, illewe kezelend6 adat
termeszet6t 6s szenzitiv ielleg6t, nyilviinossiig6nak m6rt6k6t, az esetlegesen bekovetkez6 szab6lys6rt6s
sflyossagdt, stb.

Az 6rdekm6rlegel6si teszt r6szek6nt a sziiks6gess6g 6s aranyossag vizsgalatet is elv6gzi a Tirsas6g
amelynek 6rtelm6ben a szem6lyes adatok v6delme al6li kiv6teleknek 6s a v6delem korlAtozdsainak a
felt6tlentil sztiks6ges m6rt6k hat6rain beltil kell maradniuk. A kezelhet6 adatok iellege 6s mennyis6ge nem
haladhatja meg a jogszerfi 6rdekek 6rv6nyesit6se c6ljeb6l sziiks6ges m6rt6ket Az a16nyossig vizsgilata a
c6lok 6s a megvelasztott eszktiztik ktiz6tti kapcsolat 6rt6kel6s6t foglalja magdban. A v6lasztott eszkiiztik a

sziiks6gess6g m6rt6ket nem haladhag6k meg azonban az eszktizriknek is alkalmasnak kell lennitik a

meghatarozott c6l el616sdre.

A srilyoz5s elv6gz6se alapj6n a Tdrsas6g meg6llapftja. hogy kezelhet6-e a szem6lyes adaL

A teszt eredm6ny616l az 6rintettek tei6koztatast kapnak, melyb6l e$,6rtelmlien kider , hory mely jogos
6rdek alapidn 6s mi6rt tekinthet6 arinyos korl5toz6snak az, hog a T6rsas6g az 6rintett beleeryez6se
n6lknl kezeli a szem6lyes adatot, tehet a T6rsas5g adatkezel6s6hez friz6d6 logos €rdeke mi6rt mtlia fel0l
az 6rintett 6rdekeit, illewe iogail A T6rsas6g tiii6koztatja az 6rintetteket a hozziiirulis hiiny6ra
tekintettel alkalmazott adaw6delmi garanciik16l 6s az adatkezel6s elleni tiltakozes lehet6s6gei16l.
Nem irhat6 e16 az ellent6tes 6rdekek 6s iogok ktizdtti sflyoz6s eredm6nye anAlkiil, hogy elt6r6 eredm6nyt
tenne lehet6v6 a T6rsasig az adott eset sajAtos k<irtilm6nyeire tekintettel, ez6rt a Tarsasag minden egyes
esetben kiil6n 6rdekm6rlegel6si tesztet v6gez el.

Lehets6ges forgat6kiinyv, melyt6l val6 elteres iogat a Tiirsasig fenntartja:
1. l6p6s: a T6rsas6g a tervezett adatkezel6s megkezd6se el6ft attekinti, hogy a c6lja el6r6se 6rdek6ben
felt6tleniil sziiks6ges-e szem6lyes adat kezel6se: rendelkez6sre 5llnak-e olyan alternativ megold6sok,
amelyek alkalmazis5val szem6lyes adatok kezel6se n6lkiil megval6s[that6 a tervezett c6l.
2. l6p6s: a T6rsasdg a jogos 6rdek6t a lehet6 legpontosabban meghat6rozza.
3. l6p6s: a Tlrsasig meghat6rozza, hog mi az adatkezel6s c6lja, milyen szem6lyes adatok, meddig tart6
adatkezel6s6t ig6nyli a jogos 6rdek
4. I6p6s: a T6rsasig meghat6rozza, hory az 6rintetteknek mik lehetnek az 6rdekeik az adott adatkezel6s
vonatkozas6ban (p6ld6ul azok a szempontok, amelyeket az 6rintettek felhozhatn6nak az adatkezel6ssel
szemben).
5. l6pds: a Tirsas6g elv6gzi jogos drdekeinek 6s az €rintettek 6rdekeinek, alapjogainak srilyoz6sSt 6s ez
alapj6n meg6llapitja, hory a szem6lyes adat kezelhet6-e. A Tlrsas6g meghaterozza, hory mi6rt korl6tozza
ardnyosan a Tirsas6g jogos 6rdeke - 6s az ennek alapj6n v6gzett adatkezel6s - a 4. l6p6sben
meghat6rozott 6rdekelti jogokat, verakozisokat
5. l6p6s: a Tirsas6g meghatirozza, mely garanciik biztosithatjek az adatkezel6s sziiksdgess6g6t-
a16nyossdgdt (term6szetesen m6s garancielis int6zked6sek is alkalmazhat6k).

A T6rsas6g lelen szabAlyzat 19. sz. mell6klet6ben leirt szempontrendszer firyelembev6tel6vel v6.gzi el az
6rdekm6rlegel6st

10. Adatbiztonsigi szab6lyok

Fizikoi videlem
A papiralapon kezelt szem6lyes adatok biztonsega 6rdek6ben a Tirsasig az aliibbi int6zked6seket
alkalmazza:

- az adatokat csak az arra joBosultak ismerhetik meg, azokhoz m6s nem farhet hozzA, m6s szdm6ra
fel nem tdrhat6ak;

- a dokumentumokat j6l z6rhat6, szAraz, tU'zv6delmi 6s varyonv6delmi berendez6ssel elletoft
helyis6gben helyezi el;

- a folyamatos aktiv kezel6sben l6v6 iratokhoz csak az illetekesek f6rhetnekhozz';
- a T5rsas6g adatkezel6st v6gzd munkatdrsa a nap folyam6n csak Ury haryha$a el az olyan

helyis6get ahol adatkezel6s zajlik, hory a 16 bizott adathordoz6kat elzdrja,vag az irodAtbezA4a;

PETAV KTt
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A sz6mit6g6pen, illetye h6l6zaton tarolt szem6lyes adatok biztonsaga 6rdek6ben a TArsaseg az al6bbi

int6zked6seket 6s garancidlis elemeket alkalmazza:

- az adatkezel6s soran hasznalt szamit6g6pek a Tirsas6g tulajdonat k6pezik, vary azok fiildtt
tulajdonosi jogkorrel megeryez6 ioggal bir a Tarsaseg;

- a sztimit6g6pin talalhat6 adatokhoz csak 6rv6nyes, szem6lyre sz6l6, azonosithat6 iogosultsaggal -

legalibb felhaszn6l6i n6wel 6s jelsz6val - lehet csak hozzef''rrti, a ielszavak cser€i6r6l a T6rsas6g

rendszeresen, illetve indokoltesetben gondoskodik;
- az adatokkal ttirt6n6 minden sz6mit6g6pes rekord nyomon ktivethet6en napl6z6sra keriil;
- a hiil6zati kiszolg6l6 g6pen (a tov6bbiakban: szerver) tirolt adatokhoz csak megfelel6

jogosuls6ggal 6s csakis az arra kiiel6lt szemdlyek f6rhetnek hozz6;

- amennyibJn az adatkezel6s c6lia megval6sul! az adatkezel6s hatiirideje letelt, tiry az adatot

tartalmaz6 feil visszaallithatatlanul t6rl6sre keriil, az adat riira vissza nem nyerhet6;
- a h6l6zaton tarolt adatok biztonsaga 6rdek6ben a szerverek eset6n magas rendelkez6sre 5llisti

infrastruldiren tdrtenik ment6sekkel 6s archivSlissal kertili el a T6rsasig az adatveszt6st;

- a szem6lyes adatokat tartalmaz6 adatbizisok aktiv adataib6l napi mentdst v6gez, a ment6s a

k6zponti szerver teljes adatdllom6ny6ra vonatkozik 6s m6gneses adathordoz6ra tdrt6nik;
- a lementett adatokat t6rol6 migneses adathordoz6 az erre a c6lra kialakitott p6nc6ldobozban

tfizbiztos helyen 6s m6don tArolt;
- a szem6lyes adatokat kezel6 hal6zaton a virusv6delem16l folyamatosan gondoskodik;

- a rendeikez6sre 6116 szimitastechnikai eszkttzt kkel, azok alkalmaz6sival megakad6lyozza

illet6ktelen szem6lyek h6l6zati hozziif616s6t.

a T6rsas6g adatkezellst vtgzd munkatersa a munkav6gz6s befejezt6vel a papiralap0 adathordoz6t
elzAqa1
amennyiben a papiralapon kezelt szem6lyes adatok digitalizelasra keriilnek, a digitalisan tirolt
dokumentumokra iranyad6 biztonsagi szab5lyokat alkalmazza a T6rsasig.

Amennyiben a papiralapon tSrolt szem6lyes adat kezel6s6nek c6lia megval6sulg 0gr a T6rsasrig int6zkedik
a papir megsemmisit6s6r6l. Ebben az esetben a Tdrsasag kileltil egy munkavdllal6t, aki a

megsemmisitesdrt felel6s. A megsemmisit6s6rt felel6s munkav6llal6 a megsemmisit6ssel 6rintett
szervezeti erysrEg bevon6sival 6lli$a ossze a megsemmisitend6 iratcsomagot. A megsemmisit6sen

h5romtagi megsemmisit6si bizo$sag vesz r6szl A megsemmisit6sr6l ielen szab5lyzat 25. sz. mell6klet6t
kell kitolteni.

Amennyiben a szemilyes adatok adathordoz6ja nem paplr, hanem mis hzikai eszkiiz, riry a fizikai eszktiz

megsemmisit6s6re a papiralapri dokumentumokra vonatkoz6 megsemmisit6si szab6lyok az ir5nyad6ak

Informatikai videlem

Szerverek biztonsdga

A Tersasag altal kezelt szem€lyes adatok 6raml6s6t elektronikus m6don szerverek segits6g6vel val6sitj6k

meg fizikii tarolasukat pedig adatt6rol6k segits6g6vel. Mind az adatt6rol6kat, mind pedig a szervereket

k0ltin erre a c6lra kialakitott helyis6gben kell elhelyezni. Erre a helyis6gre vonatkoz6an ki kell alakitani

egy hozz6f6r6si jogosults6ggal rendelkez6 munkavdllal6 bazist, akik enged6llyel f6rhetnek hozz6.ezekhez

ai eszkriztikhoz 6J esetlegesen a raituk tarolt adatokhoz. A szerverszob6ba val6 bel6p6si jogosultsagot a

munkav6llal6nak kiiltin kell ig6nyelnie, amit az IT vezet6nek (az adatv6delmi tisztvisel6vel eryeztewe)
kell elbi16lnia.

A hells6gbe csak jelen szabilyzat 22. sz. melt6Het6ben meghatirozott 6s t6telesen felsorolt szem€lyek

l6phetnek be.

A szem€lyes adatok t6rol6s6nak hely6n, a szerverszobdkban terolt szerverek fizikai v6delme 6rdek6ben a

T6rsasig az al6bbi int6zked6seket 6s garanci6lis elemeket alkalmazza:
- a szerverszoba fizikai v6delm€t ttizgatl6 falak biztositjak,
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a szerverszoba klimauzelt, tflzlelz6 6s f6lautomata trizolt6 berendez6ssel [olt6patronok manualis
inditasi lehet6s6ggel) ellatott,
a szerverszob5ba csak a szerverszoba kulcsfelvdteli enged6llyel (21. sz. mell6klet) rendelkez6
szem6ly rendelkezhet saj6t kulccsal vagy veheti at a kulcskezel6si szab6lyok alapj6n a kulcs
kezel6j6t6l a szerverszoba kulcsat,
a kulcsfelv6teli enged6llyel rendelkez6kr6l nyilviintartiist vezet az Adatkezel6,
aki nem a T6rsasig alkalmazottja, az nem rendelkezhet kulcsfelv6teli enged6llyel,
a kezelt kulcsok tipusa lehet 6lland6 vary eseti, illand6 kulcsfelv6teli jogosultseg birtokaban
dedikdlt kulccsal rendelkezhet az enged6ly birtokosa,
a T6rsas6g ezen feladattal megbizott munkalirsa a kulcskezel6si szabalyok alapj6n folyamatosan
riigziti a nem dedikilt kulcsok felv6tel6t 6s leadaset,
amennyiben olyan szem6lynek kell tev6kenys6ge ell6t6sa miatt bemenni a szerverszob6ba, aki nem
jogosult a kulcs felv6tel6re vary nem a T6rsas6g alkalmazottia, akkor minden esetben tart6zkodik
vele egy olyan szem6ly is a szerverszob6ban, aki kulcsfelveteli enged6llyel rendelkezik.

Jogosultsdgkezelis

A jogosults69kezel6s szabilyoz6s6nak c6lja, hory a kiosztott iogosultsagok pontosan nyomon kaivethet6ek

legyenek, dokumentelt form6ban meg6rz6sre keriiljenek, valamint az egyes jogosultsdgokkal rendelkez6

szem6lyek tev6kenysege 6s az 6ltaluk felhaszn6lt adatok k<ire ellen6rizhet6 leryen. Ezen adatok
naprak6szs6ge nagrm6rt6kben hozz6segiti a TersasAgot a t6le elv6rt, illewe altala el6rhet6 biztonsagi

szint teliesitdsehez, tovebba az informatikai hal6zat tdrv6nyi es szakmai norm6k szerinti iizemeltet6s6hez.

A szab6lyoz6s kiteried az elektronikus megfigrel6rendszerek informatikai rendszer6re 6s az azokhoz

csatlakoz6 eszkdzaikre.

Az informatikai rendszerben a iogosulEagok valtozasait (l6tez6 iogosultsagok, 0i iogosults6gok kiosztisa,

m6dos[t5sa, megszrin6se) dokumentilni kell.

A szem6lyes adatok biztonsega 6rdek6ben a T6rsas6g az al6bbi jogosultsigkezel6si el6lresokat

alkalmazza:
o Alapelvek

. 0j jogosultsig beallitasat, illewe jogosultsag megvaltoztat6sat a jogosuls6g birtokosenak

felhatalmazisa ala pien az lT vezeti v|gzi.
. A iogosultsegok megillapitisa sorin kiz5r6lag a munkav6gz6shez sziiks6ges 6s el6gs6ges

iogosultsiigokat kell kiosztani.
. 'pllelt 

kertilni, ho$/ telies hozz6f6r6st, illetve adminisztretori jogosults6gokat kapianak m5s

munk6t v6gz6, illetve a iososulBeg birtoHas5ra ig6nyt nem tart6 szem6lyek
. Adminisztr6tori jogosultsaggal rendelkez6 nevesitett felhasznll6t kell alkalmazni a rendszer

adminiszrelSsa 6rdek6ben minden esetben, ahol ez lehets6ges. A nem nevesltett

rendszergazdai jelszavakat z6rt borit6kban, felbontist giitl6 m6don, al6(rva kell tirolni. Ezek

haszndlat6t az Adatkezeld vezet6 tisztsegvisel6ie vary akadalyoztatisa eset6n helyettesit6si

rend szerinti helyettese enged6lyezheti. A nem nevesitett felhasznel6i iogosultsigok
hasznalatat indokolni 6s dokument6lni kell'

. K0ls6 - karbantart6 vary feileszto - c6g alkalmazottja folyamatosan mfiktid6, korlitlan id6re

sz6l6 hozzif616si jogosults6ggal nem rendelkezhet'

Iogosultstigkezel€si folyomat
fogosults6gig6nyl6shez, -m6dosit6shoz az lT-vezetlrlek clmzett, ielen szabelyzat 23. sz. mell6Het6t

k6pez6, al6irt ,,logosuls6gkezel6si megrendel6lap"-ot kell kiildeni. A iogosultsig kezel6sekr6l az lT vezet6

bels6 nyilv5ntartist vezet, amely a szab6lyzat 24. sz. mell6klete.

A megrendel6lapot papiralapon vary elektronikus formatumban, az at6irt p6ld6nyt beszkennelve kell
eliuttatni az IT vezet6nek.
Az IT vezet6 minden esetben konzult6l az megrendel6lapon szereplo jogosults6g megad6s6r6l vary
m6dositisir6l annak indokolts6g6nak tekintet6ben a jogosults6g birtokoseval 6s az ig6nyl6 feletti
munkalht6i jog ryakort6i6val. A jogosulEag megad6s6val vagy m6dositisSval kapcsolatosan a vezet6

tiszts6gvisel6nek 6s az ig6nyl6 feletti munk6ltat6i iog ryakorl6j6nak v6t6joga van.

PETAV KfL
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11. Alnevesit6s

Az 6lnevesit6s a szem6lyes adatok olyan m6don ttirt6n6 kezel6se, amelynek ktivetkezt6ben tov6bbi
informiici6k felhaszn5lisa n6lkiil tt bb6 m6r nem ellapithat6 me6 hory a szem6lyes adat mely konla6t
termfszetes szem6lyre vonatkozik, mivel a T6rsasdg az ilyen tovebbi informici6t ktiltin r6rolja, 6s

technikai 6s szervez6si int6zkedesek megt6tel6vel biztositia, hory azonositott vary azonosithat6

term6szetes szem6lyekhez ezt a szem6lyes adatot nem lehet kapcsolni.

Az 6ln6ven ttirt6n6 adatkezel6st a TSrsaseg a na$/obb fokri biztonsag 6rdek6ben, valamint a statisztikai

c6lra ryrijtend6 adatok vagy a fejleszt6s, tesztel6s, karbantartis alatt 6116 rendszerek eset6ben a

tesztadatok tekintet6ben v6gez, mivel a szem6lyes adatok 5lneveslt6se cstikkentheti az 6rintettek szamira
a kockazatokat, valamint a Tarsasag eziltal ktinnyebben meg tud felelni az adaw6delmi

kdtelezetts6geinek.

Az Slnevesit6s szem6lyes adatok kezel6se soran tdrt6n6 alkalmaz6s5nak tisztiinz6se c€ljib6l lehetdv6

teszi az 6lnevesit6sre ir6nyul6 int6zked6sek 6s az elhlanos elemz6s eryidejfi alkalmaz6sit a T6rsas6g

szervezet6n beliil. A Tirsasiig tovibb6 biztositia, hory az ahhoz sziiks6ges tovibbi informiici6kag amelyek

eltal a szem6lyes adatokat egy adott 6rintetthez lehessen kapcsolni, elkiitdnitve tiiroliak. A T6rsas6gn6l az

adaW6delmi tiszwisel6 az, aki uryanazon a szervezeten beltil feljogositott szem6lynek min6stl.

A term6szetes szem{lyeket szem6lyes adataik kezel6se tekintet6ben megillet6 jogok 6s szabads6gok

v6delme megktiveteli a Rendelet kdvetelmenyeinek teljesit6s6t biztosit6 megfelel6 technikai 6s szeryez6si

int6zked6sek meghozatal6L Ahhoz, hory az adatkezel6 igazolni tudja a Rendeletnek val6 megfelel6st,

olyan bels6 szabelyokat kell alkalmaznia, valamint olyan int6zked6seket kell v6grehajtania, amelyek

teljesitik kiiltintisen a be6pltett 6s az alaP6rtelmezett adaw6delem elveit

A T5rsasig tiirekszik - a GDPR-nak val6 megfelel6s 6rdek6ben - a szem6lyes adatok kezel6s6nek

minim6lisra cstikkent6s6re, a szem6lyes adatok mihamarabbi 6lnevesit6s6re, a szem6lyes adatok

funkci6inak 6s kezel6s6nek atlathat6s6gera, valamint arra, hogy az 6rintett nyomon ktivethesse az

adatkezel6st, a T6rsas5g pedig biztons6gi elemeket hozhasson l6tre 6s tovabbfejleszthesse azokat.

12. Be6pitett adatv6delem

Bevezet€sre ker0l az [n. be6pitett adawedelem [privacy by design), melynek kdvetkezt6ben a Tdrsas6g

mir az adatkezel6s t6nyleges megkezd6se el6tt - p6ld6ul mer a projektel6k6szltes id6szakiban - is

firyelemmel van a cDPR el6irSsaira. A be6pitett adaw6delem a T6rsas6g saj6t, olyan bels6 eljiir5sainak az

tisszess6ge, amivel - a kiils6 szab6lyoz6sokt6l fiiggetleniil is - iryekszik megfelelni annak hory az 6rintett
magAnszf6rej6t min6l jobban v6die.

A term6szetes szem6lyeket szem6lyes adataik kezel6se tekintet6ben megillet6 jogok 6s szabads6gok
v6delme megkiiveteli a GDPR kovetelmenyeinek teljesit6s6t biztosit6 megfele16 technikai 6s szervez6si

int6zked6sek meghozatal6L Az emlitett int6zked6sek magukban foglalj6k a szem6lyes adatok kezel6s6nek
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A megsztiletett dirnt6st kiivet6en az IT vezet6 iiltal kijeltilt munkatars beillitja a jogosultsegokat, amelyr6l
visszaigazol6st kiild az ig6nyl6 fel6.
A ,ogosults6g birtokos6nak munka- vary egy6b jogviszonya megszfln6s6vel kdzvetlen felettes6nek
kt teless6ge 6rtesiteni az lT vezet6t, valamint a munkiltat6i jogok gakorl6j6t a iogosult eddig birtokolt
jogosultsegainak torl6se 6rdek6ben.
A jogosults6g megszfin6se eset6n a jogosult felettese a megszfintet6si k6relmet elektronikus m6don vary
paplralapon a jogosults6gkezel6si megrendel6lapon k0ldi meg az lT vezet6nek, aki gondoskodik a

jogosults6g tttrl6s616l. Ezt ktivet6en az lT vezet' vary az altala megbizott munkatdrs visszajelz6st kiild a

t6rl6st kezdemenyez6nek
Athelyez6s eseten a kor6bbi munkaktir feletti munk6ltat6i iogokat gyakorl6 felettes 6s az 0j munkaktir
feletti munkeltat6i jogokat ryako116 felettes egyetemlegesen ktitelesek gondoskodni a r6gi jogosulBagok

tttrl6s6nek, m6dositasinak vagy [j jogosults5gok felv6tel6nek kezdem6nyez6s616l.
Az informatikai rendszerben a kil6p6 felhaszn6l6k profiliait fel kell fiiggeszteni, hasznAlaton kivtil kell
helyezni. A felhasznil6i fi6kok tdrl6se a rendszerek ellen6rz6s6t kdvet6en ttirt6nhet meg ha a ttirl6s nem

okoz adaweszt6st.
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minimilisra cs<ikkent6s6t, a szem6lyes adatok mihamarabbi alnevesit6s6t, a szem6lyes adatok funkci6inak
6s kezel6s6nek adethat6saget, valamint azt, hogy az 6rintett nyomon ktivethesse az adatkezel6st, a

TSrsasdg pedig biztonsagi elemeket hozzon l6tre 6s tovabbferleszthesse azokaL Az adatkezel6snek
atlathat6nak 6s felhasznil6-krizpontfnak, az adaw6delemnek proaktlvnak kell lennie, 6s az adat teljes
6letciklusit fel kell 6lelnie, vagyis a teljes folyamatnak r6sze kell, hory legyen.

A T6rsas5g a tudomdny 6s technol6gia 6llisa 6s a megval6sftds ktilts6gei, tovebba az adatkezel6s jellege,

hat6kOre, koriilm6nyei 6s c6ljai, valamint a term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsagaira ielentett,
viltoz6 val6szinfls6gf 6s srilyossrig]i kockezat firyelembev6tel6vel, mind az adatkezel6s m6dj6nak
meghat6rozisakor, mind pedig az adatkezel6s sorSn olyan megfelel6 technikai 6s szervez6si
int6zked6seket -

aJ a szem€lyes adatok alnevesit6set 6s titkositasat;
b) a szem6lyes adatok kezel6sere hasznalt rendszerek 6s szolg6ltatasok folyamatos bizalmas

jelleg6nek biztos(tiisat, integritasat, rendelkezesre atlesAt 6s ellenell6 k6pess6g6t;

cl fizikai vary mflszaki incidens eset6n az arra val6 k6pess6get, hogy a szem6lyes adatokhoz val6

hozzif6r6st 6s az adatok rendelkez6sre allasit kell6 id6ben vissza lehet illitani;
d) az adatkezel6s biztons6g6nak garantil6s6ra hozott technikai 6s szervez6si int6zked6sek

hat6konysSginak rendszeres tesztel6s6re, felm616s6re 6s 6rt6kel6s6re szolgil6 elj6nist

- hajt v6gre, amelyek c6lja ewreszt az adaw6delmi elvek, p6ld6ul az adattakar6koss6g hat6kony

megval6sit6sa, masr6szt a GDPR-ban foglalt krivetelm6nyek teliesit6s6hez 6s az 6rintettek jogainak

v6delm6hez sztiks69es garancidk be6pit6se az adatkezel6s folyamatiba.

A TSrsas6g megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hait v€gre annak biztositas6ra, hory
alap6rtelmez6s szerint kiz6r6lag olyan szem6lyes adatok kezel6s6re kertiljtin sor, amelyek az adott

konkr6t adatkezel6si c6l szempongib6l sziiks6gesek Ez a kdtelezetts6g vonatkozik a ryfijttitt szem6lyes

adatok mennyis6g6re, kezel6siik m6rt6k6re, t6roliisuk id6tartamiira 6s hozzaferhet6s6giikre. Ezek az

int6zked6sek kiiloniisen azt kell, hory biztositsSk, hogy a szem6lyes adatok alap6rtelmez6s szerint a

termeszetes szem6ly beavatkozSsa n6lkiil ne v6lhassanak hozzif6rhet6v6 meghat6rozatlan szimf
szem6ly sz6mira.

A GDPR 42. cikke szerinti i6vaha$/ott tanfsitisi mechanizmus felhaszn6lhat6 annak bizonftasa
r6szek6nt, hory a Tirsas6g teljesiti az el6bbiekben el6irt ktivetelm6nyekeL

A T6rsas6g r6s az adatfeldolgoz6 int6zked6seket hoz annak biztosites6ra, hory a Tirsas6g vary az

adatfeldolgoz6 irinltisa alatt eljiir6, a szem6lyes adatokhoz hozz6f6r6ssel rendelkez6 term6szetes

szem6lyek kizd16lag a T6rsasig utasit6sAnak megfelel6en kezelhess6k az emlitett adatokat, kiv6ve, ha az

ett6l val6 elt6r6sre uni6s vary tagallami jog kiitelezi 6kel

A be6pitett 6s az alap6rtelmezett adaw6delem elveit a k<izbeszerz6sek sor6n is fiED/elembe veszi a

T6rsasig.

Adattov6bbitis eset€n a megfelel6s6gi hatarozat hi6ny6ban a Tirsas6g vary az adatfeldol9oz6 a megfelel6

garanciek 6rintett szamdra val6 biztositisa ritj6n gondoskodik az adatvddelem harmadik orszigbeli
f,i6nyoss6gainak ellensrilyoz6sdr6l. A garanci6k biztosiqak az adaw6delmi ktivetelm6nyeknek val6

megielel6sl,6s az Eur6pai Uni6n beliili adatkezel6s eset6n biztositott jogokkal azonos szintfi iogokat
biztositanak az 6rintettek szdmira, bele6rwe az 6rintettek jogainak 6w6nyesithet6s6g6t 6s a hat6kony
jogorvoslat lehet6s6g6t, ezen beltil idedrwe azt, hory az 6rintettek hat6kony ktizigazgatasi vagy bfr6s6gi
jogorvoslatot vehessenek ig6nybe 6s kart6rit6st ig6nyelhessenek az Eur6pai uni6ban vaSl egy harmadik
orizigban. A garanciek kiilitndsen a szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 altalanos elveknek, valamint
a be6pitett 6s alap6rtelmezett adaw6delem elveinek va16 megfelel6sre vonatkoznak.

13, Mobil eszkiiz menedzsment

Az adaw€delmi szabAlyozAs szempontj6b6l a mobil eszk<iz menedzsment teriileten a T6rsasig

i.izletmenet6hez fontos szolgiltat5sok, mfszaki technikai, informatikai biztositesa mellett adaw6delmi

szempontb6l fontos kotelezetts6g keletkezih azaz biztositani kell a T6rsas6g birtokSba keriil6 adatok

titkossag6t, s6rthetetlenseg 6s a biztons6got garantSl6 keretrendszerben val6 mfikdd6s6t.

PETAV Rft
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itsszetett 6s rendszeresen v6ltoz6 ielsz6haszn6lat kik6nyszerit6se
haszn6lati eszkriztik automatikus kil6ptet6se
titkosit6s hasznilata a rendszerben lev6 eszktiztiktin
adatok tevoli tdrl6s6nek lehet6s6ge (csak a c6ges adatokra, vagy az tisszes adatra vonatkoz6anJ
eszktiz tAvoli letiltasa
eszktiz rivoli ellen6rz6se
nyomkOvet6s 6s helymeghat6roz6si opci6 tivoli bekapcsol6sinak lehet6s6ge

14. Oktatis 6s tr6ningrendszer

Kiemelt tertiletk6nt kell kezelni a munkav6llal6k kapcsin a biztonsegtudatossegi k6pz6st a szervezet
informatikai 6s nem informatikai alkalmazottai r6sz6re.

A biztonsagtudatos magatartas komoly tizleti karokat okoz6 hibik 6s t6mad6sok megel6z6s6ben jatszhat

szerepeL

Nem elegend6 a megfelel6en kidolgozott IT biztonsdgi szabeltzat, informaci6biztons6gi rendelkez6sek 6s

adaw6delmi, adatbiztonsagi szabilyozds megl6te a szervezetben, a munkav5llal6kban rendszeres

k6pz6sek, tr6ningek sorin kell tudatositani, hogy a kialakitott szabilyrendszer 6s az IT eszktiztik
iinmagukban nem k6pesek garantilni a szervezet szimAra az adat- 6s informeci6biztonsAgot, ehhez a napi

munkatev6kenys6gtik sor6n felel6s magatartisukkal a dolgoz6knak is hozzd kell jirulniuk.

A munkav6llal6k megfelel6 k6pz6se a k6pz6st ktivet6en kimutathat6an kevesebb biztons6gi incidenst
eredm6nyez, ami a ktizvetlen adatveszt6sb6l 6s esetleges adaw6delmi birsigb6l ered6 k6rokon tul a

p6nziiryi eredm6nyekben is nyilv6nval6an megmutatkozik.

A munkavillal6k iiltalSnos adatv6delmi-informAci6biztonsagi tr6ning rendje hathavonta (kapcsolhat6 m6s

rendszeres k6pz6sekhez, tr6ningekhez pl. tfiz- 6s munkav6delemJ ery 6ra id6tartamban t6rt6nien. Ez

vonatkozik az informatikai 6s nem informatikai munkavillal6kra egyar6nt

Ktliin tr6ningrendet kell biztositani az informatikai, kiiltiniisen a rendszergazdai feladatokat ellet6k
r6sz6re. Ennek c6lja, hogy kizdkkentse a k6pz6s alatt iill6kat a megszokott munkamenetilkb6l 6s feltirja
el6ttiik a rosszindulatu t6mad6sok, hekkerek dltal folyamatosan fejlesztett aktualis temad5si szeml6letet,
16mutasson az aktuelis trendek szerint iellemz6en keresett ryenge pontokra 6s segise 6ket abban, hory
6rz6kelt behatolisi kis6rlet eset6n milyen megoldasokat preferdlianak a timad6sok elh6ritis6ra 6s a

kockezat alacsony szinten tartas6nak 6rdek6ben.

A Tdrsasig a be6rkezett kerelmet, illetve tiltakoz6st ktiteles a be6rkez6st6l sz6mitott harom napon bel0l
aftenni az adatkezel6s szempontj6b6l feladat- 6s hataskorrel rendelkez6 szervezeti erys6g vezetdj6hez.

A feladat- 6s hatisktirrel rendelkez6 szervezeti erys6g vezet6ie az 6rintett szem6lyes adat6nak kezel6s6vel
iisszeftigg6 k6relm6re az 6rkez6s6t6l szemitott legk6s6bb 25 - tiltakozasi jog ryakorl6sa eset6n 15 -
napon beliil (r6sban, koz6rthet6 form6ban v6laszt ad.
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A TdrsasSg rendszereben mobilmenedzsment szolgaltatesokat biztos[t6 informatikai beruh5z6st kell
elv6gezni, amely az al6bbiakat kell, hogy biztositsa:

15. Az 6rintettek jogainak 6rv6nyesit6se

Az 6rintett Ei6koztatiist k6rhet szemelyes adatai kezel6s6r6l, valamint k6rheti szem6lyes adatainak
helyesbit6s6t, illewe - a jogszab6lyban elrendelt adatkezel6sek kiv6tel6vel - tiirl6s6t, korlatozaset a

T6rsas6g feltiintetett el6rhet6s6gein.

Az 6rintett jogosult arra, hogr a 16 vonatkoz6, altala a Tirsas5g rendelkez6s6re bocsitott szem6lyes
adatokat tagolt, sz6les kdrben hasznalt, g6ppel olvashat6 form6ban megkapja, tovabb6 iogosult arra, hogt
ezeket az adatokat ery mesik adatkezel6nek tovabbitsa.
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Az 6rintett k6relm6re az adatkezel6 taj6kozE6st ad az 6rintett altala kezelt, illewe az iltala vagy
rendelkez6se szerint megbizott adatfeldolgoz6 iltal feldolgozon adatair6l, azok forr6s516l, az adatkezel6s
c6ljd16l, jogalapj616l, id6tartamer6l, az adatfeldolgoz6 nev616l, cim6r6l 6s az adatkezel6ssel risszefiigg6
tev6kenys69616l, az adaw6delmi incidens kt rtilm6nyeir6l, hat{sair6l 6s az elh6r[t6s6ra megtett
int6zked6sekr6l, tovibba - az 6rintett szem6lyes adatainak tov5bbit6sa eset6n - az adattovibbit6s
iogalapiiir6l 6s cimzettj616l.

A tai6koztates f6szabiily szerint inryenes, ha a t6j6koztatist k6r6 a foly6 6vben azonos adatk<irre
vonatkoz6an tAi6koztatiisi k€relmet az Adatkezel6hdz m6g nem nyfitott be. Ery6b esetekben
ktiltsegt6ritds iillapithat6 meg. A kitltsegt6rit6s m6rt6k6t a felek kdz6tt l6treititt szerz6d6s is rrigz(theti. A
m6r megnzetett kiilts6gt6rit6st vissza kell t6rfteni, ha az adatokat jogellenesen kezelt6k, vagr a
tiij6koztatis k616se helyesbiteshez vezetetL

A val6s6gnak nem megfelel6 adatot az adatot kezel6 szervezeti erys69 vezet6ie - amennyiben a sztiks6ges
adatok 6s az azokat bizonyit6 kitzokiratok rendelkez6sre illnak - helyesbiti, a GDPR. 17. cikk6ben
meghatarozott okok fenn6ll6sa eset6n int6zkedik a kezelt szem6lyes adat t6rl6s6r6l.
A szem6lyes adatot tairiilni kell, ha

a) a szem6lyes adatokra mir nincs sziik6g abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokat grfijttitt6k vagy m5s
m6don kezelt6k;

bJ az 6rintett visszavonja az adatkezel6s alapjit k6pez6 hozz6jiirul6siit, 6s az adatkezel6snek nincs
miis jogalapia;

c) az drintett tiltakozik az adatkezel6s ellen, 6s nincs els6bbs6get 6lvez6 jogszerfi ok az
adatkezel6sre, vary az 6rintett tiltakozik az adatkezel6s ellen;

d) a szem6lyes adatokat iogellenesen kezelt6k;
e) a szem6lyes adatokat az adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vary tag6llami iogban el6irt jogi

ktitelezetts6g teljesit6s6hez tdrtilni kell;
f) a szem6lyes adatok gyfiit6s6re a 16 6ven aluli ryermekek r6sz1re az informici6s tirsadalommal

tisszefti996 szol96ltatdsok kin6l6s5val kapcsolatosan ker0lt sor;
g) ha az Adatkezel6 nyilvinoss6gra hozta a szem6lyes adatot, 6s a szem6lyes adatokra mer nincs

sztiks6g abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokat ryfiitdtt6k vagy mls m6don kezeltek riry azt ttir6lni
kitteles, valamint az el6rhet6 technol6gia 6s a megval6sltis ktilts6geinek firyelembev6teldvel
megteszi az €szszerfien elv6rhat6 l6p6seket - ide6rwe technikai int6zked6seket - annak
6rdek6ben, hogy tiij6koztassa az adatokat kezel6 adatkezel6ke! hosr az 6rintett k6relmezte t6ltk
a sz6ban forg6 szem6lyes adatokra mutat6 linkek vary e szem6lyes adatok m6solatinak, illetve
m6sodp6lddny6nak tttrl6s6L

Az 6rintett tiltakozhat szem6lyes adatdnak kezel6se ellen,

- ha a szem6lyes adatok kezel6se vary tov6bbitisa kiz6r6lag az Adatkezel6re vonatkoz6 jogi
kdtelezetts6g teljesit6s6hez vary az Adatkezel6, adatiwev6 vagy harmadik szemely iogos
6rdek6nek 6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges, kiv6ve ktitelez6 adatkeze16s eset6u

- ha a szem6lyes adat felhasznil6sa vagy tovibblt6sa kttzvetlen t.izletszerz6s, k0zv6lem6ny-kuta6s
vagy tudomanyos kutatiis celiara ttirt6nik; valamint

- tiirv6nyben meghatarozott ery6b esetben.

Az Adatkezeld a tiltakozast a k6relem benyrijtris6t6l szAmitott legr<ividebb id6n beliil, de legfeljebb 15
napon beliil megvizsgiilja, annak megalapozottsdga k6rd6s6ben dtint6st hoz,6s d6nt6s616l a k6relmez6t
irisban tiii6koztatja.

Ha az Adatkeze16 az 6rintett tiltakozisdnak megalapozottseget megellapitja, az adatkezel6st - bele6rwe a

tovabbi adatfelvdtelt 6s adattovabbitast is - megsziinteti, az adatokat zerolia, valamint a tiltakoz6sr6l,
tov6bbe az annak alapjdn tett int6zked6sekr6l 6rtesiti mindazokat, akik r6sz6re a tiltakozassal 6rintett
szem6lyes adatot kor6bban tov6bbitotta 6s akik kdtelesek int6zkedni a tiltakozesi jog 6rv6nyesit6se
6rdek6ben.
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20. I oldal

Ha az 6rintett az Adatkezelo dtint6sdvel nem 6rt eryet, illetve, ha az Adatkezel6 a v6laszad6si hat6rid6t
elmulasztja, az 6rintett - a d6nt6s ktizl€s6t6l, illewe a hatarid6 utols6 naprat6l szamitott 30 napon bel0l -
bi16s6ghoz fordulhat
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Ha az adat6wev6 jog6nak 6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges adatokat az 6rintett tiltakozesa miatt nem kapia
meg, riry az 6rtesit6s ktizl6s6t6l szimitott 15 napon beliil, az adatokhoz val,6 hozzAjutAs 6rdek6ben
bir6s6ghoz fordulhat az Adatkezel6 ellen. Az Adatkezel6 az 6rintettet is perbe hivhatja.

Ha az Adatkezel6 az 6rtesit6st elmulasztja, az adatAwev6 felvil6gosftiist kerhet az adatatadas
meghirisulSs6val kapcsolatos kiirtlm6nyekr6l az Adatkezel6t6l, amely felviliigositiist az Adatkezel6 az
adatewev6 erre irinyul6 k6relm6nek k6zbesftes6t ktivet6 I napon belill kdteles megadni. Felvildgosit6s
k€r6se eset6n az adatawev6 a felvildgosit6s megadiisiit6l, de legk6s6bb az arra nyiwa all6 hatirid6t6l
szamltott 15 napon beliil fordulhat bir6siighoz az Adalkezell ellen. Az Adatkezel6 az 6rintettet is perbe
hivhatja.

Az Adatkezel6 az drintett adatat nem tiirtilheti, ha az adatkezei6st tiirv6ny rendelte el. Az adat azonban
nem tovabblthat6 az adatiwev6 r6sz6re, ha az adatkezel6 eryet6rtett a tiltakozessal, vary a blr6sig a
tiltakozas iogossag6t megallapitotta.

Amennyiben az 6rintett jogainak gyakorldsa sor6n az tgy megit6l6se nem e$/6rtelmfi, az adatot kezel6
szervezeti erys6g vezet6ie az tigy iratainak 6s az iigyre vonatkoz6 iilldspontidnak megki.ild6s6vel
ellasfoglalest k6rhet az adatv6delmi tiszMsel6t6l, aki azt hArom napon bel0l teljesiti.

A T6rsasSg az 6rintett adatainak jogellenes kezel6s6vel vary az adatbiztons6g ktivetelm6nyeinek
megszeg€sevel masnak okozott kiirt, illetve az iltala vary az altala ig6nybe vett adatfeldolgoz6 eltal
okozott szem6lyis6gi iogs6rt6s eset6n jar6 s6relemdliat is megt6riti. Az Adatkezel6 mentestil az okozott
k616rt val6 felel6ss6g 6s a s6relemdij megfizet6s6nek kdtelezettsege al6l, ha bizonyftja, hogy a kArt vagr az
6rintett szem6lyis6gi jogiinak sdrelm6t az adatkezelds ktir6n kiviil es6, elhirithatatlan ok id6zte el6.
Ugyanigy nem t6riti meg a kart, amennyiben az a kirosult szdnd6kos vary srilyosan gondatlan
magatarteseb6l szarmazotL

Az 6rintett jogorvoslati lehet6s6ggel, panasszal a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informici6szabads6g
Hat6signil (1125 Budapesg Sziliiryi Erzs6bet fa sor 22 /C.') vary lak6helye vary tart6zkodasi helye szerint
illet6kes ttirv6nysz6kn6l 6lhet

PETAV Kfi.



22 oldal Adatvedelmi 6s adatbiztons6gi szab6lyzat

16. A Tirsas6gn5l megval6sul6 adatkezel6sek

7 623 Pecs,Tizet r. 18-20. (sz6khely)

7 623 PEcs,Magar Lajos u. 4. (ktizponti iigyf6lszolgalat; tel.: (72) 503 402)
7626 Pecs, Biza tCr 8/B (kihelyezett iiryf€lszolgilati iroda;
7632 P6cs, Kesziii rit 43l1.

16.1. Szol96ltatiisi tev6kenys6gb6l ad6d6 adatkezel6sek

16.1.1. ogyf6ladatok kezel6se

A Tdrsasdg mint kiizszolg6ltat6, kozszolgiltatisi szerz6d6sek alapjiin nytj$a szolgaltatasait iiryfelei
rEsz{re. A szerz6d6sekben kezel6sre kertilnek iiryf6ladatok, az iigyfelek szem6lyes adatai.

A szerz6d6sek rdsz6t kell k6peznie minden esetben az al6bbi t6j6koztat6snak:

,,4 Szolgdltatd kijelenti, hogy Felhaszndl'/Dijfizet6 szerzdddsben megadott adatait a
Szo lgdltato Adarvedehi 6s a dotbiztonsdgi szabdlyzata alapj dn kezeli."

adatkezelCs cdlia: Adatkezel6 szolgaltat6si teriilet6n a felhaszn6l6i/ dijfizet6i (fogyaszt6i) adatok
kezel6se
kezelt odatok kiire: n6v, le6nykori n6v, sziilet6si hely, ditum, anyja neve, lakcime, levelez6si cim,
telefonsz6m, e-mail cim
adatkezebs iogalapia: a GDPR 6. cikk [1) e) az adatkezel6s ktiz6rdekri vag5, az adatkezel6re ruh6zott
ktizhatalmi iogosiwiiny gyakorl6s6nak keret6ben vdgzett feladat v6grehajt6s6hoz sziiks6ges, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TOVASet eOerreZSLESt JOGALAPOKAT, ebben az eserben a
GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges, amelyben az 6rintett az eryik
f'l, vag az a szerz6d6s megkdt6s6t megel6z6en az drintett k6r6s6re tdrt6n6 l6p6sek megt6tel6hez
sztiks€ges. (NAIH B/ 4542. szlmr(, besziimol6j6ban foglalt eln<iki 6116spont alapj6n)
adattdrolds hatdrideie: a szerz6d6s megszfin6s6t6l sz6mitott I 6v
adattdrolds m6dia: papfralapri 6s elektronikus

Az adatkezeldshez esetlegesen kapcsol6dd adatfeldolgozdkat As az adattovtibbittisok cfmzettieit oz 1.
szdmi m e ll6kl et ta rtalm azzo,

16.1.2. Panaszkezel6s

A T6rsasig a panaszkezel6si elj6rdsrendj6t a http://www.petav.hu weboldalon el6rhet6 iizletszabilyzat
tartalmazza.

Az uryfelek 5ltal igdnybe vehet6 panaszbejelent6s m6djai:

Sz6beli panasz:
al szem6lyesen az iigyf6lszol96lati irod6kban, iigyf6lszol96lati id6ben.

Az iigrf6lszol96lat 6s hibafelv6tel el6rhet6s6ge: (7 623 PEcs, Magyar Lajos u. 4.J

Ugrf6lfogad6si rend:
h6tf6, kedd, szerda:
csiitiirtdk:
p6ntek

08.00-15.00-ig
08.00-20.00-ig
08.00-12.00-ig

A kihelyezett iiryf6lszolgalat el6rhet6seget (7 626 Pecs, BUza t6r 8/b.J

PETAV Kft"

Az adatkezel6s helyei:
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Ugrf6lfogad6si rend:
h6tf6, kedd, szerda:
cs ii td rttik:
p6ntek:

08.00-15.00-ig
08.00-17.00-ig
08.00-12.00-ig.

bJ Telefon: telefonos iigyintdz6s az aJ pontban megielolt tigyf6lszolgiilati irodeban biztositott A
telefonos panaszok foryaszt6v6delmi okokb6l rrigzitdsre keriilnek A hangrtigzlt6sr6l adaw6delmi
tai6koztat6 k6sziilt, mely jelen szab6lyzat 5. sz. mell6klet6t k6pezi.
(Telefonsz6m: 06 72 503 402)

A sz6beli panaszt a T6rsasdg azonnal megvizsgSlja 6s sztiks69 szerint orvosolja. Ha a fo5/aszt6 a panasz
kezel6s6vel nem 6rt egyet vary annak azonnali kivizsgdlasa nem lehetseges a panaszr6l jeryz6kiinyv
k6sziil, melynek ery misolati p6ld;inyiit a Tdrsasag 6tadia a foryaszt6nak. Telefonon kozolt sz6beli panasz

esetdn felvett jegyzdkdnyvet a fogyaszt6nak drdemi vrilasszal egyidej0leg kell megkuldeni.
Szemdlyes tigyint6z6s az t.igyf6lszolg6lati irodaban 6s az iiryf€lszolg6lati pontokon biztositott.

A panaszr6l felvett jeryz6kdnyv a kdvetkez6ket tartalmazza:
a/ a fogyaszt 6 neve, lakcfme,
b/ a panasz el6terjesztdsdnek helye, ideje, m6dja,
c) a foryas,.' panaszinak rCszleles leirdsa, a fogyasz6 iiltal bemutatott iratoh dokumentumok Cs egyib

bizonyitdkok jeS/zdke,
d) a vAllalkozas nyilatkozata a fogyasz6 panasz5val kapcsolatos 6ll6spontjtir6l, amennyiben a panasz azonnali

kivizsg6l6sa lehetsdges,
e) a jegyzokbnyvet felyevti szemdly ds - telefonon vagy egyCb elektronikus hirkoztdsi szolgettatas

felhasan6l6s6val kdzolt sz6beli panasz kivdteldvel - a fogyaszt6 alafrAs4

fl a jegyzbkbnyv felvdteldnek helye, ideje,

d telefonon vagy egydb elektronikus hlrkozldsi szolgAltatas felhasm6lisrival ktizolt sz6beli panasz esetdn a
panasz egyedi azonos it6szima.

ir6sbeli panasz

aJ szem6lyesen: az 0grf6lszolg6lati irod6kban
b) postai iton (7623 P6cs, Tiiz6r u. 18-20.)
cl elektronikus lev6lben [uryfelszolgalat@pe

irisbeli panasz eset6n a panasz elbirdl6sihoz sziiks6ges a konkr6t iiry pontos leirasa, t6bb kifog6s eset6n

azok, illewe indokaik elkiiltinitett riigzit6se, tovabba a hatSrozott ig6ny megjekil6s6t 6s a panaszban

foglaltakat alatemaszt6 dokumentumok misolatit is mell6kelni kell a beadv5nyhoz. Amennyiben a

panasznak voltak el6zm6nyei, az ezekkel kapcsolatos informSci6kat is k6ri a T6rsas5g

Az ir6sbeli panasz 6rv6nyess6gi kell6ke az iigrf6l alSirAsa. Az irlsbeli panasz kdpvisel6 vaS/
meghatalmazott ri$iin val6 benyijuisa eset6n, a panasz kerelmen a meghatalmazottk6nt eli6r6
term6szetes szem6ly nev6t is fel kell tiintetni, tovebba a k6relemhez csatolni kell a meghatalmazott
aldirSs6val ellitott - legalSbb k6t tanf altal al6irt, illewe saiiit kezfileg irt 6s alairt - eredeti
meghatalmazast

ir6sbeli panasz eset6n a Tirsas6g a panasz[ryet €rdemben megvizsgiilia 6s a panasszal kapcsolatos
ellasponqat 6s 6rdemi ddnt6s6t/int6zked6s6t pontos indoklSssal ellewa, a panasz k<izl6s6t kdvet6 15

napon beliil ir5sban megktildi az iigyf6l r6sz6re.

A T6rsasag a panaszkezel6s so16n iryekszik a legriividebb hatiirid6k betart6s6val eljArni 6s biztositia, hory
ddnt6se sorin a hat6lyos jogszab6lyok szerint vizsgilja ki, orvosolja vary utasitia el a panaszt.
Panasziigyben hozott dtint6s6t kttz6rthet6en 6s egy6rtelmrien indokolva, valamennyi felvetett probl6m6ra
reag6lva kiildi meg tiryfelei r6sz6re.

A Tarsas6g a panaszkezel6s sor6n kiil6ntisen az alibbi adatokat k6rheti az 0ryf6lt6l:
a) neve;
b) ii$,f6lsziim;
c) lakcime, sz6khelye, levelez6si cime;

PETAV Kft
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d) telefonsz6ma;
e) 6rtes(t6s m6dja;

0 panasszal 6rintett szolgiltatis;
g) panasz leir6sa, oka;
h) panaszos ig6nye;
i) a panasz al6t6masztis6hoz sziiks6ges, az 06zf6l birtok6ban l6v6 olyan dokumentumok miisolata, amely
a szolg6ltat6ndl nem 5ll rendelkez6sre;

i) meghatalmazott ri$6n eljrir6 0ryf61 eset6ben 6rv6nyes meghatalmazis;
k) a panasz kivizsgilis6hoz, megv6laszoHs6hoz sziiks6ges ery6b adaL

16.1.3. HAtral6kkezel6s

adatkezel6s celia: tigyf6lpanaszok felv6tele, szolgaltatasi tev6kenys6ggel dsszefugg6 panaszkezel6s

int6z6se
kezelt adatok kiire: iigrf6l neve, 0ryf6lsziim, Iakcime, sz6khelye, levelez6si cime, telefonsz6ma, 6rtesit6s

m6dja, panasszal 6rintett szolgaltat6s, panasz leir6sa, oka, panaszos ig6nye, a panasz al6t6maszt6sihoz

sziiks6ges, az tyfel birtokdban l6v6 olyan dokumentumok masolata, amely a szolg6ltat6nal nem ell
rendelkez6sre, meghatalmazott ritj6n elj516 iiryf6l eset6ben 6rv6nyes meghatalmazis, a panasz

kivizsgil6sihoz, megv5laszol6s6hoz sziiksdges ery6b adat
adatkizel6s iogalapiar a GDPR 6. cikk (1J e) az adatkezel6s k<iz6rdekfi vary az adatkezel6re ruhizott
kozhatalmi jogosiwany ryakorlisinak keret6ben vegzett feladat v6grehaitSsihoz sziiks6ges, amely

MINTEGY MAG:ABA OLVAa,TJA, ELNYELT A TOVABBI ADATKEZELESI I0GALAPOKAT, ebben az esetben a

GDpR 6. cikk (1) c)-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi k6telezetts6g teliesit6s6hez

szi.iks6ges a fogyaszt6v6delem16l sz616 1997.6vi CLV. TOrv6ny 17lA S (5) alapjan.

(NAIH B/4542. szimti besz6mol6iiiban foglalt elntiki iill6spont alapian)
adattlrolls hatiirideie: a panasz megv6laszol6s6t6l sz6mitoft - foryaszt6v6delmi tdrv6ny szerinti - 5 6v

adatt6rolds m6dja: elektronikus 6s papiralapri

A telefonon tiirtant bejelent6sek eset6ben a besz6lget€sek rttgzit6sre kertilnek A telefonos hangriigzit6s

adatkezel6s6vel kapcsolatos f6bb ism6rvek az alibbiak:

adatkezel6s c6lia: a be6rkez6 panaszok, k6relmek megv6laszolis6hoz sztiks6ges el6rhet6s6gek rogzit6se,

a panaszok, hibabeielent6sek felv6tele
kezelt adatok k6re: 6rintett hangia, eltala megadott adatok
,drtk"r"l6. iogrtrpir, a GDPR 6. cikk (1) eJ az adatkezel6s k6z6rdekf, vary az adatkezel6re ruhSzott

t tiof,ut t.i iogosiWlny ryakorlisinak keret6ben v6gzett feladat v6grehajt6s6hoz sziiks6ges, amely

MTNTEGy MAG;Ba OLVaJzrp, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IoGALAPoKAT, ebben az esetben a

cDpR 6. cikk (11 c)-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi ktitelezetts6g teliesit6s6hez

sziiks6ges a fogyaszt6v6delemr6l sz6l6 1997.6vi CLV. Tiirv6ny 17/A $ [5) alapj6n'

(NAIH B/4542. szamt besz6mol6j6ban foglalt elndki 6llispont alapjin)
adatkezel6s id6tartama: az adatrtigzlt6st6l szamitott 5 6v
adattlrolis m6dia: elektronikusan

Adatkezel6 szol96ltatisi teriilet€n hatral6kos fethaszn5l6kkal/diifizet6kkel (foryaszt6kkal) szemben

fennall6 kdvetel6;6nek behajt6sa €rdek6ben, kOvetel6skezel6si elj6r6s sor5n, adanov6bbirist v6gez P6cs

Megyei fogri V6ros onkorminyzatanak, a t6vh6szolg6ltat6sr6l sz6l6 49 /2005. (XIt.30.) tinkorm5nyzati

rendelet 39. $ (4) bekezd6s6ben meghat6rozottak alapj6n.

Erre a jogalapot a GDPR adia meg'

Adatkezel6 felhaszn5lhatla a rendelkez6s6re ill6 minden olyan adatot, amelyet az drintettek

0ryf6lkezel6si c6llal adtak meg Adatkezel6 r6sz6re, mivel a h6tral6kkezel6s r6sz6t kapezi az

iiryf6lkezel6s eg6sz6nek

ada&ezel^s c6lia: Adatkezel6 szolg6ltat6si rertilet6n a felhaszn6l6i/ diifizet6i (foryaszt6i) adatok

kezel€se, hStral6kkezel6s c6li6b6l

kezelt adotok kdre: Lakossdgi felhaszniil6/dijfizet6 eset6n: n6v (le6nykori n6v, sztilet6si hely, sziilet6si

id6, anyja neve, levelez6si clm (tart6zkodrisi hely)

PETAV Kfi.
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Egy6b felhaszn6l6 /diifrzetl eset6n n6v, illewe megnevez6s, telephely, bankszimlasz6m, ad6sz5m,
statisztikai azonosit6 cegJegxtzak szem, levelez6si cim
ado*ezelas iogalapia: a GDPR 5. cikk (1) e) az adatkezel6s k6z6rdek0 vary az adatkezel6re ruhazoft
ktizhatalmi jogosiweny ryakorl6sdnak keret6ben v6gzett feladat v6grehaltisihoz sztiks6Ses, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZEL6SI IOGALAPOT.AT, CbbcN AZ CSCtbcN A

GDPR 6. cikk (1) fJ az adatkezel6s az adatkezel6 vagy ery harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez
sziiks6ges. INAIH B/ 4542. sz6mt besz6mol6j6ban foglalt elnt,ki 6llespont alap,6n)
adandrolds hatdrideie: a szerz6d6s megszfin6s6t6l sz6mitott 5+1 6v
adattirolis m6dia: paplralapon 6s elektronikusan

Az adotkezellshez esetlegesen kapcsol6d6 adafeldolgoz6kat 6s az odattovdbbitdsok cimzettieit az 7.

szdm mell€klettartalmazza.

Az iiryfelek adatkezel6s6re vonatkoz6an adatkezel6si t6j6koztat6k k6sztiltek, amelyek a szabAlyzat3.6s 4

sz. mell6kletei.

A telefonos el6r6ssel mfiktidtetett ii$d6lszolg6lat adatkezel6si t6iekoztatoia a szab6lyzat 5. sz. mell6klet

16.2. Szem6lyiiryi adatkezel6sek

16.2.1. Munkira ielentkez6k szem6lyes adatainak kezel6se

A Tdrsosttrghoz tiirtdnd jelentkezds folyomata

A munkaviillal6k kivalasztasa sor6n szem6lyes adatok adatkezelds6t val6sltja meg a Tirsasig.

A megfelel6 munkav{llal6 kiv5laszt5s66rt a szervezeti erys6g vezet6je a felel6s, iry a lelen adatkezel6ssel

6sszeftigg6 feladatok ell6tSsa sor6n az adaw6delmi tisztvisel6vel eryiittmiktidve kdteles az 6rintettek

iogait biztositani.

A Tersasag el6tt k6t m6don t6rulnak fel szem6lyes adatok a munkae16 kiv6lasztAsaval kapcsolatosan:

- a meghirdetett 6ll6shelyekre munkaer6-toborzas r6v6n keres megfelel6 szem6lyt a Tersasa&

- 6m el6fordul, hory rin. ,,berepiil6 tin6letraizok" 6rkeznek k6zvetleniil az 6rintett6l postai [ton a

Tirsasag sz6khely6re vary elektronikus titon a T6rsas6g 6ltal iizemeltetett e-mail cimre'

M u nkae 16 - tob o rzds s al i s,,b ere piil 6 6 n 6l etraj zok" -kal kapcsolatos kdztis szabdlyok

A Tirsasig a munk6ra jelentkez6s c6lj6b6l 6rkezett szem6lyes adatok tartalma26 tin6letrajzok

(tov6bbiakban: CV) eset6n nem tesz kiiliinbsdget azok 6rkez6s6nek m6dia kirztitt: azonos elbir6l6s al6 esik

a papfralapon 6s az elektronikus m6don 6rkezett CV.

A Tarsasig az 6llishirdet6s sor6n e-mail cimre 6rkez6 Cv-kre vonatkoztawa Sarantalia azok jelen pont

szerinti kezel6s6L

Amennyiben a CV mis, im a T6rsas6g tulaidoniba tartoz6 e-mail cimre 6rkezik, riry az adott e-mail cim

birtokosa felel6s az6rt, hory az e-mail a lehet6 legrtividebb id6n beliil atkeriilitin az adott e-mail cimre,

ezzel eryidejoleg az adott e-mail cim16l ttirl6dit n a lev6l.

Abban az esetben azonban, ha ez nem tttrt6nik, fgy a T5rsas6g az elektronikus adattirolisra vonatkoz6

altalanos szabalyokat alkalmazza, fiiggetleni.il az e-mail tartalmat6l.

Ugyanez a helyzet a postai iton 6rkez6 CV-k eset6ben is.

PETAV Kft



26 oldal Adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szab6lyzat

Amennyiben a jelentkez6 a munkaer6-toborz ds sorin meghirdetett postai cimre, a TArsasag Sltal elvart

iel<il6ssel kiildi meg a CV-t, rigy ebben az esetben garantalja a T6rsas6g a jelen pont szerinti adatkezelisL

Amennyiben azonban nem a meghirdetetteknek megfelel6 m6don 6rkezik a paplralapti CV, ig az

iratkezel6si szab6lyok szerint a cimzettnek min6siil6 szem6ly kiiteles arr6l gondoskodni, hory a CV a

hum6npolitik66n felel6s szervezeti erys69 vezet6j6hez keriiljtin.

Abban az esetben azonban, ha ez nem ti,rt6nik me& riry a T6rsas6g az iratkezel6sre vonatkoz6 altalanos

szabalyokat alkalmazza, fiiggetlentl a lev6l tartalmet6l.

A CV olopjdn kivdlaszton €rintett adatainak tovdbbi kezel'se (rtgy minv olkalmossdg eldiintase) mdr
a munkaviszony lfltesitdse ciljdb6l tdrtinik igy oz azzal kapcsolatos adatkezel€st a 77.2.2. taglolia.

adatkezel6s c6lia: a megiiresed6 6llashelyek betiiltes6re a munkaviszony k6s6bbi l6tesit6se c6li6b6l,
megfelel6 leend6 munkavillal6 kivilaszt6sa
kezelt adatok ktire: n6v, sztiletesi datum, anyja neve, lakcim, k6pz6si adatok, f6nyk6p, az 6rintett altal
megadott ery6b adatok
adatkezel6s iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s k<iz6rdekfi vary az adatkezel6re ruhezoft
ktizhatalmi iogositv6ny ryakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtis6hoz sztiks6ges, amely

MtNTEcy I\,iAcABA O.VASZT;a, rlruVELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, ebben az esetben a

GDpR 6. cikk (1) a) szerinti €rintetti hozziij6ruliis. (NAIH B/454?. szimibesz6mol6jiban foglalt elntiki
allespont alapjan)
adattirolis hatdrideje: f6szabaly szerint a meghirdetett pozici616l ttirt6n6 dtint6sig

adattirolls m6dja: papiralapon 6s elektronikusan

16.2.2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezel6s

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezel6s c6lja a munkaviszony l6tesit6se, fenntart sa 6s

megsziintet6se.

A Tdrsasag az ML 10. S alapirin a munkaviszony l6tesit6se, teliesit6se, megszfln6se (megsziintetese)

c6ljab6l vag, az ML-b6l szArmaz6 ig6ny 6rv6nyesit6se c6ljib6l l6nyeges nyilatkozat megt6tel6t_ vagy

l6nyeges szim6lyes adat kiizl6s6t kovetelheti. Az e sor6n megszerzett adatot a Tarsaseg a munkav6llal6ra

uon"tioz6 szem6lyiiryi nyilvantartas r6szek6nt kezeli. Ezen nyilatkozat vary szem6lyes adat

val6disiigiinak alitamiszt5s6ul a nyilatkozatot vary szem6lyes adatot bizonltand6 a munkavillal6 a

TSrsas6g ezen ir6nyf k6r6s6re ktjteles a bizonyft6kul szolg6l6 okiratot a T5rsas6g szamara bemutatni.

Amennfrben a biz-onfit6kul szolg6l6 okirat szem6lyazonositisra alkalmas okm6ny, riry a T6rsas6g

fenntartja a jogot, hory annak val6disig6t a Maryarorszig eltal mfikodtett okmiinyok 6rv6nyess6g6nek

ellen6rz6s6re szolgal6 szolgaltatas i96nybev6tel6vel ell er.6d.zze.

Ez a jelen szabAlyzat kibocsijt6sakor:

Az okirat bemutat6s6161 6s a bemutatott okiratr6l a T6rsas6g feljegyz6st keszit, amely a T6rsasig 6ltal az

okiratok ellen6rz6s6re vonatkoz6 nyilventartes r6sz6t fogia k6pezni. A feljegyz6s sorSn a T6rsasdg rtigziti

az okiratra vonatkoz6, az azonosit6shoz sziiks6ges adatokat, iry ktiliin<isen az okirat szemiit, a kiiillit6
nev6t A nyilvantart6s r6sz6t k6pezheti az okirat bemutatasanak id6pon$a 6s az okiratot ellen6rz6

szem6ly azonositSs6ra alkalmas adat, azaz az,hogy ki sz6mAra mutatta be a munkavillal6 az okiratot.

Az Mt. 10.5 (3) bekezd6se az okiratr6l mesolat k6szit6s6t nem teszi lehet6v6. Mivel a hat6sdSok a hat6sdgi

ellen6rz6s soriln a munkiltat6t6l a munkavdllal6ra vonatkoz6 eredeti, illetve mdsolatban tdrolt okiratot nem

k6rhetnek, valamint a Tarsas6g okiratr6l f6nym6solatot nem k6szit, ez6rt amennyiben a munkav6lla16 olyan

munkakcirben foglalkoztatott, amelyre csak okirat megl6te alapjdn alkalmas, ugy annak felel6ss6ge, hogy a

PETAV KTt
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munkavdlla16 az adott okiratot minden esetben magdnAl tansa, az Mt.-b6l fakad6 egyiittmgkatd6si
k6telezetts6g6nek r6sze.

E g 6 sz s Ag iigyi a I kal m a s sd g g a I kapcs o lo to s eg i sz s 69rt gyi a d otok keze l6se

Az egdszsdgiiryi alkalmass6ggal kapcsolatos adatokat a Tarsas6g nem ismeri meg, 6s nem kezeli egyetlen

6rintett adatit a c6lon tulterjeszked6 m6rt6kben. A Tiirsas6g az eg6szs6gtiryi alkalmass6g eldtint6se
c6lj6b6l eg6szsdgtiryi szolg6ltat6t6l szArmazl alkalmassigi eredm6ny alapjen ddnt az adott (leend6J

munkav6llal6 eg6szs6giigyi alkalmassigSr6l. A Tdrsasdg csak az eg6szs6giigyi alkalmassig t6ny6t
bizony[t6 adatot kezeli.
Amennyiben a munkaszerz6d6s megktit6s6nek folyamata sordn deriil ki, hogy az adott 6rintett
alkalmatlan a munkaktir bettilt6s6re, ez6rt a munkayiszony nem jttn l6tre vary ennek hatasara szfinik meg
rlgy az adatkezel6s hatiirideje 6s m6dja is ezzel p6rhuzamos.

A munkaviszony lenntartdsdval 6s megszfin 6 s 6v el ka p c s o I ato s a datkez el d s e k
A T6rsas6g a munkavdllal6ir6l szem6lyzeti, valamint b6r- 6s munkati$ri nyilvantartast vezeL

A szemdlyzeti nyilvantartas a munkaviszonyra, illewe foglalkoztat6sra ir5nyul6 ery6b iogviszonyra (pl.

tin5l16 tev6kenys6gk6nt v6gzett megbiz6s, villalkoz6s stb.) vonatkoz6 t6nyek dokumen6lis6ra szolgdl6

adatkezel6s. A szemdlyzeti nyilvintart5s adatai a munkav6llal6 munkaviszonyaval kapcsolatos t6nyek

meg6llapit6s6ra 6s starisztikai adatszolg5ltat6sra hasznilhat6k fel. A szem6lyzeti nyilv6ntartas T6rsaslg

valamennyi munkaviillal6j6nak adatait tartalmazza.

A bdr- 6s munkatiryi nyilvantartas a munkaviszonyra vonatkoz6 t6nyek dokument6l6s6ra szolg6l6

adatkezel6s. A b6r- 6s munkai.igyi nyilvantartes adatai a munkavellal6 munkaviszonyeval kapcsolatos

t6nyek megillapit6s6ra, b6rsz6mfeit6sre, tirsadalombiztositasi [5rint6z6sre 6s statisztikai

aditszolgiltatisra hasznilhat6k fel. A b6r- 6s munkatigyi nyilvantart6s a Tirsasig valamennyi

munkav6llal6j6nak adatait tartalmazza.

Harmadik szemdlyek a munkaviszonnyal kapcsolatosan meg adott adatai
A munkaviszony kapcsAn beszerzett harmadik szem6ly adatai (p6ldaul p6tszabads6g csal5di

ad6kedvezm6ny kapcs6n) a sziiks6ges adattartamot meg nem halad6an vehet6k fel 6s kezelhet6k

Abban az esetben, ha a munkavillal6 harmadik szem6ly adatait adja me6 try, a harmadik szem6lyt6l

ktiteles az adatkezel6shez a harmadik szem6ly hozz6jirul6sit megszerezni, amellyel a Tirsas6g igazolni

tudja, hory a harmadik szem6ly adatainak kezel6s6re felhatalmaz6ssal rendelkezik. A hozz1iArul6

nyilatkozat a szabalyzat 8. sz. mell6klete.

A munksviszonnyal kapcsolatos adotkezeli sekre vonatkoz6 nyilatkozatok
Amennyiben a munkaviszony l6tesit6s6hez, fenntart6s6
jogosultsegok bizonyitSsdhoz vary kOtelezettsdgek elis

munkavillal6t6l, try a nyilatkozat beszerz6se soran a T

hoz, megsziintet6s'hez, az ezekkel kapcsolatos
mer€s6hez nyilatkozat beszerz6se sziiks6ges a

6rsas6g minden esetben felhivia a munkavSllal6

firyelm6t a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezel6s t6ny6re, iogalapi6ra, c6ljiira.

Amennyiben a nyilatkozat 6rv6nyess6g6hez okm5ny bemutatasa sziiks6ges (szem6lyi igazolvany), t15l a

T6rsasig semmiiyen m6don nem kezeli az okmany adatait 6s,/vagy f6nymisolt vary szkennelt k6p6t'

hanem az arra jogosult munkavdllal6ja alair6seval tanfsitja az okmdny bemutatas6t 6s annak

6rv6nyess696t

M u n kavd ll a I 6 k o ktatd sa
A Tarsas6g fenntartja a iogot, hory munkav5llal6k oktatis6ra harmadik
oktates tdrv€nyileg kottttt a munkaviszony elliuis6hoz, fry
adatfeldolgoz6 jak6nt dolSozza fel az adatokat, minden mds o

hozz6j5rulis6val keriil a harmadik f6lhez tov6bbit5sra a szem6lyes adat.

f6llel szerz6djiin. Amennyiben az

a harmadik f€l a T5rsas6g
ktatis eset6n a munkav6llal6

adatkezel6s c6lia: munkaviszony l6tesit6se, telresit6se vary megsziintet6se, az ezekkel kapcsolatos
jogosults69ok elismerese 6s kdtelezetts6gek tanrisitisa

kezelladalok-kore:

PETAV KfL
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- neve,

- sz0let6si neve,

- sziilet6si helye 6s ideje,

- 6llampolgirsiiga
- anyja sziilet6si neve,

- lak6hely6nek cime,

- tart6zkod6si helye (amennfben elt6r6 a lak6helyt6l),

- maginnyugdijp6nztiri
o tagsag Gnye,
o bel6p6s ideje (6v, h6, nap),
o bank neve 6s k6dja,

- ad6azonoslt6 jele,

- t6rsadalombiztosit6si azonosit6rele (TAl szim),

- nyugdijas ttirzssz6m (nyugdiias munkav5llal6 eset6n),

- munkaktinyv m6solat (ha van]

- nyilatkozattartoz6sr6l,
- nllatkozatadatbiztonsSgmegtaruisiir6l,

- foly6szimla szima,
- munkaviszony kezd6 napla,

- biztosit6si jogviszony tipusa,

- heti munka6rSk szima,

- telefonsz6ma,

- csaliidi Sllapota,

- v6gzetts6get igazol6 okmdny misolati p6ld6nya,

- munkaalkalmass6gieg6szs6giisriigazoliis,

- munkakdre,

- orvosi alkalmass5g t6nye,

- a leszemolast kt vetSen a munkaktiri alkalmassigi z616 orvosi vizsgelat elv6gz6s6nek t6nye,

- f6All6son kivtili munkav6gz6s eset6n
o jogviszony jellege,

o munk6ltat6 neve 6s sz6khelye,
o a f6ill6son Hvflli munkahelyen teliesitett havi Stlagos munkaidd,
o elv6gzend6tev6kenys66

- el6z6munkaviszonnyalkapcsolatosigazoHsok:
o igazolv6ny a biztoslEisi iogviszonyr6l 6s az eg6szs6gbiztositiisi ell6tisr6l
o munklltat6i igazol6s a jogviszony megsztin6s6r6l
o el6z6 6vi ad6alap

- az Mt 120. S alapiin j6r6 p6tszabads6g ig6nybev6tel6vel kapcsolatosan
o a rehabilitlci6s szak6rt6i szerv legalSbb 6wen szizal6kos m6rt6kfi eg6szs6gkirosod6s6t

megallapftiisat igazol6 okm6ny f6nym5solata,
o foryatdkossegi t6mogatdsra iogosults6gotigazol6 okm6nyfenymesolata,
o vakok szem6ll jSrad6kira jogosultsaSot igazol6 okminy f6nymisolata,

p6tszabadsiig csal6di ad6kedvezm6ny ig6nybe v6tele, ad6mentes term6szetbeni iuttatisnak min6siil6
kedvezm6nyes utazisi igazolviny ig6nyl6s6nek vagy ad6mentes iskolakezd6si timogatis c6li6b6l

munkavillal6 16. 6let6v6t be nem tolttitt hozzitartoz6ienak

- sziiletesi helye 6s ideie,

- lakcime,

- anyia neve,

- tirsadalombiztositisi azonosit6 iele [TAJ szim),

- ad6azonosit6 iele,
- 6rv6nyes diikigazolviny megl6t6nek t6nye

adatkezel6s iogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s k6z6rdeki vary az adatkezel6re ruhSzott
kiizhatalmi jogositveny ryakorl6s5nak keret6ben v6gzett feladat v6grehaitis6hoz sziiks6ges, amely
MINTEGY MAdABA OLVA.1TJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI JOGALAPOKAT, ebben AZ CSEtbEN A

GDPR 6. cikk (1) c)-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 iogi kdtelezetts6g teliesit6s6hez
sziiks6ges, a csal5di kedvezm6ny ig6nybev6tel6nek szab6lyair6l a szem6lyi itivedelemad616l sz6l6 1995'
€vi CXVIL ttirv6ny (Szia t6ru6ny) 29/L es z9/8. bekezd6sei rendelkeznek, a p6tszabadsag
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ig6nybev6tel6nek szab6lyai16l a munka tdrv6nyktinyv6r6l sz6l6 Z0lZ. 6i I. tiirv6ny 118. $-a rendelkezik
(NAIH B / 4542. szimt beszimol6j6ban foglalt elntiki 6ll5spont alapi6n)
adattirol{s hatirideie: az adatkezel6s c6ljinak megval6sul6sai& f6szabely szerint

- munkaviszonnyal kapcsolatos iogosults6gokkal 6s ktitelezetts6gekkel kapcsolatosan a

munkaviszony megsz0n6s6ig

- munkaviszonyb6l fakad6 jogosultsigokkal kapcsolatosan a nyugdiifoly6sitiisr6l sz6l6
jogszab6lyokban meghatirozott hatirideig

- csal6di ad6kedvezm6ny ig6nybev6tele eset6n munkaviszony6nak megszrin6s6t ktivetd 5 6vig 6rzi
meg

- p6tszabads69 i96nybev6tele eset6n a munkaviszony fenn6ll6siig.
adatkezel6s m6dia: papiralapon 6s elektronikusan

A T6rsas6g a munkav6llal6ssal tisszefti996 adatkezel6sekr6l el6zetesen tAi6koztaqa a munkavillal6kat A
tiij6koztat6 a szab6lyzat 7. sz. mell6klete.

Az adatkezeldshez esetlegesen kapcsol6d6 adatfeldolgozdkat is az adattovdbbittisok cimzettjeit az 7.

sz.i m i m e I l€klet ta rta I m azza.

16.2.3. Munkavellal6k technikai eszktizeinek ellen6rz6s6vel kapcsolatos adatkezel6sek

A munkaltat6 a munkaviszonnyal osszefiigg6 magatart6sa krir6ben ellen6rizheti a munkav5llal6kar Az
ellen6rz6sre az Mt. 11/A. $ (1)-(5)bekezd6se ad jogalapot

A T6rsasdg az ML-ben meghatirozott iogalappal ellen6rzi munkavellal6iL A Tersas6g el6zetesen
tajekoztatia a munkavillal6t azoknak a technikai eszktiztiknek az alkalmaz6s6r6l, amelyek a munkavdllal6
ellen6rz6s6re szolgelnak. E tdj6koztat6 rbsz1tklpezi a7. sz. mell6kletnek.

eszkdzdk ellendrzdse

A T6rsas6g a munkav6llal6knak indokolt esetben, munkavdgzds c6ljira biztosit szSmit6g6peg e-mail cimet
€s internet-hozzef6r6st A haszn6lat szabilyair6l 6s az ellen6rz6s lehet6s6g6r6l a munkav6llal6kat a

T6rsasag el6zetesen [16sban t6j6koztatja.

Mivel a Tirsas5g tulaidonAt k6pez6 szem6lyi sz6mit6g6peket 6s laptopokat, c6ges e-mail cimeket a

T6rsasig munkav6gz6s celj6b6l biztositja, azokon szem6lyes adatot terolni tilos. Amennyiben a

munkavSlla16 a tiltis ellen6re ezen eszktizdkdn mag6nc6hi szem6lyes adatait (pl.: csaladi fot6k,
telefonktinyvek. sajet adatbazisok stb.) t6rolja, igy T6rsas6g a sz6mit6g6p ellen6rz6se soren ezeket az

adatokat is megismerheti. Err6l (illetve az archivil6s 6s a rendszergazdai tev6kenys6g t6ny6r6l) a

munkav6llal6kat az eszktiztik haszn6lata el6tt irdsban t6j6kozta$a a Tirsasig.

Cdges e-mail cimek ellendrzdse

A T6rsasAg munkavSllal6i tudomasul veszik, hory mindazon e-mail cimek, amelyekben a T6rsas6g neve
kiterieszt6skdnt szerepel (...@petav.hu), a Tiirsasiig tulaidonat k6pezik 6s az ezen a cimeken folytatott
levelez6s munkac6hi levelez6snek min6siil. A fogadott 6s kiildritt e-mailek tartalma a Tdrsas6g tulajdonet
k6pezik!

Az ilyen cimeken folytatott levelez6sbe a Tirsas6g megfelel6 .iogalap eset6n iogosult betekinteni. A
T6rsasdg jogosult a fent nevezett clmeken folytatott levelez6sek meghatirozott id6kdztink6nti biztons6gi
ment6s€re, az elektronikus levelez6 rendszer folyamatossegiinak 6s stabilitSs6nak 6rdek6ben.

A c6ges e-mail cimeken nem munkav6gz6si c6hi (mag6n vary b6rmilyen ery€b) levelez6st tilos folytatni.
Amennyiben a munkavellal6 a ,,(...@petav.hu)" ceges e-mail cimen talalhat6 leveleiben mag6n- vary
b6rmilyen egy6b c6hi levelez6st folytat, ezzel egy id6ben a postafi6kban magdnc6hi szem6lyes adatait
terolja, fgy a Tarsas6g az e-mail cim ellen6rz6se sor6n ezeket az adatokat is megismerheti.

Az intern e t h a szn dl a ti n a k el I en orz E s e
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A fenti szab6lyok 6rv6nyesek az internethaszn6latra is: az internet hasznalata munkaid6ben csak tirsasdgi
c6lokra engedelyezetl Emiatt az internetez6si adatok c6ges adatolcrak min6s0lnek

Cdges gapjdrmfivek nyomon kiive'lse

A T6rsas6g fenntartja a jogot, hory a tulajdon6ban l6v6 aut6iba nyomkrivet6 rendszert telepit A g6pjSrmti
csak a T6rsas6g c6ljaival tisszefugg6sben hasznilhat6, aminek sor6n a nyomktivet6 rendszer folyamatosan

ielz6st ad a g6pjdrmI aktu6lis pozici6jir6l. Mivel a g6pj6rm[ hasznil6!a minden esetben tisszektithet6 a

g6pj6rmfi aktuiilis pozici6j6val, iW ez szem6lyes adatte velik - err6l a T6rsas6g minden esetben
uij6koztaga a 96pjdrmfi vet haszn6l6 munkav6llal6t

Az ellendrzds menete
A Tirsasig a tulajdon6ban ill6 minden eszktizt ellen6rizheti, a fokozatossag elv6nek betartesaval,
valamint a munkavillal6 jelenl6tdnek biztosltisaval. Az ellen6rz6s t€ny6r6l az ellen6rz6s c6li6val

tisszef0gg6en t6j6k oztat)a az ellen'rz6ssel 6rintett munkavellal6t. A technikai ellen6rz6st a rendszergazda

v6gezheti alkatmi vizsg6latok lefolytatesaval, de akir a Tirsasdg b5rmely munkav6llal6ja 5ltal

k6relmezhet6, amennyiben a Tirsas6g gazdas5gi 6rdekeit vesz6lyeztet6 folyamat val6szinfisithet6.

adatkezel6s c6lia: a T6rsasig iogos iizleti 6rdekeinek megfelel6en a munkav6llal6k ML 11/A. 5 (1)
szerinti ellen6rz6se, iSr ktilaindsen a munkav6llal6nak biztositott szemit686p, e-mail clm 6s internet-
hozz6f616s ellen6rz6se

kezelt adatok ktire: az ellen6rz6s sorAn rdgzitett szem6lyes adatok, iry kiiliindsen mag6n e-mail cimek,

magdn telefonszamok, f6nyk6pe[ sajdt sz6mit6g6pes dokumentumok, internetes bdng6sz6si el6zmenyek,

cookie-k, a munkajogviszony ellitisa sor6n 6szlelt jogs6rt6s t6nye, a iogs6rt6s leir6sa

adatkezel6s iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s ktiz6rdekf vagy az adatkezel6re ruhazott
kozhatalmi iogositveny ryakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtis5hoz sztiks6ges, amely

MINTEGy MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, ebben az esetben a

cDPR 6. cikk (1) f) az adatkezel6s az adatkezel6 vagy ery harmadik f6l iogos 6rdekeinek 6rv6nyesitds6hez

sziiks6ges. (NAIH B/4542. szAmtbeszimol6iiiban foglalt elniiki ellaspont alapiin).

adattirolls hatdrideie: az ellen6rz6st6l szemltott 16v, de legk6s6bb az ellen6rz6ssel kapcsolatos ig6ny

el6vtil6se

adatkezel6s m6dia: elektronikusan

Az adatkezel4shez esetlegesen kapcsot6d6 adatfeldolgozdkat 6s az adattovdbbitdsok cimzettieit az 7.

s z d mfi m e I I d kl et ta r ta I m azza.

16.2.4. Munkira k6pes Sllapot ellen6rz6se

Az ML 52. g (1) a) kimondia, hory a munkav6llal6 kiiteles a munk6ltat6 6ltal el6irt helyen 6s id6ben

munkdra k6pes 6llapotban megielenni.

A Tirsasig az MvL 2. S (3)-ban kapott felhatalmaziis alapjin az al6bbiak szerint haterozza meg az

alkoholos befolyisolsiigra vonatkoz6an az eg'szslget nem veszelyeztet6 6s biztons5gos munkav6gz6s

kiivetelm6nyeinek megval6slt6sAt:

Az MvL 60. g (1) alapj6n a munkav6llal6 csak a biztonsegos munkav6gz6sre alkalmas dllapotban, a

munkav6delemre vonatkoz6 szabilyok, utasit6sok megtart6s6val, a munkav6delmi oktaHsnak

megfelel6en v6gezhet munkSt A munkav5llal6 ktiteles munkatirsaival eryiittmffkt dni, 6s munkiiiat fgy
v€gezni, hopr ez sajet vagy mes eg6szs6g6t 6s testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse.

A Tdrsas6g minden munkak6rre vonatkoz6an tiltja, hory a munkavillal6i alkoholos befoly5soltslg alatt
tart6zkodjanak a munkav6gz6s teriilet6n - ez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkav6llal6 munkaidej6n
tul, m5r/m69 nem munkav6gz6si c6llal tart6zkodik a teriileten, l6v6n az alkoholos befolyisoltsiig alatt 6116

szem6ly vesz6lyezteti masok biztonsigos munkav6gz6s6t Tilos a Tirsasag teriilet6re va$r amennyiben az

PErAv K/t"
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nem azonos vele, rigy a munkav6gz6s teriilet6re alkoholos befolyiisoleag alatt bel6pni ott alkoholt
foryasztani, alkoholos befoly6solts6g alatt munkat v6gezni.

lelen szabrily al6l indokolt esetben csak a vezet6 tiszts6gvisel6 adhat ir6sos felment6st

A biztonsagos munkav6gz6s felt6teleit vesz6lyeztetheti a munk5ra k6pes 5llapot hiSnya, igy az alkoholos
befolyesoltsag. Emiatt a munkav6llal6nak nem csak a munkav6gz6sre ttirt6n6 megjelendskor kell munk6ra
k6pes Sllapotban lennie, hanem ezt az 6llapot6t eg6szen a munkaideje lejdrt6ig ktiteles meg6rizni.

A munkav5llal6 munk5ja elldtisa sordn nem veszdlyeztetheti sem a maga, sem pedig m6s eg6szs6g6t 6s

testi 6pseg6L

A T6rsasig a biztonsagos munkav6gz6s kttvetelm6nyeit kialakitand6 kdtelezetts6g6n6l fogva ktiteles
rendszeresen megry6z6dni a116l, hory a munkav6llal6k megtarqek-e a reiuk vonatkoz6 rendelkez6seket
A munkajogi el6ir6sok betartis6nak ellen6rz6s6re vonatkoz6 szabelyokat mind az ML, mind az MvL
pontositja.

A munkav6delmi szab6lyok betart6s6nak ellen6rz6s6re a T5rsas6g munkav6delmi felel6se jogosult, akit a
Tarsasag vezet6 tiszts6gvisel6je az Mvr 57. $ (1) bekezd6s6nek rendelkez6se szerint jel6l ki.

Az ellen6rz6sre iogosult szem6lyek;

- munkav6delmifelel6s,

- oszt6lyvezet6k,

- teriilewezetdk,m0vezet6k,

- aza szemfily, akinek a vezet6 tiszts6gvisel6 a vizsgiilat lefolytatesera megbizist ad

Az ellen6rz6sre jogosult szem6ly b6rmikor elrendelheti az ellen6rz6st, akir az Mvr 54. $ (7) b)-ben kapott

felhatalmazas alapj5n szI16p16baszerfi en is.

Az alkoholos befolyisolts6g ellen6rz6se azonban a fentiekkel tisszhangban sem j6rhat a munkav6llal6
emberi m61t6sag6nak megs6rt6s6vel - ig az ellen6rz6sre jogosult szem6ly nem 6lhet vissza ellen6rz6si

iog6val, illewe azt nem gyakorolhatja annak rendeltet6s6vel ellent6tesen, p€ld5ul, ha a vizsgilatot naponta
ttibbsziir indok n6lk0l vagy szem6lyes bosszrib6l folytaga, de az is iogszerfitlen, ha jogktirrel nem

rendelkez6 szem6ly rendeli el a vizsgalatoL

Az ellen6rz6s pontos menete:

- az ellen6rz6sre jogosult szem6ly blrmikor elrendelheti b6rmely munkav6llal6ra vonatkoz6an az

alkoholos ellen6rz6st, akirszrir6p16baszerfien is,

- az ellen6rz6sen az ellen6rztitt munkav6llal6n 6s a vizsgelatot v6gz6 szem6lyen kiviil k6t tanf is

veryen r6szt,

- az ellen6rz6sre jogosult szem6ly a Tirsasig b6rmely munkav5llal6j6nak ielz6s6re jogosult

elrendelni az ellen6rz6st, amennyiben a munkav6llal6 megieldli az ellen6rz6s indoket 6s az

ellen6rizend6 szem6lyt, az ellen6rz6se iogosult szem6ly azonban iogosult az ellen6rz6st
megtagadni, amennyiben az int6zked6sre okot ad6 ktiriilm6nyekb6l ery6rtelmfien arra lehet
ktivetkeztetni, hory az ellen6rz6s nem indokolt,

- az ellen6rz6s t6ny6r6l az elten6rz6st v6gz6 szem6ly ieryz6ktinyvet allit ki, a jeryz6ktinyv tartalmi
kell6kei az ellen6rz6s t6lye, az ellen6rz€sre okot ad6 k6riilm6ny (iiltaliinos munkav6delmi c6lti
ellen6rz6s vary alkoholos befoly6solts6g ryantia), az ellen6rz6ssel 6rintett szem6ly, az ellen6rz6s
id6pontja, az ellen6rz6s eredm6nye, az ellen6rr0tt szemaly az ellen6rz6s eredm6ny6vel
kapcsolatos jognyilatkozata (elfogadja, nem fogadja el),

- a jeryz6krinyvet a vizsgalt munkav6llal6, a vizsgAlatot v6gz6 szem6ly, valamint a ielenl6v6 tanfk
al6(rAs6val hiteleslteni kell,

- amennyiben a munkavillal6 az eredm6nyt nem fogadja el, riSr a foglalkoz6s-egEszs6giigli
orvosnil vary egy6b eg6szs6giiryi szolg6ltat6n6l kezdem6nyezheti a v6ralkohol szintj6nek
v6rv6tellel t0rt6n6 ellen6rz6s6t,
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amennyiben az ellen6rz6s ala fogott munkav6llal6 nem hailand6 az ellen6rz6sre iogosult
szem6llyel egyiittmfikttdni 6s nem veti magat ale az ellen6rz6snek, az ellen6rz6sre iogosult
szem6ly azonnal 6rtesiti a munkavallal6 feleft munk6ltat6i jogk<irrel rendelkez6 szem6lyt,

az ellen6rz6s megtagad6sa automatikusan munk6ra alkalmatlan iillapotnak min6s0l az MvL 60. S
(1) szerint, l6v6n megtagadja a tdrv6nyben foglalt egrtittmrikodesi kdtelezetts6g.

Abban az esetben, ha a munkav6llal6 munkira alkalmatlannak min6siil (pozitiv eredm6ny vagJr

erytittmfktid6si kdtelezetts6g megszeg6se), riry az ell en1rzest vegz6 szem6ly azonnal koteles 6rtesiteni a

munkavdllal6 felett munkiltat6i jogktirrel vary drint6si jogkrirrel rendelkez6 szem6lyt, aki ktiteles a
munkavdllal6t felmenti a munkav6gz€s al6l.

ada*ezelCs cClla: munk6ra alkalmas illapot ellen6rz6se munkav6delmi c6lb6l

kezelt odatok k6re: az ellen6rz6s eredm6nye, id6pontia, munk6ra alkalmas 6llapot t6nye, ellen6rz6st

v€gz6 szemlly adatai, ellen6rz6s al6 fogott munkav6llal6 adatai, tanfk adatai. Ha az ellen6rz6tt szem6ly

vitaga az eredm6nyt, akkor annak t6nye is, illetve pozitiv minta eset6n, ha lemond a vervizsgSlat iogir6l,
ennek t6nye is.

adatkezel4s iogalapio: a GDPR 6. cikk (1) eJ az adatkezel6s k<iz6rdekf vagy az adatkezel6re ruh6zott

kitzhatalmi iogosiweny ryakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtisihoz sziiks6ges, amely

MINTEGY MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, ebben az esetben a

GDpR 6. cikk [1) fJ az adatkezel6s az adatkezel6 vary ery harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez

sz0ks€ges. (NAIH B/4542. szAm$besz6mol6jiban foglalt elntiki 6lliispont alapi6n)

adatadrol1s haafrridde: az ellen6rz6sb6l fakad6 jogok 6s kiitelezetts6gek 6ltal megalapozott ig6nyek

6rv6nyesit6s6re nyitva 6116 hatarid6
adandrold s m6 di a: papiralapon

lelen adatkezel|shez esetlegesen kapcsol6d6 adatfeldolgozfkat 6s oz ailattovribbifisok cimzettieit az

7, sz. melldklet tartalmazza.

16.3. Elektronikus megfigyel6rendszerrel kapcsolatos adatkezel6s

A Tirsasig az Szvw-ben meghatirozottak szerint elekronikus megfiryel6rendszert iizemeltet az alebbi

cimeken:

- 7623 P6cs, Ttiz6r u. 18-20

Az elektronikus megfiryel6rendszer altal k6szitett k6pek meg6rz6s6re 6s felhasznil5sAra az Szvw.

rendelkez6seinek fi$/elembev6tel6vel az alibbi szab6lyok irdnyad6ak:

Az elektronikus megfigyel;rendszerrel kdszitett lelvdtel ek tiirl4sdnek m6dja 6s hotdrideie

A felvetel felhaszniil6s hi6nylban a rtigzit6st6l szamitott 3, azaz harom munkanap eltelt6vel ttirl6sre ker0l'

Felhaszn6lSsnak az min6siil, ha a felv6telt bir6siigi vagy mas hat6siigi eliir6sban bizonlt6kk6nt

felhasznillik

Az elektronikus megligyelissel kopcsolatos garancidlis szabdlyok

A Tirsas6g az elekronikus megfiryel6rendszerrel csak a sziiks6ges m6rt6kben avatkozik bele az

6rintettek magens zf 6r AiAba.

A Tersas6g semmilyen indokb6l 6s m6don nem folytat elektronikus meghryel6st:

- abb6l a c6lb6l, hogy ery munkav6llal6 munkaintenzitasdt figyelje meg,

- abb6l a c6lb6l, hogy a munkav6llal6k munkahelyi viselked6s6t a befoly6solja,

- szenzitfv teriileteken, iry kiiltinirsen tilttiz6ben, zuhanyz6ban, illemhelyis6gben,
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olyan teriileten, ahol a munkavdllal6k pihen6ideiiiket vae5/ munkakiizi sziinetiiket tiiltik,
ktiltintisen pihen6szobiban, doh6nyzasra kiielt lthelyen,
k6zte rtil ete n.

A T6rsasig azonban abb6l a c6lb6l folytathat elektronikus megfiryel6st, hory megry6z6dj6n r6la, hogr az

eg6szsiget nem vesz6lyeztet6 6s biztons6gos munkav6gz6s 6rdek6ben a munkav6llal6k megtartjak-e a

raiuk vonatkoz6 rendelkez6seket.

Az 6 ri ntette k tdj i koztatdsa

Az adatkezel6sre vonatkoz6an taj6koztat6 k6sziilt, melynek c6lia az drintettek el6zetes tii6koztatisa az

adatkezel6sr6l. A t6i6koztat6 a szabelEat 9. sz. mell6klete. A t6j6koztat6 a megfiryelt tertiletre ttirt6n6
osszes bel6p6si ponton kihelyez6sre keriil.

A Tdrsasdg munkavdllal6inak tdjdkoztatdso

Az adatkezel6sre vonatkoz6an munkavillal6i tij6koztat6 k6szUl! melynek c6lja a munkavillal6k el6zetes

t6r6koztatasa az adatkezel6sr6l. A t6jekoztat6 szovegdt a 7. sz. mell6klet tartalmazza.

A riigzitett kamerakCpek korldtozdsa 6s az azokba val6 betekintds

Annak 6rdek6ben, hory a T6rsas6g min6l kev6sb6 terjeszkedjen az 6rintettek maginszfdr6i6ba, az Szvw.
31. $ alapjiin a Tirsas6g minden, a kamerdval riigzftett felv6telekbe torten6 betekint6sekr6l iegrz6kiinyvet
vesz fel, amiben rtigziteni kell az Szvw- v6grehajtasiir6l sz6l6 22/2006.0V. 25.) BM rendelet 10. $ (1)
bekezd6s6ben meghatarozott adatokaL A jeryz6k6nyv kezel6s6nek iogalapja a GDPR 6. cikk (1J c) szerinti
jogi ktitelezetts6g. A jegrz6konyvet a T6rsasdg az adatkezel6s hely6n tirolja, megsemmisit6s6re a

megtekintett felvdtel meg6rz6s6re vonatkoz6 hat6rid6 ir6nyad6.

Az Szvw. elolrasin tul a T6rsas69 a k6pek korletozesar6l (a szabAlyzat 12. sz. mell6Hete) is ie$z6ktinyvet
k6szit az elsz6moltathat6sdg elv6nek megfelel6se 6rdek6ben, a jegyz6ktinyv megsemmisit6s6re a

korl6tozott felv6tel meg6rz6s6re vonatkoz6 hatirid6 irdnyad6.

A kameris k6pekbe ttirt6n6 betekintdsr6l a szabalyzat 11. sz. mell6klete szerinti ,egyz6kiinyvet kell
kesziteni.

Rorl dtozd si j o g o su I *rig g a I re n d e I kez6 sz e m 6ly e k

A Tirsas6g a korl6toz6sra jogosultak ktir6r6l is nyilventartSst vezeL A nyilv6ntartas rdsze a korl6toz6si
joggal rendelkez6 szem6ly neve 6s munkak<ire, a korlitozisi jog kiad6s6nak ddtuma, a korl6tozisi jog
visszavon6s6nak datuma. Az adatokat a visszavonast6l szemitott 5 6ven keresztiil 6rzi meg a T6rsas5g. A
korldtoz6si jogosultsaggal rendelkez6 szem6lyek nyilv6ntart6sa a szabalfzat 13. sz. mell6klete.

adatkezelas cdlia: kameriikkal tiirt6n6 megfigyel6s munkav6delmi 6s vagyonv6delmi c€lb6l
kezelt adatok kijre: az 6rintett k6pmisa, a kamerak6ppel megszerezhet6 adatok (tart6zkodasi hely,
tart6zkodesi id6)
odatkezel€s iogalapit a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s koz€rdekfi vagy az adatkezel6re ruhizott
kozhatalmi jogosfw6ny ryakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtdsdhoz sztiks6ges, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, EbbEN AZ CSEtbEN A
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Az elektronikus megfiryel6rendszerrel rdgzitett felvetelekbe csak a betekint6sre jogosult szemdlyek
tekinthetnek be 6s csak korl6toz6si joggal rendelkez6 szem6lyek korl6tozhatj6k a felvdtelek kezel6set.
Betekint6si 6s korlitozdsi jogot csak a Tirsas6g vezet6 tiszts6gvisel6je adhat, az ilyen joggal rendelkez6
szem6lyekr6l a T6rsas6g nyilvantart6st vezeL A nyilvintart6s r6sze a betekint6si/korl6toz6si joggal

rendelkez6 szem6ly neve 6s beosztisa, a betekint6si/ korl6toz6si jog kiadis5nak datuma, a

betekint6si/korl6tozisi jog m6rt6ke, a betekint6si/korlatoz6si jog visszavonds5nak ddtuma. Ezen adatokat
a betekint6si/korlatozesi jog visszavonest6l szemftott 5 6ven keresztiil 6rzi meg a T6rsas6g.
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cDPR 6. cikk (1) fl az adatkezel6s az adatkezel6 vary ery harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez
sznks6ges. (NAIH B/4542. sz6m$ besziimol6jdban foglalt eln<iki ill5spont alapj6n)
adattdtolds haalrideie: altalanosan a rogzit6st6l szamitott h6rom munkanap
adamdro lds m6di a: elektronikusan

Az 6rintetu iogg/akorl{sra vonatkoz6 szabfllyok
A T6rsasdg tar6koztaqa, hory a GDPR alapjin 0n, szem6lyazonossiginak igazol6s6t kirvet6en az aliibbi
jo96rv6nyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- informeci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory onre n6zve kezel-e kamerafelv6telt a TArsasAg, azaz

gyakorolhatla a GDPR 15. cikke szerinti hozzaf6r6si jogat,

- k6rheti szem€lyes adatai kezel6s6nek korletozas6t,

- tiltakozhat az adatkezel6s ellen,

- k6rheti az adatok t<irl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6seben meghat6rozott

valamely felt6tel fennall.

Abban az esetben, amennyiben 0n a GDPR 15. cikk (3J bekezd6s alapiAn az adatkezel6s tArgrit klpezd
szemelyes adatok m6solalet az adatkezel6t6l k6ri, riry az adatkezel6 azt a rendelkez6s6re bocs6tja, kiv6ve,

ha ez a jog misok jogait 6s szabadsagait hetranyosan 6rinti.

Az 6rintett 6lhet a GDPR 18. cikke szerinti korlatozisi jog6val a felv6tel fent meghatarozott tiirol;isi idej6n

beliil (d{x). Ebben az esetben meg kell jeltilnie, hory milyen okb6l k6ri, hory a T6rsas6g a felv6telt a

terolasi hateridd eltelt6vel se tdrdlje vagy semmisitse meg. Ilyen okok a GDPR 18. cikk (1) bekezd6se

szerint az alibbiak lehetnek:

- az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontossag6t,

- az adatkezells logellenes, 6s az 6rintett ellenzi az adatok ttirl6s6! 6s ehelyett k6ri azok

felhaszn6l6sinak korlitozds6t,

- az adatkezel6nek m6r nincs sztiksege a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6li6b6l, de az 6rintett

i96nyli azokat.iogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vary v6delm6hez,

- az drintett a GDPR 21. cikk (Ll bekezd6se szerint tiltakozott az adatkezel6s ellen, ugyanis ti$r v6li,

hory a T6rsas6g vagy harmadik szem6ly jogos 6rdeke ok6n nem korl6tozhatta volna az 6
maganszf6reiaL

A korl5tozott felv6telek t6rol6sdnak hat6rideje

- amennfben az 6rintett vitaga a szem6lyes adatok pontossaget, ez esetben a korlStoz{s arra az

id6tartamra vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogr az adatkezel6 ellen6rizze a szem6lyes adatok

pontoss6gat,

- amennyiben az erintett a GDPR 21. cikk (1) bekezd6se szerint tiltakozott az adatkezel6s ellen,

ugyanis fgy v6li, hogr a T6rsasig vary harmadik szem6ly jogos 6rdeke ok6n nem korlatozhatta

volna az 6 mag6nszf6rij6t, ebben az esetben a korlatozds arra az id6tartamra vonatkozik, amig

megellapit6sra nem kertil, hogy az adatkezel6 jogos indokai els6bbs6get 6lveznek-e az 6rintett
jogos indokaival szemben.

- amennyiben az 6rintett v6lem6nye szerint az adatkezel6s jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az

adatok tdrl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok felhasznilisinak korletoz6s6t, vary az 6rintett v6lem6nye

szerint az adatkezel6nek m6r nincs sziik6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6lj6b6l, de az

6rintett ig6nyli azokat iogi igenyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vary v6delm6hez, fg]t a

korlatozott felv6teleket a Tirsas6g az al6bbi har5rid6ig 6rzi meg:

o amennyiben a korl6tozott felv6telr6l az 6rintett a GDPR 15. cikk (3) bekezd6se alapj6n

m6solatot k6r 6s eztaz ad,alkezel' sz6m6ra biztosi$a, a m6solat atadasai&

o a hat6seg hivatalos eliarasa soran megkeresi a TSrsas6got 6s a T5rsasig szAmAra a

korl6tozott felv6telt 6tadia, rigy a felv6tel hat6s6g r6sz6re tiirt6n6 atadasei&

amennyiben az el6bbi k6t felt6tel eryike sem val6sul meg try legk6s6bb a Polgari Ttirv6nyktinyvr6l sz6l6

2013. 6vi V. tttrv6ny 6:22.$ (7)bekezd6s alapjin az iltal6nos el6vi.il6si ideig azaz 5 6vig6rzi meg
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Jelen aita*ezeldshez esetlegesen kapcsol6d6 adatfeldolgoz6kat 6s az adattovdbbftdsok cfmzettjeit az

7. szdmrt me dklet tartalmazza.

A rdgzitett felv6teleket a T6rsas6g a szerverhelfs€gben terolja. A T.A-X. Team Security munkat6rsai
f6rhetnek hozzd a megfigrel6rendszerhez, csak 616k6p monitoroz6sira van lehet6s6giik.

16.4. Elektronikus adatkezel6s

A Tdrsasdg honlapjdnak ldtogat6i, illeue regisztrdlt felhaszndl6inak adotkezel€se:

A T6rsas6g sajat honlapjahoz bdrki kil6te felfed6se 6s szem6lyes adatai megad6sa ndlkiil hozz5f6rhet, a

honlapon 6s az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon 6s korl6toz6s n6lkiil szerezhet informaci6kal Nem

szem6lyhez kiittitt informaci6kat azonban korl6tlanul 6s automatikusan ryrijt a weblap a l6togat6kr6l.

Ezekb6l az adatokb6l szemElyes adat azonban nem nyerhet6, lry az tnfou hat6lya ali tartoz6 adatkezel6st

nem val6sit meg.

Kapcsolatfelv6tellel tisszeftgg6 adatkezel6s
A T6rsas6g sajat honlapot iizemeltet, amelyen lehet6s6giik van a letogat6knak a kapcsolatfelv6telre. A

Tirsasig saj6t szervereket iizemeltet, ezeken t6rol6dnak a Tirsasig clmeire 6rkez6 e-mailek' A T6rsas6g

biztositva a szem6lyes adatokat, az e-mailben talSlhat6 szem6lyes adatokat csak az azokkal tisszefti996

c6lok megval6sul6s6ig kezeli.

ontine iigyf6lszolg{lattal 6sszefiig86 adatkezel6s

Az online [e-iiryf6lszolg6lat) ti$/fdlszolgiilat keret6ben a regisztralt uSrfelek szem6lyes adataik

m6dosit6sa (az awezet6st az iiryint6z6k v6gzik) mellett, betekint6st nyerhetnek foly6szimlii jukba,

befizet6st teljesithetnek (a kiinyvel6s nem automatikus, a p6nziigyes 0ryint6z6k v6gzik),

megvaltoztathagak meleg viz el6legiiket (a m6dositiis automatikusan itkertil a szAmllzAsi rendszerbeJ,

l6thag6k az elsz6mol6 m616ik iill6sait a leolvas6sok, m6rdcse16k id6Pontiaiban.

adatkezel^s ctlio: a honlapon regisztr6l6 latogat6k azonositisa, sz6mulaa az elektronikus szolSaltatisok
el6rhet6v6 t6tele
adotkezelAs iogalaoia: a GDPR 6. cih* (1) e) az adatkezel6s ktiz6rdekfi vary az adatkezel6re ruh6zott

ktizhatalmi jogosi$sny ryakorl6sinak keret6ben v6gzett feladat v6grehaltiisiihoz sz0k6ges, amely

MINTEGy Mic;ABA oLVAaiTlA, ELNYELI A TovABBI ADATKEZELESI ,oGALAPoKAT, ebben az esetben a

GDpR 6. cikk (1) aJ szerinti 6rintetti hozzejArulis. (NAIH 8/4542. szimt beszimol6j6ban foglalt elntiki

6llespont alapi6n)
kezelt adatok kiire:
Onl i ne ii gyfClszolgd la t:

- Niv
- Lakcim
- partner kdd
- e-mail cim

Teleszdmlo:
Niv
lakctm
e-mail cim
partner kdd

odotok tiirl4s€nek hatdrideie: az adatktizl6st6l szamitott 2 6v
odattdrolds mddja: elektronikus

A honlaplitogat6k r6sz6re adatkezel6si r6j6koztat6 k6sziilt, amely a szabalyzat 15. sz' mell6klete'

PETAV KfL
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Az adatkezelashez esetlegesen kapcsolddd adotfeldolgoz6kat 6s az adattovdbbitdsok cimzettjeit oz 1.
szdmrt me eklet tartalmazza.

16.5. Hirlev6l-szolgiiltauis

A T6rsas6g honlapj6n lehet6ss6g van feliratkozni hirlev6lk0ld6 szolgaltatasra h6rom kiiltinbtiz6 t6m6ban

fsajt6szoba, 6ltal5nos hirek, ery6b). Hirlevelet mindazok kapnak, akik erre a szolg6ltat6sra
jelentkezesiiket adtdk a TArsasig honlapjiin. A hirlevolre tdrt6n6 feliratkoz6s sorin, a feliratkoz6s
kriteriumakent az ig6nyl6nek el kell fogadtatni az ezzel kapcsolatos adatv6delmi tij6koztat6t Ezt ery
jeliil6n6ryzettel teheti meg - az adaw6delmi taj6koztat6 sztivege a 14. sz. mell6kletben talalhat6. A
Tirsas6g minden hirlev6l alj6n biztosiqa a leiratkoz6si lehet6s6get

adatkezel6s c6lia: a T6rsasig hirei, esem6nyei ir6nt 6rdekl6d6k tii6koztatiisa
kezelt adatok ktire: az 6rintett e-mail c(me
adatkezel6s ioSalapia: a GDPR 6. cikk (1) aJ szerinti 6rinteri hozzdiarul6s
adattSrolds hatirideje: a hirlev6l-szol96ltatas iizemeltet6s6nek v6g6ig de amennyiben az 6rintett k6ri
adatai tdrl6s6t (leiratkozik a hirlev6116l), tgr a ttirl6si k6relm6t kiivet6en azonnal
adatt{rol6s m6dia; elektronikus

PETAV KIL
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1. sz. mell6klet

adattovabbites:

Neve: PKKE P6csi Kiivetel6skezel6 Egresiil6s
Cime: 7634 P6cs, Nyugati lpari tt 8.
Kapcsolattart6: Dr. Weisz M6Dika
Telefon: (301 696-7925

Neve: P6cs Megyei logri Viros Po196rmesteri Hivatal
Cimet 7 627 P6cs, Sz6chenyi t6r 1.
Kapcsolattart6: Dr. Nagr L6szl6
Telefon: (72) 533-800

adatfeldolSoz6

adatfeldolSoz6:

Neve: T.A.X. Team Security Kft.
Cimet 7622 P6cs, L6gszeszgy6r utca 7
Kapcsolattart6: Petricsevics Iswen
Telefon: (72) 270-065

adadeldolgozissal iisszefti996 tev6kenys6ge: portaszolg6iat, kame16k 616 k6peinek
firyel6se

Neve: Ldsz Vagyonv6delmi Kft.
Cime:7631 P6cs, Megyeri rit 119.
Kapcsolattart6: Dolminy Csaba
Telefo (72) 449-228

adatfeldolgozissal 0sszefii9g6 tev6kenys6ge: elektronikus meghgyel6 rendszer
kezel6se, karbantartisa

A PETAV KfL adaw6delmi tisztvisel6je: MolnSr GSbor

PErAv Klt-

A szab6lyzat dinamikusan v6ltoz6 rendszerelemeir6l

0srf6ladatok kezel6se

H6tral6kkezel6s

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezel6s

Kamer6s megfiryel6s 6s bel6ptet6s (adatkezel6si nyilventartisi szem: NAIH-59838/2012)
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2. sz. mel16klet

Titoktart6si nyilatkozat

lelen nyilatkozatunkban meger6sigiik abbeli meg6llapodisunkat 6s egret6rt6stinket, miszerint a pEfAV

KfL liltal ...... ........-.. - anyja neve,

sziletesi hely es idd) el6tt az eddigiekben feltert 6s a itiv6ben felt6rand6 bizonyos inform6ci6k, igy

kiildntisen iizleti terveL kereskedelmi titkok, iis,felek adatai 6s ery6b tulaidonosi informici6k, az

informSci6s tinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsdgr6l sz6l6 2077.6vi CXII. tttrv6ny hatilya ali
tarto26 szem6lyes adatok (0sszefoglal6an: informici6k) bizalmas ielleg[ek

................ a nyilatkozat al6irisival elfogadia, hory az ilyen informici6k eryetlen r6sz6t

vagy t6red6k6t sem teszi k<izz6, nem bocs6$a rendelkez6sre, vagy nem tarja fel m6s m6don semmilyen

harmadik f6l el6ft a PETAV Kft vezet6 tiszts6gvisel6j6nek erre felhatalmaz6 el6zetes ir6sbeli

beleeryez6se n6lkiil, kiv6ve, ha ezek az inform6ci6k bizonyit6 ereiri dokumentumokk6nt nyilv6nossa$a

bocsathat6k. Az ilyen inform6ci6k nem tekintend6k nyilvSnossdgra bocsathat6nak puszten az6rt, mert

ezekb6l tov6bbi 6ltal6nos inform6ci6kat lehet szerezni, vary mert begyflithet6k ery vary ttibb forr6sb6l is,

vagy ha abb6l ad6d6an keriiltek nyilvanossdgra, mert megszegt6k a jelen nyilatkozatot, va$/ harmadik

szem6llyel vagy jogi szem6llyel kdttitt hasonl6 nyilatkozatokat.

Nyilatkozattev6 beleeryez6s6t adja, hory mindent 6s minden €sszer0 el6viry5zatoss6gi int6zked6st

megtesz annak 6rdek6ben, hogy sz6ban, [r6sos anyagban, vagy elektronikus adatt5ro16 eszkiizben vagy

mis m6don feltart ilyen inform6ci6kat megfelel6 v6delemmel litja el b6rmely harmadik f6l el6tti

jogosulatlan felt6r6ssal szemben, iry kiiltintisen betartia a P6TAV Kft Adaw6delmi 6s adatbiztonsegi

szab6lyzatinak ir6nyad6 rendelkez6seit. Beleeryez6s6t adia ahhoz is, hosr eryetlen anyagr6l sem k6szit

mesolatot 6s az ilyen anyagok valamennyi m6solatit k6r6sre azonnal visszaszolg6ltatja.

Nyilatkozattev6 elfogadja tov5bb6, hory valamennyi ilyen inform6ci6 tulajdonosa a rErAv rft., 6s hory a

Kft. folyamatos iizlewezet6se 6rdek6ben mindezen inform6ci6k bizalmas jellegfiek, 6rt6kesek 6s

n6lktildzhetetlenek Beleeryez6s6t adia, hog/ az ilyen informdci6kat nem fogia felhaszniilni, kiakn6zni

6s/vary iizleti alapokra helyezni sajit jav6ra vagy bdrmely ery6b harmadik f6l javiira.

Jelen nyilatkozat aleiresa nevezettet nem ruhazza fel semmif6le iogosultsiiggal vagy ery6b joggal'

,elen titolftartasi nyilatkozat (diitum vary konkr6tan meghat5rozhat6

esem6ny, iry pl.: ,,munkaszerz6d6s al6iris6val") l6p 6letbe.

lelen titoktart.Asi nyilatkozaton megadott, a 2011.6vi CXll. tttrv6ny hatilya ale tartoz6 szem6lyes adatot a

PETAV Kfr Adaw6delmi 6s adatbiztonsigi szab6lyzata alapiiin kezeli.

adatkezel6s c6lia: a titoktartasi nyilatkozatot tev6 6rinteftek adatainak nyilventaftesa

kezelt adatok ktire: n€v, sziilet6si hely, d6tum, anyra neve, 6rintett aleiresa, nyilatkozat al6ir6s6nak

datuma

adatkezel6s iogalania: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s ktizdrdekfi vary az adatkezel6re ruh6zott

kozhatalmi iogosi&any ryakorl6sSnak keret6ben v6gzett feladat v6grehajt6s5hoz sziiksEges, amely

MINTEcy MAGABA OLVASZTIA, ELNYELT A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, ebben az esetben a

cDpR 6. cikk (1) b) az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges, amelyben az 6rintett az eryik

f€l, vagl az a szerz6d6s megkdt6s6t megel6z6en az 6rintett k6r6s6re ttirt6n6 l6p6sek megt6telihez

sztiks6ges (NAIH B /4542. sz6mtbeszamol6jaban foglalt elntiki iilliispont alapjrin)

....... fuev) (...

PETAV RfL
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Adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szabd!yzat

adatt6rolis hatdrideje: a titoktaftasi kotelezetts69 fennillt6ig

adattiroles m6dia: papiralapon

PETAV Kft,

k6pviselet6ben

PETAV Kft

Nyilatkozattev6



4lloldal Adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szabilyzat

3. sz. mell6klet

Adatkezel6si taj6koztat6 tig5rfelek r6sz6re

Az adatkezel6s helyei

7623 P6cs, Tiiz6r u. 18-20. (sz6khely)

7623 P6cs, Maryar Lajos u.4. (ktizponti iiryf6lszolgelaU tel.: (72) 503 402)

7 626 PAcs, Bina ter 8/B (kihelyezett iiryf6lszolgilati iroda)

7 632 Pecs, Keszii it 43 / 7.

Szolgiltatesi tev6kenys6gb6l ad6d6 adatkezel6sek

08!/f6ladatok kezel6se

A T6rsasa& mint ktizszolgaltat6, ktizszolg6ltaiisi szerz6d6sek alapi6n nyriltja szolgalhiisait iisifelei
r6sz6re. A szeru6d6sekben kezel6sre ker0lnek iiryf6ladatoh az iigyfelek szem6lyes adatai.

A szerz6d6sek r6sz6t kell k6peznie minden esetben az al6bbi uij6koztauisnak:

,,A Szolgdltat| kijelenti, hogy Felhaszndl6/Diifint| szerzdtl4sben megadott adatdit a
Szolgdlt0ti Adalvedelmi Cs adatb iztonsdgi szabdlyzat! alaPi dn kezeli.'

odatkezercs c6lia: Adatkezel6 szolgaltatasi teriilet6n a felhaszn6l6i/ dijfizet6i (fograszt6i) adatok

kezel6se
kezelt adotok kiire: n6v, le6nykori n6v, sziilet6si hely, diitum, anyia neve, lakcime, levelez6si cim,

telefonszim, e-mail cim
adatkezet,s iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s ktiz6rdekrl vary az adatkezel6re ruhezott

t tiotrrtutlni ;ogoriwiny ryakorl6sinak keret6ben v6gzett feladat v€grehajtisihoz sziiks6ges, amely

MrNTEcy r.,reclAsa olVai21A, ELNYELI A TovABBI ADATKEZELESI IocALAPoKAT, ebben az esetben a

GDpR 6. cikk (1) b) az adatkeiel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez sztiksEges, amelyben az 6rintett az egrik

f€]., vagy az i szen6cl6s megkttt6s6t megel6z6en az 6rintett k6r6s6re ttirt6n6 l6p6sek megtdtelahez

sziiks6ges. (NAtH B/4542. szimibeszimol6jiiban foglalt elniiki 6llaspont alapian)

odattdrolds hatdrideie: a szerz6d6s megszfin6s6t6l szamitott I 6v
adatt6rol6s m6dja: papiralapf 6s elektronikus

Az adatkezel4shez esetlegesen kapcsol6d6 adatfeldolgoz6kat 6s az ailattovdbbitdsok cimzettleit az 7.

szdmi melldklet urtalmazzo-

Az 6rintetti iogs/akorllsra vonat*oz6 szabilyok
A T6rsasig trtj€[ozhtja, hogy a GDPR alapi6n on, szem6lyazonoss6ginak igazol6s6t ktivet6en az a]ebbi

jog6rv6nyesitesi lehet6s6gekkel 6lhet:
inform6ci6t kerhet arra vonatkoz6an, hogy onre n6zve kezeFe szem6lyes adatot a Td'rsasig azaz

gyakorofha$a a GDPR 15. cikke szerinrihozzefirCsiiogft,
- k6rheti szem6lyes adatai helyesbit6s6t,

- k6rheti az adatok ttirl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghatirozott

valamely felt6tel fennall.

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korl6toz6sit,

- tiltakozhat az adatkezel6s ellen

Panaszkezel6s

A T6rsasig a panaszkezel6si eljarasrendj6t a http://www.petav.hu weboldalon el6rhet6 tizletszab6lyzat

PETAV KTL

tartalmazza.

Az tigfelek riltal ig6nybe vehet6 panaszbeielent6s m6diai:
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Sz6beli panasz:
a) szem6lyesen az 0ryf6lszolgilati irod6ban, iiryf6lszolgdlati id6ben.

Az iigyf6lszolg6lat 6s hibafelv6tel el6rhet6s6ge: (7 623 P6.cs,Magar Laios u. 4.)

Ugyf6lfogadisi rend:
h6tf6, kedd, szerda:
csItdrtdk:
p6ntek

08.00-15.00-ig
08.00-20.00-ig
08.00- 12.00-ig

A kihelyezett iiryf6lszolg6lat elerhetos6ge: (7625 P6cs, B0za t6r 8/b.)

0ryf6lfogadlsi rend:
h6tf6,kedd,szerda: 08.00-15.00-ig
cstitorttik: 08.00-17.00-ig
pentek 08.00-12.00-ig.

b) Telefon: telefonos tiryint6z6s az aJ pontban megjeltilt iiryf6lszolg6lati irodaban biztositotL A

telefonos panaszok foryaszt6v6delmi okokb6l riigzit6sre kertilnek
(Telefonszlm: 06 72 5O3 402)

A sz6beli panaszt a Tirsasig azonnal megvizsg5lia 6s sziiks6g szerint orvosolja, Ha a foryaszt6 a panasz

kezel6s6vel nem 6rt egyet vary annak azonnali kivizsgillsa nem lehets6ges a panaszr6l iegz6ktinyv
k6sztil, melynek ery misolati p6ldrinyat a Tersaseg atadia a foryaszt6nak Telefonon kozolt sz6beli panasz

eseten felvett jeryzokonyvet a foryaszt6nak €rdemi vdlasszal eryidejuleg kell megktlldeni.

szem6lyes tiryint6 z6s az figlrtllszolgllati irodaban 6s az iigrf6lszolgilati pontokon biztosltotL

A panaszr6l felvett jeryz6ktinyv a ktivetkez6ket tartalmazza:
a) a fogy^si6 neve, lakclme,
,/ a panasz eloterjesztdsdnek helye, ideje, m6dja,

i; a'fogast1 panasz6nak reszletes leir6sa, a fogyaszt6 6ltal bemutatott intok, dokumentumok Cs egydb

bizonyitCkok jegz€ke,
d) i v1llaliozj5 nyilatkozata a fogyaszt6 panasz6val kapcsolatos 6llispond6r6l, amennyiben a panasz azonnali

kivizsgriltisa lehetsdges,

e./ i jegyz6kOnyvet felvev6 szemdly Cs - telefonon vagy egydb elektronikus hirk0zl6si szolg6ltatis

felhaszr6l6s6val kozolt szobeli panasz kivdtelCvel - a fogyast' al'ir'sa,
U ajegyzbkdnyv felv€teldnek helye, ideje,
g tilifonon vagy egydb elektronikus hirkozlesi szolgAttatAs felhaszr6l6sAval k0z6lt sz6beli panasz esetdn a

panasz egyedi azonosit6szima.

ir6sbeli panasz

a) szem6lyesen: az Usd6lszolgalati irodekban
bJ postai fton (7623 P6cs, Ttiz6r u. 18-20.)
c) elektronikus levelben (u&vfelszolSalat@petav.hu. petavkft @Detav.hu)

irisbeli panasz eset6n a panasz elbiriilis6hoz sziik6ges a konkr6t tiS/ pontos Ielresa, ttibb kifog5s esetdn

azok, illewe indokaik elkultinitett riigzit6se, tovabba a hatarozott ig6ny megjeltil6s6t 6s a panaszban

foglaltakat al6t6maszt6 dokumentumok mdsolat6t is mell6kelni kell a beadviinyhoz. Amennyiben a

panasznak voltak el6zm6nyei, az ezekkel kapcsolatos informaci6kat is k6ri a Tirsasig

Az irasbeli panasz 6rv6nyess6gi kell6ke az iisrf6l al6inisa. Az (r6sbeli panasz k6pvisel6 vary
meghatalmazott ri$6n val6 benyujUsa eset6n, a panasz k6relmen a meghatalmazottk6nt elier6

term6szetes szem6ly nev6t is fel kell hintetni, tovabbe a k6relemhez csatolni kell a meghatalmazott
al6iris6val elletott - Iegalibb k6t tan0 iltal aleirt, illewe sai5t kezfleg irt 6s alairt - eredeti
meghatalmaz6sL

PETAV Kft
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irisbeli panasz eset6n a Tarsasag a panasziiryet 6rdemben megvizsgilia 6s a panasszal kapcsolatos
6llSsponget 6s 6rdemi ddnt6s6t/intdzked6s6t pontos indoklissal ell6wa, a panasz k6zl6s6t ktivetd 15

napon beliil irisban megkiildi az iiryf6l r6sz6re.

A T6rsasig a panaszkezel6s sordn igyekszik a legr6videbb haterid6k betart6sdval elj6rni 6s biztositja, hogy
ddnt6se soren a hatilyos jogszabilyok szerint vizsgalja ki, orvosolja vary utasitja el a panaszt.

PanasziigybeD hozott dirnt6s6t kiiz6rthet6en 6s eryertelmfien indokolva, valamennyi felvetett probl6mira
reag6lva ktildi meg tigrfelei rr4sz6re.

A T6rsas6g a panaszkezel6s sor6n ktilatndsen az alebbi adatokat kerheti az Ugd6lt6l:
a) neve;
b) 0$d6lsz5m;
c) lakcime, sz6khelye, levelez6si clme;
d) telefonszema;
e) 6rtesit6s m6dia;
0 panasszal 6rintett szolg6ltatas;
g) panasz leirisa, oka;
h) panaszos ig6nye;
i) a panasz al6timasztis6hoz sz0ks6ges, az 0grf6l binok5ban l6v6 olyan dokumentumok misolata, amely

a szolgiltat6n6l nem 6ll rendelkez6sre;

i) meghatalmazott 0$in eljrir6 iiryf6l eset€ben 6rv6nyes meghatalmazis;
kJ a panasz kivizsgiilasehoz, megvelaszollslhoz sziiks6ges egr6b adat

adatkezel6s c6lia: iiryf€lpanaszok felv6tele, szolgaltatesi tev6kenys6ggel iisszefiigg6 panaszkezel6s

int6z6se
kezelt adatok kiire: iiryf6l neve, iigrf6lszim, lakcime, sz6khelye, levelez6si cime, telefonszAma, 6rtesit6s

m6dja, panasszal 6rintett szolgaltatis, panasz leirisa, oka, panaszos ig6nye, a panasz alSt6masztisihoz
szaik;6g;s, az iiryf6l birtokibin l6v6 olyan dokumentumok mesolata, amely a szolg6ltat6nil nem 6ll

rendel[ez6sre, meghatalmazott ritiin elj616 iigrf6l eset6ben 6rv6nyes meghatalmazls, a panasz

kivizs96l6s6hoz, megv6laszol6s6hoz sziiks6ges eS/6b adat

adatkezel6s jogalania: a GDPR 6. cikk (1) eJ az adatkezel6s ktiz6rdekfl vary az adatkezel6re ruhSzott

kiizhatalmi logosiwdny ryakorlis6nak keret6ben v6gzett feladat vegreha,tasShoz sziikseges, amely

MINTEGy MACASe OLVeSZTJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, ebben az esetben a

cDpR 6. cikk [1) f) az adatkezel6s az adatkezel6 vary egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez

sztiks6ges. (NAIH B/4542. szAmibeszimol6j6ban foglalt elnitki allaspont alapian)

adattirolis hatirideie: a panasz megv6laszol6s6t6l szdmitott - foryaszt6v6delmi tiirv6ny szerinti - 5 6v

adattirolls m6dia: elektronikus 6s papiralapI

Az 6rinteBi iogg/akorldsra vonatkoz6 szab6lyok
A Tirsasig ui16loztaqa, hory a GDPR alapj5n 0n, szem6lyazonossig6nak igazolisit k<ivet6en az alibbi
j0g6rv6nyesit6si lehet6s6gekkel €lhet:

- informici6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory onre n6zve kezel-e szem6lyes adatot a TArsasAg azaz

gyakorolha$a a GDPR 15. cikke szerinti hozzaf6r6si ioget
- k6rheti szem6lyes adatai helyesbit6s6q

- k6rheti az adatok tiirl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghat6rozott

valamely felt6tel fennell.

- k€rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korl6toz6set,
tiltakozhat az adatkezel6s ellen

A telefonon ttirt6nt beielent6sek eset6ben a besz6lget6sek ritgzit6sre keriilnek. A telefonos hangrtlgzit6s

adatkezel6s6vel kapcsolatos f6bb ism6rvek az al6bbiak:

adatkezel6s c6lia: a be6rkez6 panaszok, k€relmek megvilaszolis6hoz sztiks6ges el6rhet6s6gek rtigzit6se,
a panaszok, hibabejelent6sek felv6tele
kezelt adatok ktire: 6rintett hangja, altala megadott adatok
adatkezel6s iogalaoja: a GDPR 6. cikk (1) eJ az adatkezel6s kttz6rdek0 vagy az adatkezel6re ruh6zott
kOzhatalmi logositv6ny ryakorl6sinak keret6ben v6gzett feladat v6grehaiHs6hoz sziiks6ges, amely

PETAV Rft
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adatkezel6s id6tartama: az adatrtigzlt6st6l sz6mitott 5 6v
adatt{rol6s m6dia: elektronikusan

Az 6rintetti iogryakorldsra vonatkoz6 szabiilyok
A T5rsas6g tejekoztaqa, hory a cDPR alapj6n 0n, szem6lyazonossiginak igazolis6t ktivet6en az al6bbi
jo96rv6nyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- informaci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory Onre n6zve kezel-e szem6lyes adatot a Tlrsasig azaz

gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzif6r6si jog6t,

- k6rheti szem6lyes adatai helyesbit6s6g

- k6rheti az adatok t6rl6s6t, amennlben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghatirozott
valamely felt6tel fennall.

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6senek korletozAsat,
tiltakozhat az adatkezel6s ellen

H5tral6kkezel6s

Adatkeze16 szolgaltat6si teriilet6n h6tral6kos felhaszn5l6kkal/dijfizet6kkel (fogyaszt6kkal) szemben

fenn6ll6 kiivetel6s6nek behajt6sa 6rdek6ben, kdvetel6skezel6si elidris sor6n, adaftovebbitast v6gez PEcs

Meryei fogu V6ros Onkorminyzatenak, a dvh6szolgaltatiisr6l sz6l6 49 /2005. (XII.30.) tinkorm6nyzati
rendelet 39. S (41 bekezd6s6ben meghat6rozottak alapjin.

Erre a jogalapot a GDPR adia meg.

Adatkezel6 felhaszn6lha$a a rendelkez6s6re 6116 minden olyan adatot, amelyet az 6rintettek
iiryf6lkezel6si c6ual adtak meg Adatkezel6 r6sz6re, mivel a h6tral€kkezel6s r6sz6t k'pezi az

iiryf6lkezel6s eg6sz6nek.

ado*ezel^s cClia: Adatkezel6 szolgiltatasi tertilet6n a felhasznal6i/ diifizet6i (foryaszt6i) adatok

kezel6se, hAtral6kkezel6s c6lj6b6l

kezelt odatok kdre: Lakoss6gi felhaszndl6/diifizet6 eset6n: n6v (leinykori n6v, sziilet6si hely, sztilet6si

id6, anyia neve, levelez6si cim (tart6zkodr6si helyl
Egy6b felhaszn6l6 /diifizet6 eset6n n6v, illetve megnevez6s, telephely, bankszimlasz5m, ad6sz6m,

statisztikai azonosit6 c6gieryzAk szem, levelez6si cIm
odatkezelas iogalanio: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezeh4s ktiz6rdekri vary az adatkezel6re ruh5zott
ktizhatalmi iogositvany ryakorlasanak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtisiihoz sziiks6ges, amely

MINTEGY MAGABA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, CbbEN AZ ESCtbEN A

GDPR 6. cikk (1) c)-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi kt telezetts6g teljesit6s6hez

sziik6ges a foryaszt6v6delemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. Ttirvdny 17/A $ (5) alapi6n.
(NAIH B/4542. sz6mri besz6mol6j6ban foglalt elndki iill6spont alapien)
adaltdrolds haairideie: a szerz6d6s megszfin6s6t6l szemitott 5+1 6v
adattirolds m6dia: papiralapon 6s elektronikusan

Az 6rintetti iogryakorlisra vonatkoz6 szabelyok
A Tirsasag tiiiekoztatja, hogy a GDPR alapiin 0n, szemelyazonossdganak igazol6s6t kOvet6en az alibbi
jog6rv6nyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- inform6ci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hogy onre n6zve kezel-e szem6lyes adatot a TirsasAg azaz

ryakorolhatia a GDPR 15. cikke szerinti hozz6f6r6si iogrit
- k6rheti szem6lyes adatai helyesbit6s6t,

- k6rheti az adatok tdrl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdes6ben meghatirozott
valamely felt6tel fennall.

- k6rheti szem€lyes adatai kezel6s6nek korletozasat,

- tiltakozhat az adatkezel6s ellen

PETAV Kft,

MINTEGY MAGABA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI JOGALAPOKAT, EbbEN AZ CSEtbEN A

cDPR 6. cikk (1) cJ-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi ktitelezetts6g teljesit6s6hez
sziiks6ges a foryaszt6v€delem 16l sz6l6 7997.6vi CLV. Tttrv6ny 17lA S [5) alapjrin. (NAIH B/4542. szAmi
besz6mol6jiban foglalt elntiki 6ll6spont alapjin)
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PETAV P6csi Tavfiit6 Korlatolt Felel6ss6gfi T6rsasig
Cg.02-09-063561
7 623 P6cs,Tizir u. L8-20.
petavkft@petav.hu

Moln6r G6bor

{72) s03-422
molnar.gabor@petav.hu

0n az adatkezel6sekkel kapcsolatos iogait Srakorolhatja az adatfelv6tel6n6l ielzett m6don, illewe az
adatkezel6 feltiinteten el6rhet6s6gein.

Adatkezel6 megnevez6se:

Adatkezel6 c6gjeryz6ksz6ma:
Adatkezel6 sz6khelye:
Adatkezel6 e-el6rhet6s69e:

Adatv6delmi tisztvisel6:
Telefonszdm:

Email cim:

Az 6rintett jogorvoslati lehet6s6ggel, panasszal a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informeci6szabadsag
Hat6s6gn6l (1125 Budapest, Szilaryi Erzs6bet fa sot 22/C.) vaS/ lak6helye vagy tart6zkodasi helye szerint
illet6kes ttirv6nysz6knel 6lhet.

Az eryes adatkezel6sek r6szletes leir6sit, az azokhoz kapcsol6d6 esetleges adatfeldolgoz6kat 6s
adattov6bbit6sok cimzettjeit a Tarsas69 Adaw6delmi 6s adatbiztonsagi szabllyzatatartalmazza.

PETAV Kft
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4. sz. mell6klet

A PETAV Kft. (a tov6bbiakban: Tirsas6g) felhivia firyelm6t, hory ielen nyomtawany kitolt6se sor6n az On

altal a Tarsasag el6tt felt6rt szem6lyes adatait a T6rsasag Adatvddelmi 6s adatbiztons6gi szab6lyzatiban
foglaltaknak megfelel6en kezeli. A szem6lyes adat megadis6val 0n hozz6l6rul a feltdrt szem6lyes adat
szab6lyzatban meghat6rozott kezel6s6hez.

PETAV KfL

Adatfelv6teli nyomtawdnyokon elhelyezend6 adatv6delmi kieg6szit6s
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5. sz. mell6klet

Telefonos hangrtigzit6ssel kapcsolatos adatkezel6s

A telefonos besz6lget6s megkezd€se el6tt a ktizponti (g6pi) hang a ktivetkez6t olvassa be az
adatkezel6s16l:

,,Ttijakoztatjult hogy a beszdlgetis a PETAV Pdcsi fdvfitd Itfi Adanidelmi is adatbiztonsdgi smbd@ta
alapjdn rdgzltCsre keril. A rCszletes adatkezelCsi is adatuedehi trljdkoztatit meghallgathatja a g-es gomb
megnyomdsdval.'

Ez a szdveg minden besz6lget6s el6n el kell hangozzon, im az 6rintett belitisa szerint ak6r egy r6szletes
adatkezel6si 6s adaw6delmi tiij6koztat6t is meghallgathal Ezt szint6n ery g6pi hang mondja el, az alibbi
sziiveget felolvasva:

,,4 telefonos hangrtigzit6s r6szletes adatu6delmi taj6koztat6ja

A fogyaszt6vddelemr6l sz6l6 1997. 6vi CLV. ttirv6ny 17l8. $ (3) bekezd6se alapjarl a PETAV Pacsi Tdvlfrtd
K/t-vel folytatott besz6lget6se rdgzit6sre keriil, a besz6lgetest egyedi azonosit6 sz6mmal l5tiuk el,
szem6lyes adatait az alebbiak szerint kezeljiik:

adatkezel6s c6lra: a be6rkez6 panaszok, k6relmek megv6laszol6s6hoz sz0ks6ges el6rhet6s6gek rdgzitese,
a panaszok, hibabejelent6sek felv6tele
kezelt adatok ktirei 6rintett hangja, iltala megadott adatok
adatkezel6s iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s ktiz6rdekfi vagy az adatkezel6re ruhezoft
kdzhatalmi jogositviiny gyakorlisinak keret6ben v6gzett feladat vegrehaitdsehoz sziiks6ges, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TovABBI ADATKEZELESI ,oGALAPoKAT, ebben ai esetben a
GDPR 6. cikk (1) c)-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 iogi ktitelezetts6g teljesit6s6hez
sztiks€ges a fogyaszt6v6delemrll sz6lit 7997. 6vi CLV. Tdrvdny 17/A S (5) alapl6n. (NAIH B /4542. szAmt
besz6mol6jiban foglalt elniiki 6ll6spont alapj6n)
adatkezel6s id6tartama: az adatr6gzit6st6l sz6mitoft 5 6v
adatt{rolls m6dia: elektronikusan

Az 6rintettl iogs/akorlasra vonatkozd szabilyok
A T6rsas6g tai6koztatia, hory a GDPR alapjdn 0n, szem6lyazonossdg6nak igazolisit k6vet6en az alibbi
io96rv6nyes[t6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- inform6ci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hogr Onre nbzvekezel-e szem6lyes adatot a TArsasAg azaz

ryakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozziif6r6si iog5q
- karheti szem6lyes adatai helyesbit6s6t,

- k6rheti az adatok tdrl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6sr4ben meghat6rozott
valamely felt6tel fenndll.

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korlitoz6s5t,
- tiltakozhat az adatkezel€s ellen

0n az adatkezel6sekkel kapcsolatos jogait gyakorolhaga az adatfelv6tel6n6l ielzett m6don, illewe az
adatkezel6 felttntetett el6rhet6s6gein.

Adatkezel6 megnevezise:
Adatkezel6 c6gjegyz|kszAma:
Adatkezel6 sz6khelye:
Adatkezel6 e-el6rhet6s6ge:

Adatv6delmi tisztvisel6:
Telefonsz6m:
Email cim:

PETAV P6csi T6vfrit6 Korlatolt Felel6ss6gfi Tersasag
C9.02-09-063561
7 523 P 6cs, T tz{r u. 78-20.
petavkft@petav.hu

PETAV Kfr

Moln6r G6bor
(72) s03-422
molnar.gabor@petav.hu
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Az 6rintett jogorvoslati lehet6s6ggel, panasszal a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informaci6szabads6g
Hat6s6gn6l [1125 Budapest, Szil6ryi Erzs6bet fa sor 22/C.) vagr lak6helye vagy tart6zkodAsi helye szerint
illetdkes tiirv6nyszdkn6l 6lheL

PETAV KII
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7. sz. mell6klet

Adaw6delmi tdj6koztat6 munkavdllal6k r6sz6re

,elen rei6koztat6 a munka t6rv6nykrinyv6r6l sz6l6 2072. 6vi I. ttirv6ny (a tovebbiakban Mt) 9. S (2) I,/4
munkavdllal1 szemdlyisCgi joga akkor korldtazhat', ha a korldtoztis a munkaviszony rendeltetisdvel
kiizvetleniil dsszefiiggd okb6l Ieltetlennl sztikseges is a cil elirdsivel ardnyos. A szemdlyisegi jog
korldtozdsdnak mddjdrdl, feltiteleirdl 6s vdrhatd tartomdrdl a munkavdllol6t eldzetesen tdjdkoztutni kell."l,
az ML IL/A. $ (1)-(5) [,,A munkdltati el1zetesen fijekoztatja o munkavdllaldt azoknak a technikai
eszktiziiknek az alkolmazdsdr6l, amelyek a munkavdllall ellendndsire szolgdlnak"l €s az Mt 10. $ [5) [,"A
munkdltdt6 oz irintetett irdsbon fijekoztdtja"l szerinti el6zetes taj6koztatasnak min6stil.

MuNKAvtszoNNyAL KApcsoLATos ADATKEzELts

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezel6s c6lja
megsziintet6se.

munkaviszony l6tesit6se, fenntart6sa 6sa

A T6rsas6g az Mt. 10. 5 alapj6n a munkaviszony l6tesit6se, teliesit6se, megszfin6se (megsziintet6se]
c6lj6b6l vary az Mt.-b6l szArmaz6 ig6ny 6rv6nyesit6se c6lj6b6l l6nyeges nyilatkozat megt6tel6t vary
l6nyeges szem6lyes adat ktizl6s6t kiivetelheti. Az e sor6n megszerzett adatot a Tersas5g a munkav6llal6ra
vonatkoz6 szem6lyiiryi nyilvantartas r6szek6nt kezeli. Ezen nyilatkozat vagy szemdlyes adat
val6dis6ginak al5t6maszt6sdul a nyilatkozatot vagy szem6lyes adatot bizonyitand6 a munkav6llal6 a

T6rsas6g ezen irSnyri k6r6sire kdteles a bizonyit6kul szolg6l6 okiratot a T6rsas6g sz6mira bemutatni.
Amennyiben a bizonyit6kul szolg6l6 okirat szem6lyazonositisra alkalmas okminy, riry a T6rsas6g
fenntartja a jogot, hogy annak val6disigit a Magrarorsz6g altal mriktidtett okm6nyok 6rv6nyess6g6nek
ellen6rz6s6re szolgil6 szol96ltat6s igdnybevetel6vel ellen6rizze.

Ez a jelen szabdlyzat kibocs6.jt6sakor:
httos://www.nyilvantarto.hu /ug.vseged/OkmanyErvenlressegLekerdezes.xhtml

Az okirat bemutatisi161 6s a bemutatott okiratr6l a Tiirsasiig feljegrz6st k6szit, amely a TArsaseg altal az
okiratok ellen6rz6s6re vonatkoz6 nyilvdntart6s r6szdt fogra k6pezni. A feljeryz6s sorin a Tirsas6g rtigziti
az okiraka vonatkoz6, az azonosit6shoz sztks6ges adatokat, igy kiiltindsen az okirat sziimiit, a kiiillit6
nev6t. A nyilv6ntartas r6sz6t kdpezheti az okirat bemutat6s6nak id6ponda 6s az okiratot ellen6rz6
szem6ly azonosit6s6ra alkalmas adag, azaz az,hog ki szamSra mutatta be a munkavillal6 az okiratot.

Az ML 10. S (3) bekezd6se az okiratr6l mdsolat k6szit6s6t nem teszi lehet6v6. Mivel a hat6s5gok a hat6sigi
ellen6rz6s sor6n a munk6ltat6t6l a munkavillal6ra vonatkoz6 eredeti, illetve masolatban tarolt okiratot
nem k6rhetnek, valamint a Tirsasig okiratr6l f6nymasolatot nem k6szit, ez6rt amennyiben a
munkavillal6 olyan munkakiirben foglalkoztatott, amelyre csak okirat megl6te alapjin alkalmas, riry
annak felel6ss6ge, hogy a munkavdllal6 az adott okiratot minden esetben mag6nal tartsa, az Mt-b6l
fakad6 eg;iittmIkdd6si kdtelezettse96nek 16sze.

E96szs6giigri alkalmassSggal kapcsolatos eg6szs6gii adatok kezel6se
Az eg6szs6giiryi alkalmassdggal kapcsolatos adatokat a Tarsasag nem ismeri me& 6s nem kezeli eryetlen
6rintett adatat a c6lon tulterieszked6 m6rt6kben. A T6rsas6g az eg6szs6gtiryi alkalmass6g elddnt6se
c6lj5b6l eg6szs6gti$,i szolg6ltat6t6l sz6rmaz6 alkalmass6gi eredm6ny alapiiin dttnt az adott (leend6)
munkav6llal6 eg6szs6giiryi alkalmass6gir6l. A Tirsasig csak az eg6szs6gtiryi alkalmassag t6ny6t
bizonyit6 adatot kezeli.
Amennyiben a munkaszerz6d6s megkrit6s6nek folyamata sor6n deriil ki, hogy az adott 6rintett
alkalmatlan a munkakor bettilt6s6re, ez6rt a munkaviszony nem j6n l6he vary ennek hatiis6ra sz0nik me&
Igy az adatkezel6s hatiirideje 6s m6dja is ezzel p6rhuzamos.

A munkaviszony fenntartdsAval 6s megszrin6s6vel kapcsolatos adatkezel6sek
A TSrsas69 a munkavillal6i16l szem6lyzeti, valamint b€r- 6s munkatigyi nyilventart6st vezet.

PErAv KfL
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A szem6lyzeti nyilvintartas a munkaviszonyra, illewe foglalkoztatasra iranyu16 egy6b jogviszonyra (pl.
iinill6 tev6kenys6gk6nt v6gzett megb[zis, viillalkozis stb.] vonatkoz6 t6nyek dokument6l6s6ra szol9616

adatkezel6s. A szem6lyzeti nyilvantartes adatai a munkav6llal6 munkaviszonyaval kapcsolatos t6nyek
meg6llapit6s6ra 6s statisztikai adatszolgaltat6sra hasznalhat6k fel. A szem6lyzeti nyilvantartes Tirsas5g
valamennyi munkavdllal6j6nak adatait tartalmazza.

A b6r- 6s munkatigyi nyilvanErtis a munkaviszonyra vonatkoz6 t6nyek dokumentilis6ra szolg6l6
adatkezel6s. A b6r- 6s munkaiiryi nyilv6ntartas adatai a munkavillal6 munkaviszonyeval kapcsolatos
t6nyek megallapitis6ra, b6rsz6mfejt6sre, tirsadalombiztosltdsi iiryint6z6sre 6s statisztikai
adatszolgdltat6sra haszn6lhat6k fel. A b6r- 6s munkai.iryi nyilvAntart6s a TirsasSg valamennyi
munkav6llal6 j6nak adatait tartalmazza.

Harmadik szemElyek a munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai

A munkaviszony kapcs6n beszerzett harmadik szem6ly adatai (p6ld5ul p6tszabads6g,

ad6kedvezm6ny kapcs6n) a sziiks6ges adattartamot meg nem halad6an vehet6k fel 6s kezelhet6k
csal6di

Abban az esetben, ha a munkavillal6 harmadik szem6ly adatait adja meg fry, a harmadik szem6lyt6l
kdteles az adatkezel6shez a harmadik szembly hozzAi6rulSs6t megszerezni, amellyel a Tdrsasig igazolni
tudja, hory a harmadik szem6ly adatainak kezel6s6re felhatalmazSssal rendelkezik A hozziiSrul6
nyilatkozat a szabalyzat 8. sz. mell6klete.

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezel6sekre vonatkoz6 nyilatkozatok
Amennyiben a munkaviszony l6tesit6s6hez, fenntartasehoz, megsziintet6s6hez, az
jogosultsigok bizonyitisihoz vagy kdtelezettsegek elismer6s6hez nllatkozat bes

munkaviillal6t6l, fry a nyilatkozat beszerz6se sorin a Tirsasdg minden esetben fel

ezekkel kapcsolatos
zerz6se sziiks6ges a

hivja a munkav6llal6

firyelm6t a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezel6s t6ny6re,logalapjAra, c6liAra.

Amennlben a nllatkozat 6rv6nyess6g6hez okm6ny bemutatasa sztiks6ges (szem6lf igazolvinyJ, riry a
Tdrsasag semmilyen m6don nem kezeli az okniiny adatait 6s/vary f6nym6solt vary szkennelt k6P6t,

hanem az arra jogosult munkav6llal6ja aliiirislval tanrisitia az okm6ny bemutatisit 6s annak

6rv6nyess6g6t

Munkav6llal6k oktat6sa

A Tirsas6g fenntartja a iogot, hogy munkav6llal6k oktatis6ra harmadik
okatds ttirv6nyileg ktitott a munkaviszony ellitas6hoz, rigy
adatfeldolgoz6jak6nt dolgozza fel az adatokat, minden m6s o

hozzij6rul6sival ker0l a harmadik f6lhez tov6bbit6sra a szem6lyes adaL

f6llel szerz6ditin. Amennyiben az

a harmadik f6l a T6rsas6g
ktat6s eset6n a munkav6llal6

adatkezel6s c6lia: munkaviszony l6tesit€se, teljesit6se vary megsziintet6se, az ezekkel kapcsolatos

)ogosultsegok elismer€se 6s kOtelezetts6gek tanf sltesa

&ezeltadalok-kite:

neve,

sziilet6si neve,

sz et6si helye 6s ideje,
6llampolgirs6ga,
anyja sziilet6si neve,
lak6hely6nek cime,
tart6zkodasi helye (amennfben elt6r6 a lak6helfl6l),
mag6nnyugdijp6nzHri

o tags5g t6nye,
o bel6p6s ideje (6v, h6, nap),
o bank neve 6s k6dja,

ad6azonos[t6 lele,
tirsadalombiztositisi azonosit6 iele (TAl s26m),
nyugdiias tiirzssz6m fnyugdfjas munkavSllal6 eset6n),
munkaktinyv m6solat (ha van)
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- nyilatkozattartoz6sr6l,
- nyilatkozatadatbiztonsAgmegtart6ser6l,

- foly6sz5mla szima,
- munkaviszony kezd6 napja,

- biztosit6si iogviszony tipusa,

- heti munka6rik sziima,

- telefonszima,

- csaladi illapota,
- v6gzetts6get igazol6 okminy misolati p6ldiinya,

- munkaalkalmassigi eg6szs6gtiryi igazolis,

- munkaktire,

- orvosi alkalmass6g t€nye,

- a leszimolist k0vet6en a munkakttri alkalmasslgi zir6 orvosi vizsgelat elv6gz6s6nek t6nye,

- f6iillSson kiv0li munkav6gz6s eset6n
o jogviszony iellege,
o munkiltat6 neve 6s sz6khelye,
o a f66ll6son kiviili munkahelyen teliesitett havi adagos munkaid6,
o elv6gzend6tev6kenys6g

- el6z6munkaviszonnyalkapcsolatosigazol5sok:
o igazolviny a biztositesi iogviszonyr6l 6s az eg6szs6gbiztosltesi ell6tes16l
o munkiltat6i igazol6s a logviszony megszfin€s616l
o el6z6 6vi ad6alap

- az Mt 120. S alapirin jrir6 p6tszabadsig ig6nybev6tel6vel kapcsolatosan
o a rehabiliLici6s szak6rt6i szerv legal6bb tiwen szezal6kos m6rt6kfi eg6szs6gkerosod6sit

meg6llapitiisat igazol6 olmrriny f6nym6solata,
o foryat6koss6gi tamogat6srarogosults6gotigazol6 okminyf6nym6solata,
o vakok szem6lyi jiirad6kira jogosultsAgot igazol6 okm6ny f6nymisolata,

p6tszabadsig csal6di ad6kedvezm6ny ig6nybevEtele, ad6mentes term6szetbeni iuttatasnak min6siil6
kedvezm6nyes utaz6si igazolv6ny ig6nyl6s6nek vary ad6mentes iskolakezd6si timogaies c6lreb6l
munkav6llal6 16. 6let6v6t be nem t0lt6tt hozzahftoz6janak

- sziilet€si helye 6s ideie,

- lakcime,

- anyja neve,

- t6rsadalombiztosltesi azonosit6 jele (TAf szSm),

- ad6azonos[t6 jele,

- 6rv6nyes diikigazolviny megl6t6nek t6nye
adatkezel6s iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s ktizdrdekfl vary az adatkezel6re ruhizott
kttzhatalmi iogosiwany ryakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajuisShoz sziiks6ges, amely
MTNTEGY MAGABA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT, CbbEN AZ CSEtbEN A

GDPR 6. cikk (1) c)-t miszerint az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 iogi kotelezetts6g teliesit6s6hez
szi.iks6ges, a csalidi kedvezm6ny ig6nybev6tel6nek szab6lyair6l a szem6$ liivedelemad6r6l sz6l6 1995.
6vi CXVII. titrv6ny (Szia ttirv6ny) 29/A. 6s 29/8. bekezd6sei rendelkeznek, a p6tszabads6g

ig6nybev6tel6nek szabilyair6l a munka ttirv6nyktinyv6r6l sz6l6 2012. Ci L tiirv6ny 118. S-a rendelkezik
(NAIH B/4542. szem( besziimol6j6ban foglalt elniiki 6lliispont alapjen)
adattlrolis hatlrideie: az adatkezel6s c6ljinak megval6sulAsiig f6szabily szerint

- munkaviszonnyal kapcsolatos jogosults6gokkal 6s kiitelezetts6gekkel kapcsolatosan a

munkaviszony megszrin6s6ig

- munkaviszonyb6l fakad6 iogosulsagokkal kapcsolatosan a nyugdiifoly6sitasr6l sz6l6
j ogszab6lyokban meghaterozott hatirideig

- csaladi ad6kedvezm6ny ig6nybev6tele eset6n munkaviszonyanak megszfin6s6t kdvet6 5 6vig 6rzi
meg

- p6tszabads5g i96nybev6tele eset6n a munkaviszony fenn5ll6siiig.

adatkezel6s m6dia: papiralapon 6s elektronikusan

Az 6rintetti iogs/akorlrsra vonatkoz6 szabSlyok
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A T5rsasig tai6koztatia, hogy a GDPR alapjln 0n, szem6lyazonoss6g6nak igazolis6t ktivet6en az alibbi
jog6rv6nyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- inform6ci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory onre n6zve kezel-e szem6lyes adatot a TirsasAg azaz

ryakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzif€r6si jog6t,

- k6rheti szem6lyes adatai helyesblt6s6t,

- k6rheti az adatok tiirl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6seben meghatarozott
valamely felt6tel fennall.

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korl6tozis6t,
6lhet adathordozhat6segi iogaval

Munkav6llal6k technikai eszk<izeinek ellen6rz6s6vel kapcsolatos adatkezel6sek

A munk6ltat6 a munkaviszonnyal iisszefiigg6 magatartisa k6r6ben ellen6rizheti a munkavillal6kat Az

ellen6rz6sre az ML 11lA. $ (1)-(5) bekezd6se ad jogalapot

A T6rsasiig az ML-ben meghat6rozott jogalappal ellen6rzi munkavellal6it A T6rsasig el6zetesen

tej6koztatja a munkavallal6t azoknak a technikai eszkdzdknek az alkalmaz6s6r6l, amelyek a munkavalhl6
ellen6rz6s6re szolgilnak

C6ges eszkrizok ellen6rz6se

A Tersaseg a munkavillal6knak indokolt esetben, munkav6gz6s c6li6ra biztos(t sz6mit6g6pet, e-mail cimet

6s internet-hozzef6r6sL A hasznalat szabilyair6l 6s az ellen6rz6s lehet6s6g6r6l a munkavillal6kat a

T6rsas6g el6zetesen irasban tei6koztatja.

Mivel a T6rsasig tulajdonet k6pez6 szem6lyi szemit6gepeket 6s laptopokat, c6ges e-mail cimeket a

Tarsasag munkav6gz6s c6lj6b6l biztositia, azokon szem6lyes adatot tArolni tilos. Amennyiben a

munkav6llal6 a tilt6s ellen6re ezen eszktizdkdn mag6nc6l0 szem6lyes adatait (pl.: csaladi fot6k,

telefonkdnyvek saiSt adatbazisok stb.) Lirolia, rigy Tirsaslg a sz6mit6g6p ellen6rz6se soran ezeket az

adatokat is megismerheti. Err6l (illewe az archiv6l6s 6s a rendszergazdai tev6kenys6g t6ny6r6l) a

munkav6llal6kat az eszkbzttk haszn6lata el6tt ir6sban tai6koztaga a Tiirsas6g.

A T6rsas6g munkavallal6i tudom5sul veszik, hory mindazon e-mail cimek, amelyekben a Tirsas6g neve

kiterjeszt6skent szerepel (...@petav.hu), a T6rsas5g tulaidonit k6pezik 6s az ezen a cimeken folytatott
levelLz6s munkac6fii levelez6snek min6stil. A fogadott 6s ktlddtt e-mailek tartalma a T6rsasag tula]don6t

k6pezik!

Az ilyen cimeken folytatott levelez6sbe a Tirsas6g megfelel6 jogalap eset6n jogosult betekinteni. A

Tirsis6g jogosult a fent nevezett c(meken folytatott levelez6sek meghatirozott id6ktiztink6nti biztons6gi

ment6s6re, az elektronikus levelez6 rendszer folyamatoss6ginak 6s stabiliris6nak 6rdek6ben'

A c6ges e-mail cimeken nem munkav6gz6si c6hi (mag6n vary birmilyen ery6b) levelez6st tilos folytatni.
Amennyiben a munkav6llal6 a ,,(...@petav.hu)" c6ges e-mail c[m6n talalhat6 leveleiben magin- vary
b6rmilyen egy6b c6hi levelez6st folytat, ezzel ery id6ben a postafi6kban maginc6hi szem6lyes adatait
tiirolja, fry a T6rsas6g az e-mail cim ellen6rz6se sor6n ezeket az adatokat is megismerheti.

C6ges e-mail cimek ellen6rz6se

Az internet hasznAlat6nak ellen6rz6se

A fenH szab6lyok r6rv6nyesek az internethaszn6latra is: az internet hasznalata munkaid6ben csak t6rsas6gi

c6lokra enged6lyezetL Emiatt az internetez6si adatok c6ges adatoknak min6stilnek.

C6ges g6pj6rmfi vek nyomon kcivetese

A Tarsasag fenntartja a jogo! hogy a tulajdon6ban l6v6 aut6iba nyomktivet6 rendszert telepiL A 86Pj5rmf
csak a T6rsas6g c6liaival tisszeftigg6sben hasznelhat6, aminek sor6n a nyomkdvet6 rendszer folyamatosan
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jelz6st ad a 96pj6rmfi aktuilis pozici6|ir6l. Mivel a g6pj6rm( hasznal6ja minden esetben dsszektithet6 a
g6piirmri aktuilis pozici6jiival, ig ez szem6lyes adatui v6lik - err6l a Tdrsasig minden esetben
tijdkoztaga a g6pjirmfvet haszn6l6 munkav6llal6t

Az ellen6rzds menete
A Tdrsasig a tulaidonaban iill6 minden eszktizt ellen6rizheti, a fokozatossAg elvEnek betartes6val,
valamint a munkavillal6 jelenl6tenek biztositds6val. Az ellen6rz6s t6ny6r6l az ellen6rz6s c6lj6val
osszefiigg6en cij6koztatja az ellen6rz6ssel 6rintett munkavallal6L A technikai ellen6rz6st a rendszergazda
v6gezheti alkalmi vizsg6latok lefolytat6seval, de ak6r a T6rsas6g b6rmely munkav6llal6ja iltal
k€relmezhet6, amennyiben a T6rsas6g gazdas69i 6rdekeit veszilyeztet6 folyamat val6szinisithet6.

adatkezel6s c6lia: a Tirsas6g jogos iizleti 6rdekeinek megfelel6en a munkav6llal6k Mt. 11/A. S (1)
szerinti ellen6rz6se, iry kiil6ntisen a munkavillal6nak biztositott szimit6g6p, e-mail cim 6s internet-
hozz6f6r6s ellen6rz6se, valamint a c6ges aut6k ritvonaldnak ellen6rz6se

kezelt adatok kiire: az ellen6rz6s soran rtigzitett szem6lyes adatok, iS, kiilonosen magin e-mail cfmek,
magen telefonsz6mok, f6nyk6peh sarAt szem[t6g6pes dokumentumok, internetes bting€sz6si el6zm6nyek,
cookie-k, a munkajogviszony ellit6sa sorAn eszlelt jogs6rt6s t6nye, a iogs6ft6s leirdsa

adatkezel6s jogalaoia: a GDPR 6. cikk (1) el az adatkezel6s ktiz6rdekf vary az adatkezel6re ruh6zott
kdzhatalmi jogosiw6ny grakorldsinak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtesehoz sziiks6ges, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZEL6SI IOGALAPOKAT, EbbCN AZ ESCtbEN A

GDPR 6. cikk (1) fJ az adatkezel6s az adatkezel6 vary ery harmadik f6l jogos 6rdekeinek irv6nyesit6s€hez
sztiks6ges. (NAIH B/4542. szAmibesz6mol6 jiiban foglalt elndki 6llespont alapjiin).

adattdrolSs hatirideie: az ellen6rz6st6l sz6mitott 1 6v, de legk6s6bb az ellen6rz6ssel kapcsolatos ig6ny
el6v0l6se

adatkezel6s m6dja: elektronikusan

Az 6rintetti iogs/akorlasra vonatkoz6 szab,Jyok
A Tirsasig tej6koztatia, hory a GDPR alapjan 0n, szem6lyazonossig6nak igazol6sit kdvet6en az al6bbi
jo96rv6nyesit6si lehet6s6Bekkel 6lhet:

- inform6ci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory onre n6zve kezel-e szemdlyes adatot a T6rsasig, azaz

ryakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzef6r6si iogat,
- kerheti szem6lyes adatai helyesbit6s6g

- k6rheti az adatok tdrl6s6! amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghalirozott
valamely felt6tel fenn6ll.

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korl6toz6s6t,

tiltakozhat az adatkezel6s ellen

M unk6ra k6pes dllapot ellen6126se

Az ML 52. $ (1) a) kimondja, hory a munkavillal6 koteles a munkaltat6 altal el6irt helyen 6s id6ben
munk5ra k6pes Sllapotban megjelenni.

Az MvL 60. $ (1J alapj5n a munkavillal6 csak a biztonsigos munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban, a
munkav6delemre vonatkoz6 szabilyok, utasit6sok megtartesAval, a munkav6delmi oktatesnak
megfelel6en v6gezhet munkat. A munkav6llal6 kdteles munkatarsaival egyiittmfikddni, 6s munkajat fry
v6gezni, hogr ez saj6t vary mis eg6szs6g6t 6s testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse.

PETAV KfL

A T6rsas6g az MvL Z. 5 (3)-ban kapott felhatalmaz6s alapj6n az alabbiak szerint halirozza meg az
alkoholos befolyasoltsegra vonatkoz6an az egeszse1et nem vesz6lyeztet6 6s biztonsegos munkav6gz6s
kdvetelm6nyeinek megval6sit6sit:
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A T6rsasig minden munkakiirre vonatkoz6an tiltja, hory a munkavdllal6i alkoholos befoly6solsig alatt
tart6zkodjanak a munkav{6gz6s tertilet6n - ez yonatkozik arra az esetre is, ha a munkav6llal6 munkaidei6n
t[], mir/m6g nem munkav6gz6si c6llal tart6zkodik a teriileten, l6v6n az alkoholos befoly6solts6g alatt 6l16

szemlly vesz'lyezteti mdsok biztons6gos munkav6gz6s6t. Tilos a T6rsasig tertilet6re vary amennyiben az

nem azonos vele, fgy a munkav6gzds teriilet6re alkoholos befolyisoltsiig alan bel6pni ott alkoholt
fogyasztani, alkoholos befolyisolts6g alatt munkat v6gezni.

Jelen szabdly al6l indokolt esetben csak a vezet6 tiszts6gvise16 adhat irisos felment6st.

A biztons6gos munkav6gz6s felt6teleit vesz6lyeztetheti a munk6ra k6pes allapot hianya, igr az alkoholos
befolyesolts6g. Emiatt a munkav6llal6nak nem csak a munkav6gzesre tOrt6n6 megjelen6skor kell munkira
k6pes 6llapotban lennie, hanem ezt az 6llapot6t eg6szen a munkaideie lej6rt6ig k6teles meg6rizni.

A munkavdllal6 munk6ja ellitisa sorin nem vesz6lyeztetheti sem a maga, sem pedig mes eg6szs6g6t 6s

testi 6ps6g6L

A T5rsasig a biztonsagos munkav6gz6s kiivetelm6nyeit kialakitand6 kdtelezetts6g6nel fogva ktiteles
rendszeresen megry6z6dni arr6l, hory a munkav6llal6k megtaftiak-e a rijuk vonatkoz6 rendelkez6sekel
A munkajogi el6ir6sok betart6s6nak ellen6rz6s6re vonatkoz6 szabdlyokat mind az Mt., mind az M!t.
pontosftja.

A munkav6delmi szabalyok betartas6nak ellen6rz6s6re a Tersasag munkav6delmi felel6se iogosult, akit a

T6rsasig vezet6 tiszts6gvisel6je az MvL 57. S (1) bekezd6s6nek rendelkez6se szerint jeliil ki.

Az ellen6rz6sre jogosult szem6lyek:

- munkav6delmifelel6s,

- osztilyvezet6k,
- teriilewezet6k,mfivezet6k,

- az a szemily, akinek a vezet6 tisztsegvisel6 a vizsgalat lefolytat5s6ra megbizast ad.

Az alkoholos befolyiisoltsdg ellen6rz6se azonban a fentiekkel <isszhangban sem iarhat a munkav5llal6
emberi m6lt6s6g6nak megsdrt6sdvel - ig az ellen6rz6sre jogosult szem6ly nem 6lhet vissza ellen6rz6si
jogival, illewe azt nem ryakorolhatja annak rendeltet6s6vel ellent6tesen, p6ld5ul ha a vizsg6latot naponta
ttibbszdr indok n6lkiil vagy szem6lyes bosszrib6l folytatia, de az is jogszerfitlen, ha jogktirrel nem
rendelkez6 szem6ly rendeli el a vizsgalatot.

Az ellen6rz6s pontos menete:

- az ellen6rz6sre jogosult szem6ly birmikor elrendelheti birmely munkavillal6ra vonatkoz6an az
alkoholos ellen6rz6st, akir szf 16pr6baszerfi en is,

- az ellen6rz6sen az ellen6rztitt munkavillal6n 6s a vizsg6latot v6gzd szem6lyen kiviil k6t tanri is
veryen r6sz!

- az ellen6rz6sre jogosult szem6ly a T6rsas6g birmely munkavillal6j6nak jelz6s6re jogosult
elrendelni az ellen6rz6st, amennyiben a munkav6llal6 megjel6li az ellen6rz6s indokdt 6s az
ellen6rizend6 szem6lyt, az ellen6rzdse jogosult szem6ly azonban iogosult az ellen6rz6st
megtagadni, amennyiben az int6zked6sre okot ad6 k<iriilm6nyekb6l egyertelmfien arra lehet
kovetkeztetni, hogy az ellen6rz6s nem indokolt,

- az ellen6rz6s t6ny6r6l az ellen6rz6st v6gz6 szem6ly jegyz6ktinyvet illit ki, a .ie$/z6kdnyv tartalmi
kell6kei az ellen6rz6s lenye, az ellen6rz6sre okot ad6 kairtilm6ny fiiltaliinos munkav6delmi c6hi
ellen6rz6s vary alkoholos befoly6solts6g ryanrija), az ellen6rz6ssel 6rintett szem6ly, az ellen6rz6s
id6pontja, az ellen6rz6s eredm6nye, az ellen6rzaitt szem'ly az ellen6rz6s eredm6ny6vel
kapcsolatos jognyilatkozata (elfogadja, nem fogadja el),

- a jeryz6k<inyvet a vizsgalt munkav6llal6, a vizsg6latot v6gz6 szem6ly, valamint a jelenl6v6 tanrik
alairasival hitelesiteni kell,

PErAv Kft.

Az ellen6rz6sre jogosult szem6ly birmikor elrendelheti az ellen6rzdst, ak6r az MvL 54. 5 (7) b)-ben kapott
felhatalmaz6s alapjin szri16pr6baszerrlen is.
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amennyiben a munkavillal6 az eredm6nyt nem fogadja el, tgl a foglalkoziis-eg6szs6giiryi
orvosn6l vary ery6b eg6szs6giiryi szolgaltat6n6l kezdem6nyezheti a v6ralkohol szintj6nek
vdrv6tellel ttirt6n6 ellen6rz6s6t,
amennyiben az ellen6rz6s al6 fogott munkavillal6 nem hajland6 az ellen6rz6sre logosult
szem6llyel eryiittmfikodni 6s nem veti magat ale az ellen6rz6snek, az ellen6rz6sre iogosult
szem6ly azonnal 6rtesiti a munkav6llal6 felett munkiltat6i jogkdrrel rendelkez6 szem6lyt,
az ellen6rz6s megtagadasa automatikusan munkdra alkalmatlan 6llapotnak min6sul az MvL 60. S
(1) szerinq l6v6n megtagadra a ttirv6nyben foglalt egyiittmfkod6si kiitelezeBs6g.

Abban az esetben, ha a munkavillal6 munk6ra alkalmatlannak min6si.il (pozitiv eredm6ny vagy
egytittm0kdd€si kdtelezettseg megszegtse), ],.lgy az ellen6rz6st v€gz6 szem6ly azonnal kdteles ertesiteni a

munkav6llal6 felett munkaltat6i jogk<irrel vagy dtint6si jogk<irrel rendelkez6 szem6lyt, aki kdteles a
munkavillal6t felmenti a munkav6gz6s al6l.

adatkezel€s cdlia: munk6ra alkalmas dllapot ellen6rz6se munkav6delmi c6lb6l
kezelt odatok kiire.'az ellen6rz€s eredm6nye, id6pontja, munkira alkalmas illapot tdnye, ellen6rz6st
vdgz6 szem6ly adatai, ellen6rz6s al6 fogott munkavdllal6 adatai, tanrik adatai. Ha az ellen6rzcitt szem6ly
vitatia az eredm6nyt, akkor annak t6nye is, illewe pozitiv minta eset6n, ha lemond a v6rvizsgalat ioga16l,
ennek t6nye is.

adatkezel€s iogalania.' a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s ktiz6rdekf vagy az adatkezel6re ruhizott
kdzhatalmi logosiw6ny gyakorldsinak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtis6hoz sziiks6ges, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOKAT EbbCN AZ ESEIbCN A

GDPR 6. cikk (11 fJ az adatkezel6s az adatkezel6 vary ery harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez
sztiks6ges. (NAIH B/4542. szAmtbesz6mol6j6ban foglalt elnt ki allaspont alaplrin)
adattdrolds hatdrideie: az ellen6rzdsb6l fakad6 jogok 6s kiitelezetts6gek eltal megalapozott ig6nyek
6rv6nyesit6s6re nyiwa 6ll6 hatarid6
o dattdrolds m6 di a : papiralapon

Az 6rintetti iogs/akorlisra vonatkoz6 szabalyok
A T6rsas6g tiii€koztatia, hogy a GDPR alapjdn 0n, szem6lyazonossig5nak igazoldsit ktivet6en az aliibbi
iog6rv6nyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- informdci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hogy 6nre n6zve kezel-e szem6lyes adatot a Tersase& azaz
gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozziif6r6si jo96!

- k6rheti szem6lyes adatai helyesbit6s6t,

- k6rheti az adatok t6rl6set, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghat6rozott
valamely felt6tel fennall.

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korlatozaset,
tiltakozhat az adatkezel6s ellen

Elektronikus megfiryel6rendszerrel kapcsolatos adatkezel6s

A T5rsasdg az Szvtv-ben meghat6rozottak szerint elektronikus megfigyel6rendszert iizemeltet az alibbi
cimeken:

- 7623 P6cs, Ttiz6r u. 18-20.

Az elektronikus megfigyel6rendszer eltal k6szftett k6pek meg6rz6s6re 6s felhaszniil6sara az Szvw
rendelkez6seinek figyelembev6tel6vel az aliibbi szab6lyok i16nyad6ak:

Az elektronikus megfiryel6rendszerrel k6szitett felv6telek ttirl6s6nek m6d ja 6s hatdrideie

A felv6tel felhasznales hienyaban a rtigzit6st6l szAmitott3, azazhArom munkanap eltelt6vel tdrl€sre keriil.
Felhaszndlasnak az min6sul, ha a felv6telt bir6sigi vary m6s hat6s6gi elj6r5sban bizonlt6kk6nt
felhaszniiljrik.

PETAV Kft
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A T6rsas6g biztositja az 6rinteffi jogok ktiziil az Szvw.-ben meghatirozottat, azaz az, akinek jogat vag
jogos 6rdek6t a felv6tel rtigzit6se 6rinti, a felv6tel fent meghat6rozott tdrl6si idei6n (hirom munkanapon)
beliil iogiinak vagy iogos 6rdek6nek igazolasdval k6rheti, hory az adatot annak kezel6ie ne semmisitse
meg, illewe ne trirolje. A k6relem16l a lehet6 legrtividebb id6n beliil az adaw6delmi tiszMsel6 diint, az igy
megjeliilt felv6telt ki kell menteni 6s atadni az adaw6delmi tiszMsel6nek, aki gondoskodik annak jelen

szabAlyzat szerinti megfeleld 6rz6s6r6l. Bir6s6g vagy m6s hat6sag megkeres6s6re a ritgzitett felv6telt a

b[r6s5gnak vagy a hat6s6gnak halad6ktalanul meg kell kiildeni. Amennlben megkeres6sre att6l szamitott
harminc napon beltil, hory a megsemmisit6s mell6z6s6t k6rt6k, nem keriil sor, a felv6tel tdrl6sre kertil.

Az elektronikus megfigyel6ssel kapcsolatos garancialis szabilyok

A T6rsasig az elektronikus megfiryel6rendszerrel csak a szfrks6ges m6rt6kben avatkozik bele az

6rintettek maganszf 6rAjAba.

A Tirsasig semmilyen indokb6l 6s m6don nem folytat elektronikus megfiryel6st:

- abb6l a c6lb6l, hory egy munkav6llal6 munkaintenzitaset firyelie me&

- abb6l a c6lb6l, hogr a munkavSllal6k munkahelyi viselked6s6t a befoly6solja,

- szenzitiv tertileteken, iry ktildndsen iilttiz6ben, zuhanyz6ban, illemhelyis6gben,

- olyan tertileten, ahol a munkavallal6k pihen6ideiiiket vary munkaktizi sziinetiiket ttiltik,
ktiltin<isen pihen6szob6ban, dohinyziisra kileltilt helyen,

- kozteriileten.

A TirsasSg azonban abb6l a c6lb6l folytathat elektronikus megfigyel6st, hory megry6z6dj6n 16la, hogr az
eS6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsigos munkav6gz6s 6rdek6ben a munkav6llal6k megtarqek-e a

r5)uk vonatkoz6 rendelkez6seket.

A kamerak€pek megtekint6se

Az elektronikus megfiryeldrendszerrel rogzitett felv6telekbe csak a betekintesre jogosult szem6lyek
tekinthetnek be 6s csak korlAtozisi joggal rendelkez6 szem6lyek korl6tozhatj6k a felv6telek kezel6s6t.
BetekiDt6si 6s korlatozasi iogot csak a Tirsasiig vezet6 tiszts6gvisel6ie adhat, az ilyen joggal rendelkez6
szem6lyekr6l a T6rsasig nyilv6ntartest vezel A nyilvintartds r6sze a betekint6si/korletoziisi ioggal
rendelkez6 szem6ly neve 6s beosztasa, a betekint6si/ korl6toz6si jog kiad6s6nak datuma, a
betekint6si/korletozasi jog m6rt6ke, a betekint6si/korlatoz6si iog visszavon6s6nak d6tuma. Ezen adatokat
a betekint6si/korl6toz6si log visszavonast6l szemltott 5 6ven keresztiil 6rzi meg a Tirsas6g.

Annak 6rdek6ben, hory a T6rsas6g min6l kev6sbd terjeszkedjen az 6rintettek maginszf6r6j6ba, az Szvtv.
31. $ alapj6n a Tirsasig minden, a kamer6val rttgzitett felv6telekbe tdrten6 betekint6sekr6l ieg0/z6kdnyvet
vesz fel, amiben rtigziteni kell az Szvtv. v6grehajtisdr6l sz6l6 22/2006. (tV. 2S.) BM rendelet 10. g (1)
bekezdds6ben meghatarozott adatokat. A jegyz6ktinyv kezel6s6nek jogalapia a cDPR 6. cikk (1) c) szerinti
jogi kdtelezettsdg. A jeryz6konyvet a T6rsaseg az adatkezel6s hely6n tarolja, megsemmisit6sdre a
megtekintett felv6tel meg6rz6s6re vonatkoz6 hatArid6 irenyad6.

Az Szvw. el6iriis6n tul a Tiirsasag a k6pek korl6toz6siir6l is legz6kiinyvet k6szit az elsz6moltathat6sig
elv6nek megfelel6se 6rdek6ben, a jeryz6k0nyv megsemmisit6s6re a korlitozott felv6tel meg6rz6s6re
vonatkoz6 haterid6 i16nyad6.

A kamerak6pek z6rol5sa

Kamerak6p z6rolis6t csak a T6rsas6g kamerarendszer attal megval6sitott adatkezells feliigrelet6re
kijeliilt szem6ly vagy az adaW6delmi tisztvisel6 rendelheti el.

Kamerak6p z6rol6sit kezdem6nyezheti

PETAV KfL
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a Tirsas6gn6l betekint6si ioggal rendelkez6 szem6ly, amennyiben a felvetelekbe val6 betekint6s

so16n olyan ktiriilm6nyt 6szlel, amely vesz6lyezteti az elektronikus megfiryel6rendszerrel el6rni

kivant c6lt,

barki, akinek ioget vary jogos 6rdek6t a felv6tel 6rinti.

Felv6tel 26rolaset csak a kamerarendszer 5ltal megval6sltott adatkezel6s feliiryelet6re kiielolt szem6lynek
6s ezzel egyid6ben az adatv6delmi tiszwisel6nek cimzett i16sbeli k6relemmel lehet k6rv6nyezni.

A T6rsas6g minden, a kamerival rtigzitett k6pekb6l tt rtdn6 z6rol6sr6l ie$zoktinyvet vesz fel, amiben
rtlgziteni kell a betekint6s 6s a zirol6s id6ponq6t, c6lj6t 6s a z6rol6sra okot ad6 esem6nyt 6s a tovebbi
felhasznilis megjeltil6s6t.

Zdrol6si jogosultsdggal rendelkez6 szem6lyek

A TSrsas6g a zlrolAsra iogosultak ktir6r6l is nyilvantartast vezel A nyilv6ntart6s r6sze a z6rol6si joggal

rendelkez6 szem6ly neve 6s munkaktire, a zArol6si jog kiadiis6nak d6tuma, a zirol6si jog visszavonds6nak
d6tuma. Az adatokat a visszavon6st6l sz6mitott 5 6ven kereszttil 612i meg a TSrsasig.

adotkezercs cdlio: kamerekkal ttirt6n6 megfiryel6s munkav6delmi 6s vagyonv6delmi c6lb6l
kezelt odatok kiire: az 6rintett k6pm6sa, a kamerak6ppel megszerezhet6 adatok (tart6zkod6si hely,
tart6zkodisi id6)
adatkezelis iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s kiiz6rdekfl vary az adalkezel6re ruhizott
kiizhatalmi jogosiw6ny ryakorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtis6hoz sziiks6ges, amely
MINTEGY MAGABA OLVASZTIA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELESI IOGALAPOIGT, EbbEN AZ ESEtbEN A

GDPR 6. cikk [1) f) az adatkezel6s az adatkezel6 vary ery harmadik f6l iogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez
sziiksdges. (NAIH B/4542. szAmtbeszrimol6j6ban foglalt elnriki 5llispont alapi6n)
adondrolds hatdrideie: 5ltalenosan a rdgzlt6st6l sz6mitott hirom munkanap
adattdrold s mddi o : eleIft ronikusan

Az 6rintetti iogs/akorlrsra vonatkoz6 szabelyok
A Tiirsasiig tajekoztaga, hory a GDPR alapjin 0n, szem6lyazonossegdnak igazol6sit ktivet6en az aliibbi

,og6rv6nyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- inform5ci6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory onre n6zve kezel-e kamerafelv6telt a T{rsasAg azaz
grakorolhatja a CDPR 15. cikke szerinti hozz6f6r6si jog6t,

- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korl6tozesat,

- tiltakozhat az adatkezeles ellen,

- k6rheti az adatok tiirl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghatarozott
valamely felt6tel fennall.

Abban az esetben, amennyiben 0n a GDPR 15. cikk (3) bekezd6s alapjAn az adatkezel6s tArryet kbpezi
szem6lyes adatok masolatat az adatkezel6t6l k6ri, riry az adatkezel6 azt a rendelkez6s6re bocs6tia, kiv6ve,
ha ez a jog mdsok jogait 6s szabadsagait har6nyosan 6rinti.

Az 6rintett 6lhet a GDPR 18. cikke szerinti korl6toz6si jog6val a felv6tel fent meghat6rozott t6rol6si idei6n
beliil (xXx). Ebben az esetben meg kell jeltilnie, hogy milyen okb6l k6ri, hory a T6rsas6g a felv6telt a

uirolasi hatiirid6 eltelt6vel se tortilje vary semmisitse meg. Ilyen okok a GDPR 18. cikk (1J bekezd6se
szerint az alibbiak lehetnek:

- az 6rintett vita$a a szem6lyes adatok pontossag6t,

- az adatkezel6s jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az adatok tiirl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok
felhaszndlis6nak korlatoziis6t,

- az adatkezel6nek m6r nincs sziiks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6lirib6l, de az 6rintett
ig6nyli azokat iogi ig6nyek el6terieszt6s6hez, 6rv6nyesltes6hez vary v6delm6hez,

PETAV Rft
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az 6rintett a GDPR 21. cikk (1) bekezd6se szerint tiltakozott az adatkezel6s ellen, ugyanis riry v6li,
hory a T5rsas6g vary harmadik szem6ly jogos 6rdeke okin nem korlebzhatta volna az 6
magenszf6reiaL

A korl6tozott felv6telek t6rolis6nak hat6rideje

- amennyiben az erintett vitatja a szem6lyes adatok pontossag6t, ez esetben a korl6toz6s arra az
id6tartamra vonatkozik, amely lehet6v6 teszi,hog az adatkezel6 ellen6rizze a szem6lyes adatok
pontossagat,

- amennyiben az 6rintett a GDPR 21. cikk (1) bekezd6se szerint dltakozott az adatkezel6s ellen,
uryanis riry v6li, hogy a T6rsas6g vag1r harmadik szem6ly jogos 6rdeke ok6n nem korletozhatta
volna az 6 mag6nszf6raj6t, ebben az esetben a korl6tozis arra az id6tartamra vonatkozik, amig
meg6llapltdsra nem keriil, hory az adatkezel6 jogos indokai els6bbs6get 6lveznek-e az 6rintett
jogos indokaival szemben.

- amennyiben az 6rintett v6lem6nye szerint az adatkezel6s .jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az

adatok tdrl6s6t,6s ehelyett k6ri azok felhaszn5l6sdnak korl6tozisdt, vagy az 6rintett v6lem6nye
szerint az adatkezel6nek m6r nincs sziiks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6l.j6b6l, de az

erintett ig6nyli azokat jogi ig6nyek el6terieszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vary v6delm6hez, tiry a

korlitozott felv6teleket a T6rsas6g az alibbi hatiriddig 6rzi meg:
o amennyiben a korl6tozott felv6telr6l az 6rintett a GDPR 15. cikk (31 bekezd6se alapj6n

masolatot k6r 6s ezt az adatkezel1 szamara biztositia, a m6solat 6tad6s5ig
o a hat6s6g hivatalos elj6r6sa sorin megkeresi a Tersas6got 6s a Tlrsas6g szAmAra a

korl5tozott felv6telt iitadja, fry a felv6tel hat6sig r6sz6re tdrt6n6 iitadasai&
o amennyiben az el6bbi k6t felt6tel e8[.ike sem val6sul meg riry legk6s6bb a Polgiri

Ttirv6nyktinywdl sz6l6 2013.6vi V. t6rv6ny 6:22. $ (7) bekezd6s alapjin az 6ltal6nos
el6viil6si idei6 azaz 5 6vig 6rzi meg

Ha az 6rintett kerelme ery6rtelmfien megalapozatlan vary tulz6, Tirsasiigunk a k6rt inform6ci6 vary
taj6koztatas nytjuis6val vary a k6rt int6zked6s meghozatal6val jir6 adminisztrat[v k6lts6geire
6szszer0 iisszegfi diiat sz6mithat fel, vary megtagadhaga a k6relem alapi6n tiirt6n6 int6zked6sL

Az eryes adatkezel6sek r6szletes leiraset, az azoboz kapcsol6d6 esetleges adatfeldolgoz6kat 6s

adattovibbitiisok cimzettreit a T6rsasig Adatv6delmi 6s adatbiztonsigi szab6lyzatinak 1. sz. mell6klete
tartalmazza.

rr*
Tai6koztatast k6rhet szem6lyes adatai kezel6s616l, valamint k6rheti szem6lyes adatainak helyesbit6s6t,

illewe - a iogszabdlyban elrendelt adatkezel6sek kivetel€vel - tttrl6s6t az adauelv6tel6n6l ielzett m6don,

illewe az Adatkezel6 felttintetett el6rhet6s6gein.

Adatkezel6 megnevez6se:

Adatkezel6 c6gjeryzlkszAma:
Adatkezel6 sz6khelye:
Adatkezel6 e-el6rhet6sege:

Adatkezel6 adaw6delmi tiszMsel6je:
Telefonsz6m:

Email cim:

PETAV P6csi T6vftit6 Korliitolt Felel6ss6gf Tersasag

Cg. 02-09-063561
7 623 P 6cs, Tizer u. 18-20.
petavkft@petav,hu
Moln6r G5bor
(72) 503-422
molnar-gabor@petav.hu

,ogorvoslati lehetdseggel, panasszal a Nemzeti Adatvedelmi 6s Inform6ci6szabadsag Hat6s6gn6l (1125
Budapest, Sziligzi Erzs6bet fasor 22/C.), ill€we lak6helye va5/ tart6zkodasi helye szerinti illet6kes
tdrv6nysz6kn6l 6lhet

PETAV Kfi.
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Munkav6llal6i nyilatkozat

Munkavillal6
neve:
sziilet6si helye 6s ideje:
anyja neve:

A PETAV Kft Adaw6delmi 6s adatbiztonsagi szabAlyzatAt, valamint annak 7. sz. mell6klet6t k6pez6

,,Adatv6delmi tii6koztat6 munkav6llal6k r6sz6re" c. tai6koztatiist megismertem, az abban foglalGkat
tudom6sul veszem.

al6i16s

PETAV KfL
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8. sz. mell6klet

Hozzftartozii nyilatkozat adatkezel6sr6l

Munkav6llal6

N6v:

Munkakiir

1 Csal6di ad6kedvezm6ny eset6n a ryermekr6l kittiltend6.
2 Csalidi ad6kedvezm6ny eset6n kittiltend6, amennyiben a csalidi ad6kedvezm6nyt eS.mes kOztitt
megoszg6k
3 Baleset eset6n 6rtesitend6 szem6lyk6nt megadand6.
a 16. 6let6v6t be nem ttiltiitt szem6ly eset6n tiirv6nyes k6pvisel6j6nek al6ir6sa

A munkaviszony kapcs6n a munkavdllal6 hozz6tartoz6inak adatait is kezeli a Tarsasdg kedvezm6nyek
6rv6nyesit€se c6lj6b6l. Ilyen kedvezm6ny lehet a p6tszabadsig, csalSdi ad6kedvezm6ny ig6nybe v6tele,
ad6mentes term6szetbeni juttat6snak min6s0l6 kedvezm6nyes utaz6si igazolviny ig6nyl6se, ad6mentes
iskolakezd6si tamogatas vagy akar a baleset eset6n 6rtesitend6 szem'ly nyilvanhftesa a gyors
kommunik6ci6 el6segit6se c6liab6l. A hozz|tartoz6i nyilatkozat kitoltes6vel hozzAjArul az adatkezel6shez.

Kiizvetlen hozz6tartoz6

Munkav6llal6val val6 rokoni
kapcsolata:

Sziiletdsi hely, id6: L

Anyia neve: 1

Ad6azonosit6 jele (ha van): 12

El6rhet6s6ge: r

Al6ir6sommal hozzij6rulok, hog5 a PETAV Pdcsi Tdvffrtd KfL adataimat a munkavillal6ssal tisszefiigg6
kedvezm6nyek biztositesa c6liab6l kezelie.

D6tum:

Aldi16s:a

PErAv KfL

Adatv6delmi 6s adatbizlonsigi szabdlyzat

N6v.123

Lakcime:1
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9. sz. melleklet

Kamer6val megfigyelt teriilet

Felhivjuk nryelmet, hory a RETAv Kft (a tovabbiakban: Tirsasig) az objektum tertilet6n a szem6ly- 6s

varyonv6delmi, valamint a magennyomoz6i tev6kenys6g szabiilyair6l sz616 2005.6vi O(XXIll. t6rv6nyben
(a tov6bbiakban: Szvtv.) foglalt ttirv6nyi felhatalmaz6s alapjSn elektronikus megnryel6rendszert
alkalmaz. Az elektronikus biztons6gtechnikai rendszerek szem6lyes adatokat, k6pfelv6teleket rt gzitenek

6s t6rolnak a hatilyos jogszab6lyi rendelkez6seinek megfelel6en.

Az elektronikus megfigyel6ssel kapcsolatos garancielis szabflyok
A Tirsasig az elektronikus megfigyel6rendszerrel csak a kell6 m6rt6kben avatkozik bele az 6rintettek
mag;inszf616 jiiba.

A TersasAg semmilyen indokb6l 6s m6don nem folytat elektronikus megfigyel6st:
- abb6l a c6lb6l, hory ery munkav6llal6 munkaintenzites6t megfiryelie,
- abb6l a c6lb6l, hogy a munkav6llal6k munkahelyi viselked6s6t befoly6solja,
- szenzitiv teriileteken, iry k dnrisen tilt6z6ben, zuhanyz6ban, illemhelyis6gben,
- olyan terfrleten, ahol a munkav6llal6k pihen6idejtiket vary munkakozi szonetiiket vagy pihen6idejtiket
tOltik kiil6ntisen pihen6szob6ban, dohenfzasra kiieldlt helyen,
- ktiztertileten.

A TdrsasSg azonban abb6l a c6lb6l folytathat elektronikus megnryel6st, hory megg6z6dion 16la, hory az

eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztons6gos munkav6gz6s 6rdekdben a munkavillal6k megtartiSk-e a

rejuk vonatkoz6 rendelkez6seket

A rtigzitett kamerak6pek korlrtozrsa 6s az azokba val6 betekint6s

Az elektronikus megfiryel6rendszerrel ritgzitett felv6telekbe csak a betekint6sre jogosult szem6lyek
tekinthetnek be 6s csak korl6tozisi joggal rendelkez6 szem6lyek korl6tozhatirik a felv6telek kezel6s6t
Betekint6si 6s korl6toz5si jogot csak a TSrsas6g vezet6 tiszts6gvisel6je adhat, az ilyen joggal rendelkez6
szem6lyekr6l a T6rsasig nyilv6ntartist vezet. A nyilventart6s r6sze a betekint6si/korlitozdsi joggal

rendelkez6 szem6ly neve 6s beoszlisa, a betekintesi/ korl6tozSsi iog kiadas6nak d6tuma, a

betekint6si/korlitoz6si jog m6rt6ke, a betekint6si/korl6tozdsi jog visszavondsdnak d6tuma. Ezen adatokat
a betekint6si/korlatozSsi iog visszavonast6l szamitott 5 6ven keresztiil 6rzi meg a T6rsas6g.

Annak 6rdek6ben, hogy a Tarsas69 min6l kev6sb6 terjeszkedjen az 6rintettek mag6nszf6r6iiba, az Szvw.
31. S alapi6n a T5rsasag minden, a kameraval r6gzitett felv6telekbe tttrt6n6 betekint6sekr6l je$z6kiinyvet
vesz fel, amiben rtigzlteni kell az Szvw. v6grehairislr6l sz6l6 22/2006.0V. 25.] BM rendelet 10. $ (1J

bekezd6s6ben meghatdrozott adatokal A ieryz6kttnyv kezel6s6nek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti
jogi kittelezetts6g. A jeryz6kdnyvet a Tarsasag az adatkezel6s hely6n t6rolja, megsemmisft6s6re a

megtekintett felv6tel meg6rz6s6re vonatkoz6 hatarid6 irenyad6.

Az Szvtv. el6irdsin tul a T5rsasig a k6pek korlitoziis6r6l is jegyz6ktinyvet k6szit az elsz6moltathat6s6g
elv6nek megfelel6se 6rdek6ben, a legz6ktinyv megsemmisit6s6re a korl6tozott felv6tel meg6rz6s6re
vonatkoz6 hatarid6 iriinyad6.

A szem6lyes adatok, felv6telek rtigzit6sonek 6s tiiroliisinak c6lia;
- az objektum biztons6g6nak meg6visa, a Tirsas6g. vagyoni javainak meg6visa, valamint a megfigyelt
teriileten tartdzkod6 szemelyek testi 6ps6g6nek 6s varyoni javainak meg6vasa

A szem6lyes adatok, felv6telek rtigzit6s6nek 6s uirolasrnak iogalapia:
a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezel6s kriz6rdekri vagy az adatkezel6re ruhSzott ktizhatalmi jogositueny

gyakorl6sinak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtisihoz sziiks6ges, amely MINTEGY MAGABA

PETAV Kfr"
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Az adatkezel6shez kapcsol6d6 adadeldolgoz6;

Neve: T.A.X. Team Security Kft.
cime:7622 P6cs, L6gszeszryer utca 7
Kapcsolattart6: Petricsevics lswen
Telefon: (72) 270-065

adatfeldolgozissat tisszefiigg6 tev6kenys6ge: kamer6k 616 k6peinek figyel6se

Neve: Ldsz varyonv6delmi Kft
Cime:7631 Pdcs, MeS/eri [t 119.
lGpcsolattart6: Dolminy Csaba

Telefow (72) 449-228

adatfeldolgozessal 6sszefiigg6 tev6kenys6ge: elektronikus megfiryel6 rendszer kezel6se, karbantart6sa

A szem6lyes adatok, felv6telek terol6senak id6t3rtama:
- a rtigzit6st6l szamitott 3, azaz \{rom munkanap

Az 6rintetti iogg/akorlesra vonatkoz6 szabllyok
A T5rsasdg taj6koztatja, hory a CDPR alapjiin 0n, szem6lyazonossig6nak igazolAsit kitvet6en az alibbi
j0g6rvenyesit6si lehet6s6gekkel 6lhet:

- informici6t k6rhet arra vonatkoz6an, hory onre n6zve kezel-e kamerafelv6telt a Tirsasig, azaz

ryakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzif6r6si iogit,
- k6rheti szem6lyes adatai kezel6s6nek korlitoz6s6t,

- tiltakozhat az adatkezeles ellen,

- k6rheti az adatok tdrl6s6t, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezd6s6ben meghatarozoft
valamely felt6tel fennall.

Abban az esetben, amennyiben 6n a GDPR 15. cikk (3) bekezd6s alapian az adatkezel6s drwirr k6Pez6

szem6lyes adatok m6solatit az adatkezel6t6l k6ri, fry az adatkezel6 azt a rendelkez6s6re bocsitja, kiv6ve,

ha ez a log m6sok jogait 6s szabads5gait h6Fanyosan 6rinti.

Az 6rintett 6lhet a cDPR 18. cikke szerinti korl6toz6si jogaval a felv6tel fent meghatirozott taroliisi idej6n
beliil (dix). Ebben az esetben meg kell ieldlnie, hory milyen okb6l k6ri, hogy a T6rsasig a felv6telt a

tarol6si hauirid6 elteltdvel se ttirOlie vagy semmisitse meg. Ilyen okok a GDPR 18. cikk (1) bekezd6se

szerint az aliibbiak lehetnek:

- az 6rintett vitaqa a szem6lyes adatok pontossrgat,

- az adatkezel6s jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az adatok tt rl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok
felhaszn5lSs6nak korl5toz6s6t,

- az adatkezel6nek mir nincs sziiks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6lj6b6l, de az 6rintett
i96nyli azokat jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delmehez,

PETAV Kft

oLvAszTlA, ELNYELI A TOVABBI ADATKEZELEST JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1)

Q az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egr harmadik f6l iogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez sziiks6Ses.

(NAIH B/4542. szdmI beszimol6iiban foglalt elntiki iilliispont alapi6n);

A megns/el6rendszer {ltal rtigzitett adatokhoz:
- a Tlrsas6g vezet6 tiszts6gvisel6ie vas, iltala kiieltilt szem6ly

- a bir6sigi vagy mis hat6s6gi eliSr6sban t6rten6 felhaszndl6s 6rdek6ben a bir6sig vary az ellarisra
illetekes mes hat6sag

f6rhethozzi.

A szem6lyes adatok, felv6tetek terolisinak helye: 7623 P6cs, Tliz6r u. 1B-20.



63 | oldal Adatvddelmi 6s adatbiztons6gi szab;ilyzat

- az 6rintett a GDPR 21. cikk (1) bekezd6se szerint tiltakozott az adatkezelds ellen, uryanis riry v6li,
hogy a T6rsas6g vagy harmadik szem6ly jogos 6rdeke ok6n nem korlatozhatta volna az 6
magenszf6raj6L

A korldtozott felv6telek tirol5siinak hat6rideje
- amennyiben az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontoss5g6t, ez esetben a korl6toz6s arra az

id6tartamra vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogy az adatkezel6 ellen6rizze a szem6lyes adatok
pontoss6gat,

- amennyiben az 6rintett a CDPR 21. cikk (1) bekezddse szerint tiltakozott az adatkezel6s ellen,
ugyanis igy v6li, hogy a T6rsasig vapr harmadik szem6ly jogos 6rdeke okdn nem korl6tozhatta
volna az 6 mag6nszf6rij6t, ebben az esetben a korlStozds arra az id6tartamra vonatkozik, amig
megallapitasra nem keriil, hory az adatkezeld jogos indokai els6bbs6get 6lveznek-e az 6rintett
jogos indokaival szemben.

- amennyiben az 6rintett v6lem6nye szerint az adatkezel6s jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az
adatok tdrl6set, 6s ehelyett k6ri azok felhaszn6l6siinak korl6tozaset, vagy az 6rintett v6lem6nye
szerint az adatkezel6nek mir nincs sztiks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6liib6l, de az
6rintett igenyli azokat iogi i96nyek el6terjeszt6s€hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delmr6hez, rigy a
korletozott felv6teleket a T6rsas5g az al6bbi hat6rid6ig 6rzi meg:

o amennfben a korletozott felv6telr6l az 6rintett a GDPR 15. cikk (3) bekezd6se alapj6n
m6solatot k6r 6s eztaz adatkezel1 szim6ra biztositja, a masolat 6tades6i&

o a hat6s6g hivatalos elj6r6sa sor6n megkeresi a T6rsas6got 6s a T6rsasdg sz{mAra a
korlatozott felv6telt atadja, Ugy a felv6tel hat6seg rdsz6re tttrten6 etad6siii&

o amennyiben az el6bbi k6t felt6tel egyike sem val6sul meg, riry legk6s6bb a Polg5ri
Ttirv6nykiinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. ttirv6ny 6:22. g (7) bekezd6s alapjAn az altalanos
el6viil6si ideig, azaz 5 6vig 6rzi meg

Ha az 6rintett k6relme e$,6rtelmfien megalapozatlan vagr tulz6, T6rsas6gunk a kert informaci6 vagy
t6i6koztatiis nyriit6saval vagy a kdn intizked6s meghozatalaval j616 adminisztrativ kOlts6geire 6szszerfi
osszegfi diiat szimithat fel, vagy megtagadhaga a k6relem alap.iiin ttirt6n6 int6zked6st.

Adatkezel6 megnevez6se:

Adatkezel6 c6giegz6ksz6ma:
Adatkezel6 sz6khelye:
Adatkezel6 e-el6rhet6s6ge:

Adatkezel6 adaw6delmi tiszMsel6je:
Telefonszdm:

Email cim:

PETAV P6csi Tevfut6 Korlatolt Felel6ss6g[ Tirsas6g
C9.02-09-063561
7 623 Ptcs,Tnz€r v 78-20.
petavkft@petav.hu

Moln6r G6bor
(72) 503-422
molnar.gabor@petav.hu

Az 6rintett .iogorvoslati lehet6s6ggel, panasszal a Nemzeti Adaw6delmi 6s lnform6ci6szabadsig
Hat6sagniil (1125 Budapest, Sziliigyi Erzs6bet fasor 22/C.), illewe lak6helye vary tart6zkodasi helye
szerinti illet6kes ttirv6nysz6kndl 6lhet

PETAV KjL
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10. sz. mell6klet

Betekint6si

iogosult neve
Munkakdre

fogosultsig
megadisinak

napia

Betekint6si iog
m6rt6ke

logosultsig
megszfin6s6nek

napia

PETAV KIt

Betekint6si ioggal rendelkez6 szem6lyek nyilviintartisa

I
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11. sz, mell6klet

3.

4.

5.

,EG 6K0Nw

1. Adatbetekint6ssel6rintettfelv6teladatai:
1.1 Felv6tel helyszine (kamera mfiktid6s6nek a helye):

7.2 Megtekintett felv6tel teriedelme/id6tartama (d6tum-6ra-perc formatumban kifejezve), illewe
a val6s idejri felv6tel megtekintes6nek kezd6, illewe befejez6 id6ponga:

2. Adatbetekint6skor 16szt vev6 szem6lyek neve (betekint6si iogosults6guk alapla):

Adatbetekintds helyszf ne 6s ideje:

Adatbetekint6s indoka 6s c6lja:

Adatbetekint6s alapj6n a tov6bbi adatkezel€sre vonatkoz6 javaslat [a megfelel6 alihrizand6);

felv6tel felhaszniiliisa tov6bbi (polgSri/btintetol eli6r6s inditesa, ill. folytaLisa celi6b6l

illet6kes hat6s6g megkeresese alapjin a relevans felv6tel hat6seg r6sz6re ttirt6n6 6tad6sa

felv6tel jogszabiilyok szerinti megsemmisft6se, adatkezel6s megsziintet6se

- egydb:

6. Az adatbetekint6s sorin, annak ktir0lm6nyeivel kapcsolatban 6szlelt tov6bbi relevins esem6nyek:

DStum: .......................

aliir6s

Iadatbetekint6sre jogosult neve]

al6i16s

Iadatbetekint6skor jelenl6v6 egy6b jogosult szem6lyek neve]

PETAV KTt

f eryz6krinyv kameres k6pekbe ttirt6n6 betekint6shez
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12. sz. mell6klet

f egrz6ktinyv kamer6s k6pek korl6toz6sir6l

IEGYZ6KONW

KoRrJ{TozAs KEzDEMf NYEzESE

A korl6toz6s kezdem6nyez6le:

A korlStoz6s kezdem6nyez6s6nek indokinak leir6sa:

A korlitoz5s kivdnt felv6tel adatai:

- a felv6tel helyszlne (kamera mfiktid6s6nek helye):

korl6tozni kivint felv6tel terjedelme/id6tartama [detum-6ra-perc form6tumban kifejezve):

A korlitozis c6lia (megfelel6 alihtzand6l
- felv6tel felhasznriliisa tovibbi (polg6ri/biintet6) elj6riis inditisa, ill. folytat6sa c6ljrib6l

- illet6kes hat6sig megkeresese alapjan a relevins felv6t€l hat6sag r6sz6re tort6n6 atadasa

- felv6tel iogszab6lyok szerinti megsemmisitdse, adatkezel6s megsziintet6se

- ery6b:

Detum: .

kezdem6nyez6 al6ir6sa

DoNTEs A KoRrr{TozAsR6L

A korl6tozisr6l dtint6 szemdly
E kamerarendszer eltal megval6sitott adatkezel6s feltiryeletere kiieltilt szem6ly
c adawedelmi tiszwisel6

A ddntes
o a korlatozasi kEr6s elfogadva, a korletozAs megtiirt6nik
tr a korl6toz6si k6r6s megalapozatlan, a korlitozis nem ttirt6nik meg

o a korl5tozSsi k6r6s a rendelkez6sre all6 adatok alapjan nem meghozhat6, a korl6tozisi k6r6s a

zirol6s kezdem6nyez6nekvisszajuttawa tovibbi relevSns adatoktisztizisa c6li6b6l

D6tum:

a korl6toz6s16l ddnt6 szem6ly a16irisa

KO R I-ITTO ZAS

Korl6toz5s helyszine 6s ideje:

A korl6tozast v6gz6 szem6ly:

A korletozott felv6tel:
o 6tad6sra keriilt az illet6kes eliar6 hat6siignak,
tr atadasra keriilt a kamerarendszer 6ltal megval6sltott adatkezel6s feliiryeletdre kiielolt

szem6lynek az adaw6delmi 6s adatbiztonsagi szabalyzata szerint

Ditum:

PErAv K[t
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a korletozast v6gz6 szem6ly al6ir6s

KoRrJlTozorr FELvETEL KoRL{TozASANAK MEGsziiNTmEsE

A korletozott felv6tel korlatoz6sa megsz[nt:
I a korl6tozott felv6tel meg6rz6s6re nyitva ill6 id6 eredm6nyteleniil eltelt 6s a zarolt felv6tel
t6rl6sre keriilt,
I a korl6tozott felv6tel meg6rz6s6re nyiwa 6ll6 id6 eredm6nyteleniil eltelt, de a zirolt felv6tel
nem keriilt tiirl6sre, mert a f6szab5ly szerinti adatkezel6si id6tartam m6g nem telt el.

Detum

a korl6tozds16l ddnt6 szemdly aliir6sa

PETAV KfL
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13. sz. mell6klet

Korl6tozesi iogosult
neve

Munkaktire f ogosultsig megad6slnak
napia

logosultseg megszfi n6s6nek
napia

PETAV Kft

KorlStozSsi joggal rendelkez6 szem6lyek nyilvintaruisa

I



691 oldal Adatvedelmi ds adatbiztonsdgi szab:ilyzat

14. sz. mell6klet

H ozzAiAril6 nyilatkozat h irlev6lkiild6shez

Hozzdjdrulok az oldbbiak szerint, hogy o eEfAV $t- mint adatkezel6 a megadott szem6lyes adataimat az
alebbi t6j6koztat6ban foglaltak szerint kezelje.

adatkezel6s c6lia: a T5rsas6g hirei, esem6nyei irant 6rdekl6d6k tiiekoztatiisa

kezelt adatok kiire: az 6rintett e-mail c[me

adatkezel6s iogalapia: a GDPR 6. cikk [1) a) szerinti 6rintetti hozz6i6rul6s

adatt6rol6s hat6rideie: a hirlev6l-szol96ltatas iizemeltet6s6nek v6g6ig de amennyiben az 6rintett k6ri
adatai ttirl6s6t (leiratkozik a hirlev6l16lJ, ugy a ttirl6si k6relm6t ktivet6en azonnal

adattlrolis m6dia: elektronikus

Taj6koztatast k6rhet szem6lyes adatai kezel6s6r6l, valamint k6rheti szem6lyes adatainak helyesbit6s6t,
illetve - a iogszab6lyban elrendelt adatkezel6sek kiv6tel6vel - tiirl6s6t az adatfelvetel6n6l jelzett m6don,
illetve az adatkezel6 feltiintetett el6rhet6s6gein:

Adatv6delmi tiszwisel6: Molndr G5bor
Telefonsz6m: (7 2) 503- 422
Email cim: molnar.gabor@petav.hu

A hfrlev6l kiild€s16l b6rmikor leiratkozhat a fenti el6rhet6s€geken.

Az €rintett jogorvoslati lehet6s6ggel, panasszal a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informdci6szabadsig
Hat6sagnal [1].25 Budapest, Sziliiryi Erzs6bet fasor 22/C.), illetve lak6helye vary tart6zkoddsi helye

szerinti illet6kes ttirvdnysz6kn6l 6lhet

A fenti tai6koztalast tudom6sul veszem 6s az adatkezel6shez hozz6jirulok.

Kelt...................

PETAV Kft
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15. sz. mel16klet

Honlapra felttiltend6 adatv6delmi t{i6koztat6

1. Adatkezel6 megnevez6se

Adatkezel6 megnevez6se:

Adatkezel6 c6gjeryzbkszAma
Adatkezel6 sz6khelye:
Adatkezel6 e-el6rhet6s6ge;

Adatkezel6 adaW6delmi tiszwisel6je:

Telefonszim:
Email cimr

PETAV P6csi Tevffit6 Korlatolt Felel6ss6gfi T6rsas6g

Cg. O2-O9-O63567

7623 P6cs, Tiiz6r u. 18-20.
petavkft@petav.hu

Moln6r G6bor
(72) s03-422
molnar.gabor@petav.hu

2. Adatkezel6s szabilyai

A pETAV Kft. (a tov6bbiakban: T6rsasig) Adaw6delmi 6s adatbiztonsagi szabelyzata alapj5n kezel a jelen

feliilettel tisszeftigg6sben szem6lyes adatokat. A szabllyzat tirryi hat6lya kiterjed a Tirsas6g minden

szervezeti erys6g6n6l folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely sorin az Eur6pai Parlament 6s a

Tan6cs (EU) 2016/679 Rendeletben meghatirozott szem6lyes adat kezel6se megval6sul.

Szem6lyes adat kezel6s6re csak jog gyakorlasa vagy kiitelezetts6g teliesit6se 6rdek6ben van lehet6s6g. A

Tiirass5g 6ltal kezelt szem6lyes adatok mag6nc6lra val6 felhaszn6lisa tilos. Az adatkezel6snek mindenkor

meg kell felelnie a c6lhoz kiittitts6g alapelv6nek.

A Tirsasig szem6lyes adatot csak meghatarozott c6lb6l, iog gyakorlSsa 6s kdtelezetts68 teliesit6se

6rdek6ben kezel, a c6l el6r6s6hez sziiks6ges minimilis m6rt6kben 6s ideig. Az adatkezel6snek minden

szakasz6ban meg kell felelnie a c6lnak - 6s amennyiben az adatkezel6s c6lia megszflng vary az adatok

kezel6se ery6bk6nt iogellenes, az adatok tiirl6sre kertilnek

A Tirsasig szem6lyes adatot csak az 6rintett el6zetes - kiiltinleges szem6lyes adat eset6n ir6sbeli -

hozzAiArulssa vag ttirv6ny, illewe ttirv6nyi felhatalmazis alapi6n kezel'

A Tirsas6g az adat felv6tele el6tt minden esetben ktizli az 6rintettel az adatkezel6s c6li5t, valamint az

adatkezel6s iogalapiaL

A T6rsas6g szervezeti erys6gein6l adatkezel6st v6gz6 alkalmazonak 6s a Tdrsasig megbizeseb6l az

adatkezel6sben r6szwev6, annak valamely mflvelet6t vegz6 szervezetek alkalmazottjai ktitelesek a

megismert szem6lyes adatokat iizleti titokk6nt meg6rizni. A szem6lyes adatokat kezel6 6s azokhoz

hozz6f616si lehet6s699el rendelkez6 szemelyek ktitelesek Titoktartesi nyilatkozatot tenni.

Ha a szabelyzat hatrilya alatt 5116 szem6ly tudom5st szerez arr6l, hory a Tirsasag iltal kezelt szem6lyes

adat hibes, hi6nyos vary id6szerfitlen, kaiteles azt helyesbiteni vagy helyesbit6s6t az adat r68zit6s66rt

felel6s munkatdrsnil kezdem6nyezni.

PETAVKft
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A Tirsas6g vezet6 tiszts6gvisel6ie a TirsasSg sajatoss6gainak firyelembev6tel6vel meghat'rozza az

adaw6delem szervezet6t, az adatv6delemre valamint az azzal 6sszefigg6 tev6kenys6gre vonatkoz6

feladat- 6s hatiskiirtiket, 6s kijeltili az adatkezel6s feliiryelet6t ellet6 szem6lyl

A T6rsas6g munkat6rsai munkAiuk sor6n gondoskodnak arr6l, hogy ,oSosulatlan szem6lyek ne

tekinthessenek be szem6lyes adatokba, tovabbA arr6l, hory a szem6lyes adat terol6sa, elhelyez€se fry
keriilitin kialakitasra, hory az jogosulatlan szem6ly r6sz6re ne legyen hozzAf6rhet6, megismerhet6,

megvaltoztathat6, megsemmisithet6.

A T6rsas6g adaw6delmi rendszer6nek feliiryelet6t a vezet6 tiszts6gvisel6 lStia el ery 6ltala kinevezett

adaw6delmi tisztvisel6 szem6ly ti$6n.

3. Az 6rintettek iogainak 6rv6nyesit6se

Tej6koztatls joga

A tisztess6ges 6s aflethat6 adatkezel6s elve megkdveteli, hory az erintett Ui6koztat st kapion az

adatkezel6s t6ny6r6l 6s c6ljair6l, valamint m6s t6nyez6kr6l.

Az 6rintett k6relm6re az Adatkezel6 tai6koztatiist ad az 6rintett altala kezelt, illewe az altala vagy

rendelkez6se szerint megbizott adatfeldolgoz6 6ltal feldolgozott adatair6l, azok forrds6r6l, az adatkezel6s

c6lj616l, jogalapj6r6l, iddtartam6r6l, az adatfeldolgoz6 nev6r6l, cim6r6l 6s az adatkezel6ssel aisszeftgg6

tev6kenys€g6r6l, az adaw6delmi incidens ktir0lm6nyeir6l, hatisair6l 6s az elhirit6sara megtett

int6zked6sekr6l, tov6bb6 - az 6rintett szem6lyes adatainak tov6bbitisa eset6n - az adattov6bbitas

jogalapjii161 6s cimzettj616l.

A t6j6koztatiis f6szablly szerint ingyenes, ha a t6j6koztatist k6r6 a foly6 6vben azonos adatkiirre

vonatkoz6an rij6koztatisi kErelmet az Adatkezel6hoz m6g nem nyfjtott be. Ery6b esetekben

k6lts6gt6rit6s 6llapithat6 meg. A ktilts6gterit6s m6rt6k6t a felek kdziitt l6trej6tt szerz6d6s is rtigzltheti. A

m6r megfizetett koIts6gt6rit6st vissza kell t6riteni, ha az adatokat jogellenesen kezelt6k, vary a

tai6koztates k6rise helyesbit6shez vezetett.

Hozzif6.r6.s joga:

Az 6rintett jogosult arra, hogy a szem6lyes adatokhoz 6s a ktjvetkez6 inform Aci6khozhozzAflr€st kapion:

a) az adatkezel6s c6lja;

b) az 6rintett szem6lyes adatok kateg6riii;
c) azon cimzettek vary cimzettek kateg6riei, akikkel, illewe amelyekkel a szem6lyes adatokat

ktizdlt6k vary kdzdlni fogi6k, ide6rwe a harmadik orsz6gbeli cimzetteket, nemzetktizi szervezeteket;

d) a szem6lyes adatok tirol5s6nak tervezett id6tartama, vagy ha ez nem lehetseges ezen id6tartam

meghat6rozis6nak szempontjai;
e) az drintett azon joga, hory k6relmezheti az adatkezel6t6l a ra vonatkoz6 szem6lyes adatok

helyesbit6s€t, torl6s€t vas, kezel6s6nek korlatozisSt, 6s tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok kezel6se

ellen;
f) a valamely feltiryeleti hat6saghoz cimzett panasz benyriitis6nak joga;

g) ha az adatokat nem az 6rintett6l ryfijttitt6k, a forrasukra vonatkoz6 minden el6rhet6 informdci6;

h) automatiz6lt dtint6shozatal t6nye, ide6rwe a profilalkot6st is, valamint legalabb ezekben az

esetekben az alkalmazott logikira 6s az arra vonatkoz6 6rthet6 informaci6k hoEI/ az ilyen adatkezel6s

milyen jelentds6ggel bir, 6s az 6rintettre n6zve milyen verhat6 ktivetkezm6nyekkel j6r.

PETAV Kft.

Adatv6delmi 6s adatbiztonsigi szabelyzat

A T6rass5g megbiz6srib6l adatfeldolgoz6i tev6kenys6get v6gz6 term6szetes vaSI iogi szem6lyekre, illewe
jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezetekre vonatkoz6 adaw6delmi ktitelezetts6geket az

adatfeldolgoz6val ktittitt megb[zisi szerz6d6sben 6rv6nyesitend6ek
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Az 6rintett tovdbb6 jogosult arra is, hory az adatkezel6s tArgylt k6pez' szem6lyes adatok mSsolatet az

Adatkeze16 az erintett rendelkez6s6re bocsdssa. Az 6rintett altal k6rt tovibbi m6solatok6rt az Adatkezel6

6sszer0 m6rt6k{ dirat szSmithat fel. Ha az 6rintett elektronikus riton nyiitotta be a k6relm6t, az

inform6ci6kat szeles ktirben hasznelt elektronikus formatumban kell rendelkez6sre bocsetani. kiv6ve, ha

az 6rintett mashory k6ri.

A val6s5gnak nem megfelel6 adatot az adatot kezel6 szervezeti erys6g vezet6le - amennyiben a szuks6ges

adatok 6s az azokat bizonyit6 kozokiratok rendelkez6sre 5llnak - helyesbiti, a GDPR 17. cikk6ben

meghat6rozoft okok fenndll6sa eset6n int6zkedik a kezelt szem6lyes adat ttirl6s6r6l.

T6rl6s 6s elfeledtet6s ioga
Az 6rintett iogosult arra, hory k6r6s6re az Adatkezel6 indokolatlan k6sedelem n6lkiil titrOlje a ra
vonatkoz6 szem6lyes adatokat, ha az alibbi indokok valamelyike fenn5ll:

a) a szem6lyes adatokra m6r nincs sztiks6g abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokat Sniittitt6k vary m6s

m6don kezelt6k;
b) az 6rintett visszavonja az adatkezel6s alap,at kdpez6 hozziijiirul6s6t, 6s az adatkezel6snek nincs

m6s jogalapja;

c) az 6rintett tiltakozik az adatkezel6s ellen, 6s nincs els6bbs6get 6lvez6 jogszerfi ok az

adatkezel6sre;

d) a szem6lyes adatokat jogellenesen kezeltek;

e) a szem6lyes adatokat az Adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vary tagAllami jogban el6irt iogi
kOtelezetts6g teljesit6s6hez tOrtilni kell;

f) a szem6lyes adatok gyfijt6s6re a 16 6ven aluli ryermekek r6sz6re az informaci6s tirsadalommal

tisszefii996 szol96ltatesok kinAleseval kapcsolatosan keriilt sor;

Ha az Adatkezel6 nyilv6noss6gra hozta a szem6lyes adatot, 6s a szem6lyes adatokra mer nincs szi.iks6g

abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokat ryujt6tt6k vary m6s m6don kezelt6k ts/ azt tiirtilni ktiteles' valamint az

el6rhet6 technol6gia 6s a megval6sit6s ktilts6geinek firyelembev6tel6vel megteszi az 6szszerfien elvarhat6

l6p6seket- ide6rtve technikai intezked6seket - annak 6rdek6ben, hory tii6koztassa az adatokat kezel6

adatkezel6ket, hory az 6rintett k6relmezte t6liik a sz6ban forg6 szem6lyes adatokra mutat6 linkek vary e

szem6lyes adatok m5solat6nak, illewe mrisodp6lddnyinak titrl6s6t.

A szem6lyes adat az 6rintett k6relm6re sem ttiriilhet6 a GDPR 17. cikk (3) bekezd6s6ben foglalt

adatkezel6sek eset6ben.

PETAV Kft

Helyesbit6s loga
Az 6rintett jogosult arra, hory k€r6s6re az Adatkezel6 indokolatlan k6sedelem n6lkiil helyesbitse a 16

vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat, vagy k6rie azok kieg6szit6s6t.

KorlStozAshoz / zirol6shoz val6 jog

Az Erintett jogosult arra, hory k6r6s6re a T6rsasig korlitozza az adatkezel6st, ha az al6bbiak valamelyike

teljesiil:
a) az 6rintett vitaga a szem6lyes adatok pontossage! ez esetben a korl6toz6s arra az id6tartamra

vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogy az Adatkezel6 ellen6nzze a szemblyes adatok pontoss5g6t;

b) az adatkezel6s jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az adatok ttirl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok

felhaszn6l6s6nak korletoz6set;
c) az Adatkezel6nek m6r nincs sziiks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6ljrib6l, de az €rintett
ig6nyli azokat iogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vary v6delm6hez, vagr
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d) az 6rintett tiltakozott az adatkezel6s ellen, ez esetben a korl6toz5s arra az id6tartamra vonatkozik,
amig meg6llapitisra nem keriil, hory az Adatkezel6 iogos indokai els6bbs6get 6lveznek-e az €rintett iogos
indokaival szemben.

A szem6lyes adatok helyesbit6s6hez vary t6rl6s6hez, illetue az adatkezel6s korl5toz6s6hoz kapcsol6d6
6rtes(t6si ktitelezetts6g
Az Adatkezel6 minden olyan cimzettet tiir6koztat valamennyi helyesb(t6sr6l, ttirl6s16l vary adatkezeldsi

korl6toz6si16l, akivel, illewe amellyel a szem6lyes adatot ktiztilt6k, kiv6ve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vary aren)^rlan nary er6feszit6st ig6nyel. Az 6rintetett k6r6s6re az Adatkezel6 tAjbkoztaga e cimzettekr6l.

Tiltakoziis joga

Az 6rintett iogosult arra, hory a saiiit helyzet6vel kapcsolatos okokb6l b6rmikor tiltakozzon szem6lyes
adatainak kdz6rdek0 vagy az Adatkezel6re ruhezott ktizhatalmi iogosiwany gyakorlasanak keret6ben
v6gzett feladattal kapcsolatos kezel6se, vary az Adatkezel6 vary ery harmadik f6l jogos 6rdekeinek
6rv6nyesit6se kapcsan v6gzett kezel6se ellen, ide6rwe az emlltett rendelkez6seken alapul6 profilalkot6st
is.

Az 6rintett tiltakozhat szem6lyes adaiinak kezel6se ellen:
- ha a szem6lyes adatok kezel6se vagy tovibbitisa kizlr6lag az Adatkezel6re vonatkoz6 jogi

ktitelezetts6g teliesit6s6hez vary az Adatkezel6, adatawev6 vary harmadik szem6ly jogos 6rdek6nek
6rv6nyesit€s6hez sziiks6ges, kiv6ve ktitelez6 adatkezel6s eset6n;
- ha a szem6lyes adat felhasznil6sa vary toviibbitisa ktizvetlen iizletszerz6s, kdzv6lemeny-kutates
vagy tudomanyos kutatis c6ljira ttirt6nik; valamint
- ttirv6nyben meghatdrozoft ery6b esetben.

Az Adatkezel6 a be6rkezett k6relmet, illewe tiltakozist kOteles a be6rkez6st6l sz6mitott h6rom napon

beliil 6ttenni az adatkezel6s szempontjdb6l feladat- 6s hatisktirrel rendelkez6 szervezeti erys6g
vezetdj6hez.

Az Adatkezel6 indokolatlan k6sedelem n6lkiil, de mindenf6lek6ppen a k6relem be6rkez6s6t6l szdmitott
ery h6napon beltil Hj6koztatja az 6rintettet a k6relem nyomin hozott int6zked6sekr6l. Sziiks6g eset6n,

firyelembe v6ve a k6relem 6sszetetts6g6t 6s a k6relmek szAmiq ez a haririd6 tovdbbi k6t h6nappal
meghosszabbithat6. A hat6rid6 meghosszabbftAsdr6l az adatkezel6 a k6sedelem okainak megieltil6s6vel a

k6relem k6zhezv6tel6t6l sz6mitott ery h6napon beliil tij6koztatia az 6rintettet. Ha az 6rintett elektronikus
tton nyUitotta be a kerelmet, a tai6koztatast lehet6s69 szerint elektronikus riton kell megadni, kiv6ve, ha
az 6rintett azt mdskant keri.

Ha az Adatkezel6 az 6rintett tiltakoz6sinak megalapozottsagAt megallapiqa, az adatkezel6st - bele6rwe a

tovabbi adatfelv6telt 6s adattov6bbit6st is - megsziinteti, az adatokat z6rolja, valamint a tiltakozasr6l,
tovebb6 az annak alapj5n tett int6zked6sekr6l 6rtesiti mindazokat, akik r6sz6re a tiltakozassal 6rintett
szem6lyes adatot korabban tovabbitotta 6s akik kdtelesek intdzkedni a tiltakozasi jog 6rv6nyesit6se
6rdek6ben.

PETAV Kft

Adathordozhat6saghoz val6 jog

Az erintett - a GDPR 27. cikk (1) bekezd6s6ben foglalt felt6telek fennAllasa eset6n - jogosult arra, hory a 16

vonatkoz6, ehatn az Adatkezel6 rendelkez6s6re bocs6tott szem6lyes adatokat tagolt, sz6les krirben
haszn6lt, g6ppel olvashat6 formaban megkapja, toviibbii iogosult arra, hory ezeket az adatokat egy masik
adatkezel6nek tov5bbitsa.
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Amennyiben az 6rintett jogainak ryakorl6sa sor6n az iiry megit6l6se nem ery6rtelmfi, az adatot kezel6

szervezeti egys6g vezet6ie az iiry iratainak 6s az i.igyre vonatkoz6 5ll5spon$5nak megkiild6s6vel

6ll6sfoglal6st k6rhet az adatv6delmi tisztvisel6t6l, aki azt h6rom napon beliil teljesiti.

Bir6siighoz fordul6s roga 6s panaszt6tel ioga
Az Adatkezel6 az drintett adatainak jogellenes kezel6s6vel vagy az adatbiztons6g ktivetelm6nyeinek

megszeg6s6vel misnak okozott kart, illewe az Alrzla vag az 6ltala ig6nybe vett adatfeldolgoz6 6ltal

okozott szem6lyis6gi iogs6rt6s eset6n j616 s6relemdiiat is megt6riti. Az Adatkezel6 mentestil az okozott
kir6rt val6 felel6ss6g 6s a s6relemdij megfizet6s'inek kdtelezetts€ge al6l, ha bizonyf$a, hory a k6rt vagy az

6rintett szem6lyis6gi jog6nak s6relm6t az adatkezel6s ktir6n kivtl es6 elh6rithatatlan ok id6zte el6.

Uryaniry nem t6riti meg a kirt, amennfben az a k6rosult sz6nd6kos vary silyosan gondatlan

magatart6sdb6l szarmazotl

Ha az Adatkezel6 nem tesz int6zked6seket az 6rintett k6relme nyom6n, k6sedelem n6lkiil, de legk6s6bb a

k6relem be6rkez6s6t6l szamitoft ery h6napon beltil teiekoztatja az 6rintettet az int6zked6s

elmaradisinak okair6l, valamint arr6l, hory az 6rintett panaszt nyrijthat be NAIH-nii! (1125 Budapest,

Szile$/i Erzsebet fa sor 22/C.) 6s 6lhet - lak6helye vaS/ tart6zkodasi helye szerint illetekes ttirv6nyszeknel
is - bir6sigi jogorvoslati jogaval.

4. A Tersaseg honlapilnak hasznilata soren megval6sul6 adatkezel6sek

Az adatkezel6s helye: P6cs, Tiiz6r u. 18-20

4.1. A honlap adatkezel6se
A T6rsasig saiat honlapjahoz berki kil€te felfed6se 6s szem6lyes adatai megadasa n6lktil hozzif6rhet, a

honlapon 6s az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon 6s korletozas n6lkiil szerezhet inform6ci6kat Nem

szem6lyhez ktitttft inform6ci6kat azonban korl5tlanul 6s automatikusan S.ojt a weblap a l6togat6kr6l.

Ezekb6l az adatokb6l szem6lyes adat azonban nem nyerhet6, iS/ az Infotv.hatllya all ta*oz6 adatkezel6st

nem val6sit meg.

4,2. Kapcsolatfelv6tellel iisszeftigg6 adatkezel6s
A TArsas6g sajet honlapot uzemeltet, amelyen lehet6s6gtik van a l5togat6knak a kapcsolatfelv6telre. A

T6rsas6g saj5t szervereket iizemelte! ezeken tirol6dnak a T5rsas6g cimeire 6rkez6 e-mailek. A T6rsas6g

biztosiwa a szem6lyes adatokat, az e-mailben talalhat6 szem6lyes adatokat csak az azokkal 0sszefiigg6

c6lok megval6sulSsaig kezeli.

4.3, Online tgyf6lszolgilattal tisszefiigg6 adatkezel6s
Az 0nline (e-tryf6lszolg6lat) 0grf6lszolg6lat keret6ben a regisztr6lt iigrfelek szem6lyes adataik

m6dosit6sa (az awezet6st az tisrint6z6k v6gzik) mellett, betekint6st nyerhetnek foly6sz6ml6jukba,

befizet6st teliesithetnek (a ktinyvel6s nem automatikus, a P6nziiryes iiryint€z6k v6gzik),

megvaltoztathaqik meleg viz el6legiiket (a m6dositis automatikusan itkertil a szSmlezesi rendszerbe),

I6thatj6k az elsz6mol6 m616ik illiisait a leolvasisok, m616cse16k id6pontiaiban.

ado tkezelds cdU a : kapcsolatfelv6tel, kapcsolattartis.
adatkezel€s iogalania: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti arintetti hozzdidrulds
kezelt adatok kdre: Online iigyf6lszolg5lat:
- N6v
- Lakcim
- partner k6d
- e-mail cim

Telesz6mla:

PETAV KJI
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- N6v
- lakclm
- e-mail cim
- partner k6d
adatok tiirlasdnek hatdrideie: az adatktizl6s16l sz6mitott 2 6v
adottdrolds m6 di o: elektronikus

4.4. Hirlev6llel kapcsolatos adatkezel6s

A T6rsasig honlapjdn lehet6ss6g van feliratkozni hirlev6lknld6 szolg5ltat6sdra hdrom ktiliinbdz6 t6meban
(sajt6szoba, altalenos hirek, egy6b). Hirlevelet mindazok kapnak, akik erre a szolg6ltat6sra

ielentkez6stiket adtik a Tirsasdg honlapj6n. A hirlev6lre ttirtdn6 feliratkozis sor6n, a feliratkozis
krit6riumak6nt az ig6nyl6nek el kell fogadtatni az ezzel kapcsolatos adatv6delmi taj6koztat6L Ezt ery
jeliil6nes,zettel teheti meg. A T6rsas5g minden hirlev6l alian biztositja a leiratkozasi lehet6s6get.

kezelt adatok kaire: az 6rintett e-mail cfme
adatkezel6s iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti drintetti hozzejiirules
adatt6rolis hatSrideie: a hlrlev6l-szolg6ltatis iizemeltet6senek v6g6ig, de amennyiben az 6rintett k6ri
adatai torl6s6t (leiratkozik a hirlev6l16l), rigy a ttirl6si k6relm6t kdvet6en azonnal
adattSrolls m6dia: elektronikus

5. Adatv6delmi tisztvise16 6s el6rhet6s6gei

Molndr G5bor

Telefonszim : (7 2) 503 - 422
Email cim: molnar.gabor@petav.hu

6. lelen uii6koztat6ban nem megharirozott k6rd6sek

A ielen t6jekoztat6ban nem meghatirozott k6rd6sekben a GDPR szabilyai 6s a T6rsasSg Adaw6delmi 6s

adatbiztons6gi szabAlyzara az irinyad6.

PETAV Kft
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16. sz. mell6klet

Adatfeldolgoz6i szerz6d6s

Az Erll.opai Parbment es a Tardcs @I) 2016/679 Rendeletenek 2& oldre 6s az inform6ci6s dnrendelkez6si

iogr6l 6s az informici6szabads6grol sz6l6 2OL7. 6vi dll ttirv6ny 3. S 18. pontia szerint l6treitiv6
adafeldolgoz6i iogviszony:

Telefon:..................................................... fax
(Adatkezel6)
6s

e-ma :

Telefon: ......................

(Adadeldo19oz6)
fax

meg6llapodnak abban, hory jelen verz6d6s el6irisairuk betarrisa mellet! biztositv'a a szem6lyes adatok v6delm6t 6s

tisztele$en tarti? az e8/6nek tinrendelkezesi jogit mint az Eumpai Uni6 6s a tag6llamok Sltal is vedett alapiogot

Adatkezel6 tev6kenyseg6hez kapcsolodoan Adadeldolgoz6 bevon6sir"al vegzi jelen szerz6d6sben meghatimzott

adatkezel6si folyamauit

Lcild<

Fogalmak

|elen szerz6d6s haszn6lat6ban ,szem6lyes adaf', ,Jdiltinleges szem6lyes adafl, ,ada0rezel6s /adatl<ael6",
,ada{eldolgoz*/adafeHolgoz6", ,,6rintetC' fogalma megegrezik a magnr orsz6ggdl6s 6ltal megalkotott az

informeci6s ttnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011.6vi CXII. ttirv6ny fogalmaival (a

tov6bbiakban ,,lnfotv."l, illewe az Eudpai Parlament e a Tanics @Il) 2016/679 Rmdele6rck (a tov6bbiakban

,,Rendelel') fogalmaival.

2.dkk
Az adateldolgozAs r6sdetez6se

Adatkezel6 adatkezel6si folyamat6nak leir6sa:

XxX
Adadeldolgoz6 feladata az adatkszelesben:
XxX

Az erint€ttek kitre:
XxX

A feldolgozott vem6lyes adatok ktire:
XxX

Adadeldolgoz6 adatkezel6ssel kapcsolatos tev6kenys6g6nek leirSsa:

XxX

3. cikk

loghat6seg 6s az alkalmazand6 log

Adatkezeld sz6khelye Magyarorszagon van, az adatkezel6st Magyarorszagon v6gzi, ezert - alkalmazva a 29.

cikk szerinti adaw€delmi munkacsoport 0836-O2/7O/HU wP 779 8/2070. sz6mf v6lem6ny6t az

alkalmazand6 iogr6l - a teljes adatkezeldsre 6s a hozzA kapcsol6d6 minden elj5risra [[gy kiildniisen az

adatfeldolgoz6sra is) a maryar jog hatilyos.

PETAV Kft
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4. cikk
Az adatfeldolgoz6 6s az adatkezel6 iogai 6s kiitelezetts6gei

Adatkezel6 Adatfeldolgoz6nak adott utasit6sai jogszerfis6gd6rt az Adatkezel6 felel. Adatkezel6
Adatfeldolgoz6nak csak irasban adhat utasitisL

Adatfeldolgoz6 az Adatkezel6 rendelkez6se szerint vehet ig6nybe tovabbi adatfeldolgoz6t, a tov6bbi
adatfeldol9oz6 megrelitl6sEt ielen szerz6d6s 1. szimrl mell6klet6nek kell tartalmaznia.

Adatfeldol9oz6 az adatkezel6st 6rint6 6rdemi dirnt6st nem hozhat, a tudomasSra jutott szem6lyes adatokat
kizardlag az Adatkezel6 rendelkez6sei szerint dolgozhaqa fel, saj5t c6ll6ra adatfeldolgoz5st nem v6gezhet,

tovibb5 a szem6lyes adatokat az adatkezel6 rendelkez6sei szerint k6teles tarolni 6s meg6rizni.

Kap csolattartAs

Adatfeldol9oz6 kdteles Adatkezel6 Adatvddelmi 6s adatbiztonsAgi szabAlyzatAnak el6iresait betartani, az

abban foglaltak szerint ellitni az adatkezeldshez kapcsol6d6 feladatar

Adatfeldolgoz6 koteles Adatkezel6 Adaw6delmi 6s adatbiztonsagi szab6lyzat6nak el6ir6sai szerinti
adatbiztonsegi ktivetelm6nyeket betartani.

Felek halad6ktalanul 6rtesitik erymist minden olyan k6ri.ilm6nyr6l, mely a 2. cikk szerinti tev6kenys6g

eredm6nyess6g6t, vary kell6 id6re val6 elv6gz6s6t vesz6lyezteti vagy getolja. Az 6rtesit6s elmarad5sa vary

k6sedelmes ktizl6s eset6n annak kdvetkezm6nyeit az Adatfeldolg026 viseli.

Az Adatkezel6 az Adatfeldolgoz6 tev6kenys6g6t 6s a felhaszn6l6sra kertil6 anyagokat birmikor iogosult
ellen6rizni. Az ellen6rz6s t6ny6t Adatkezel6 Adatfeldolgoz6 r6sz6re legal6bb 3 munkanappal el6re ktiteles

irisban jelezni. Az ellen6rzes tiirt6nhet elektronikus kapcsolanartis ritj6n, vary helyszini ellen6rz6ssel az

adatkezel6s hely6n, illetve az Adatfeldolgoz6 tev6kenys6gi krizpontj6ban.

Nem mentesiil az Adatfeldolgoz6 a szerz6d6sszeg6s jogkdvetkezm6nyei al6l amiatt, ha az Adatkezel6 az

ellen6rz6st elmulasztotta vagy nem megfelel5en v6gezte el.

Adatfeldolgoz6 a 2. cikkben leirt adatfeldolgozasi tev6kenys6& szolgdltat6s nytljtisinak befejez6s6t

ktivet6en [oteles halad6ktalanul minden szemelyes adatot - az Adatkezel6 d6nt6se szerint - vary ttirolni,
vary visszajuttatni az Adatkezel6 r6sz6re.

Felek kiitelesek a Szerz6d6s id6tartama alatt folyamatosan, a j6hiszemfls6g 6s a tisztess6g

kdvetelm6nyeinek megfelel6en, ktilcs0n6sen eryiittmrik<idni. Ennek megfelel6en id6ben tajekoztatiak
erym6st, nem csupin i lelen meg5llapod6sban foglaltak teliesit6s6r6l, hanem minden olyan szemottev6

k6rd6sr6l, amely a szerz6d6s teliesit6s6re kihat6ssal lehet.

Amennyiben b5rmelyik f6l megszegi a ui6koztatisi 6s eryiitftrriktid6si k6telezetts6g6! ktiteles a miisik f6l

ebb6l sz6rmaz6 k6r6t a szerz6d6sszegdssel okozott k5rok6rt val6 felel6ss69 5ltalinos szabilyai szerint
megteriteni.

5. cikk
Felel6ss6g

Az Adatfeldolgoz6nak adott utasit6sok iogszer0s6g66rt Adatkezel6 felel. Az Adatfeldolgoz6nak adott

utasit6s v6grehajt6sSnak jogszer0s6g66rt 6s az adatfeldol9oz6 adatfeldolgozisi tev6kenys686t szabalyoz6

jogszab6lyok betartis66rt Adatfeldolgoz6 felel.

Amennyiben Adatfeldolgoz6 tev6kenys6g6nek ell5t6sa sor6n jelen szerz6d6s el6irdsainak betartis6val j6r

el, iry Adatfeldolgoz6 tev6kenys6g66rt Adatkezel6 riry felel, mintha maga i6rt volna el. Amennfben

Adatfeldolgoz6 tev6kenys6g6vel k6rt okoz az 6rintettnek vary harmadik szem6lynek, fry az 6rintett vagy

harmadik szem6ly fel6 helytall6si ktiteless6g Adatkezel6t terheli.
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Amennyiben Adatfeldolgoz6 tulterjeszkedik .ielen szerz6d6sben meghaterozott iogain, az adott
tulterjeszked6sre vonatkoz6an tin6ll6 adatkezel6v6 v6lih 6s Adatkezel6nek, az 6rintettnek vagy harmadik
szem6lynek okozoft kar6rt a k6rokoz6s 6ltal5nos szabilyai szerint kiiteles helytallni.

6. cikk
MediSci6 6s illet6kess69

Felek meg6llapodnak abban, hory a jelen szerz6d6sb6l ered6 vitds k6rd€seket els6dlegesen b6k6s tton,
egyeztet6s, ta l6s sor6n rendezik. Ennek eredm6nytelens6ge eset6re - a pefterry 6rt€k6t6l fiigg6en - a

t6l6tiibla, illetve a . ............Ttirv6nysz6k illet6kesseg6t kdtik ki.

7. cikk
Egyiittmfi ktid6s az adatv6delmi hat6srigokkal

Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s egy p6ld6ny6t - amennyiben nemzeti ioguk szerint erre
kdtelesek - eljutta$6k a szem6lyes loguk szerinti adaW6delmi hat6saghoz.

8. cikk

Titoktartiis

Felek a jelen szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi t6nyt, kttriilm6nyt, adatot 6s informici6t
ktitelesek bizalmasan 6s titkosan kezelni, 6s azokat try meg6rizni, hogy arr6l harmadik illet6ktelen
szem6ly tudomSst ne szerezhessen. A titoktaftasi kirtelezetts6g a szerz6d6 feleket a szerz6d6s

megszfin6s6t ktivet6en is terheli, de ezen tflmen6en is ktitelesek tart6zkodni a felek minden olyan

magatartest6l, amely a misik f6l jogos 6rdek6t s6rten6 vary vesz6lyeztetn6.

9. cikk
Zir6 rendelkez6sek

A ielen szerz6d6s m6dositdsa kiz616lag inisbelis6g 0tjdn, a kdtelezetts6gvallal6sra jogosult szem6ly[ek)

c6gszeni alSirisa mellett tdrt6nhet.

Jelen szerz6d6st szerz6d6 felek 6ttanulmanyoz6st 6s 6rtelmez6st ktivet5en annak tartalmeval minden

tekintetben eryet6rwe, helybenhagy6lag irtik al6'

Felek a szerz6d6s jelen ponqanak megs6rt6s6b6l ered6 valamennyi varyoni 6s nem vagyoni kert a masik

f€l r6szere teljes m6rt6kben kdteles megt6rlteni.

Adatfeldolgoz6 szem6lyes teljesit€sre kdtelezett tagra ktiteles az Adatkeze16 6ltal el6irt titoktaftasi
nyilatkozat al6iris6ra 6s az abban foglaltak marad6ktalan betaftas6ra.

10. cikk

Adatkezel6 r6sz6r6l:

al6inis
(szervezethi talos b6lyegz6je)

Adatfeldolgoz6 r6sz6r6l
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17. sz. mell6klet

A T6rsas6g az Eur6pai Parlament 6s Tan6cs (EU) 2076/679 Rendelet6nek 33. cikk (5) bekezd6se alapj5n
az adaw6delmi incidenssel kapcsolatos int6zked6sek ellen6rz6se, valamint az 6rintett t6j6koztat6sa
celjiib6l az adatv6delmi incidensekr6l nyilvantartast vezet.

A T6rsasdg minden adaw6delmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvdntart6 lapokb6l nyilvantartast
vezet.

1 Ertelemszerflen iktatva, p6ldiiul 7 /2077 / AVINC, azaz a 2 017-es 6v 1-es szemi incidense.
, Az incidens kezde16nek detumet6l (nap-6ra-percJ az incidens v6gleges elhdrilisanak datumeig (nap-6ra-perc),

....../20.../ AVINCI

ADATvf DELMT tNclDENs-NYILvANTART6 UlP
Az adaw6delmi tisztvisel6 tiilti ki!

Az adaw6delmi incidens id6pontia:2

Az adatv6delmi incidenssel 6rintett szervezeti e$rs6g:

Az adatv6delmi incidens 6szlel6s6nek relevSns ktiriilm6nyei;

Az adatv6delmi incidenssel 6rintett szem6lyes adatok ktire:

Az adatv6delmi incidenssel 6rintettek ktire 6s szema:

Az adatv6delmi incidens kdriilm6nyeineklelrSsa;

Az adaNddelmi incidens hat6sai;

Az adaw6delmi incidens elh{ritisira tett int6zked6sek leir6sa:

Helyszin, datum

adaw6delmi tiszwisel6

PETAV Kft
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18. sz. mell6klet

Az adaw6delmi incidensben €rintett mag6nszem6lyek ktire: (adaweszt6s eset6n a redundans ment€si
helyr6l val6 adathozz6f616s rig6nak megad6siivalJ

lirintett neve 6s el6rhet6s6ge:

II. Az adaw6delmi incidensben erintett szervezet adatai, illewe a szervezeti adatok,/informSci6k k<ire:

(adaweszt6s eset6n a redund6ns ment6si helyr6l val6 adathozz6f6r6s ti$6nak megad6sival)

lirintett szervezetek neve, cime, ad6azonosit6ja 6s el6rhet6s6ge:

Az 6rtesit6si rend: els6dleges az 6rintett maganszem6lyek 6rtesit6se.

D6tum:

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

aldiriis

Iadaw6delmi tiszwisel6]
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19. sz. mell6klet

Adaw6delmi 6rdekm6rlegel6si teszt

ADATKEZELTS MEGNEVEZTSE:

ADATKEZELES SORSZAlIIA:

Az 6RDEKM6RLEGELtSI TESZT
ELV.GZ6SNEK DATUMA:

20..(6v) ......... (h6) ... (nap)

Az fRDEKMERLEGELISI TESZT

ELVt,GZOJE:
n6v, beoszt6s

Tekintettel arra, hogy a nevezett adatkezeldst a(z) [Adatkezelti] a GDPR 6. cikk (l) f) pontjriban

megjeldlt jogalappal v|gzi, ezdrt jelen 6rdekm6rlegel6si tesa elvdgzisdvel megvizsg6lta, hogy az

adatkezel6s megfelel-e a GDPR alapelveinek 6s ezenjogalapon val6ban v6gezheti-e az adatkezel6st.

1. AZ ADATKEZELfS CTUA

[az adatkezelds folyamatrlnak 6s az el6rend6 c6l bemutatiisa]

2. Az ADATKEZLLES ctuAHoz F0z6nd .locos EnoEK BEMUTAT^SA

2.1. A jogos 6rdek bemutatisa

[az adatkezel6 adatkezel6shez fiiz6d6 jogos 6rdek6nek bemutatrisa]

2.2. Annak a szem6ly6nek meghatirozisa, akinek az adatkezel6shez jogos 6rdeke fiiz6dik

[a GDPR 6. cikk (l) 0 pontja szerint ezen a jogalapon az adatkezel6nek vary harm

6rdeke alapjin ttirt6nhet adatkezel6s, ez6rt nevesftend6, hogy kinek a jogos
adik felnek ajogos
6rdeke fiiztidik az

adatkezel6s c6lj6nak el6r6s6hezl

MEGALT-ApiTA5: az adatkezellllnevesiteft hannadik f6ll adatkezel6s c|ljithoz fuz6di5 jogos 6rdeke

fenn6lVnem 6ll fenn

3.1. Az adatkezel6 :iltal el6rend6 c6l szem6lyes adat kezel6se n6lkiili el6rhet6s6ge

[annak vizsgiilata, hogy az adatkezel6 lltal el6rend6 c6l el6rhet&e fry, hogy az adatkeze16 szem6lyes

adatok megismer6se, kezel6se n6lk0l v6gzi a tevdkenys6get]

3.2. Az adatkezel6 oldaLin jelentkez6 el6ny, amennyiben az adatkezel6st vrgg49!1

[annak leir6sa, hogy milyen el6ny vagy el6nydk jelentkeznek az adatkezel6 oldalin, amenny iber, az

adatkezelist v6gezhetil

3.3. Az adatkeze16 oldakin jelentkezd hitriny, amenny iben az adatkezel6st nem v6gezheti

[annak leinisa, hogy milyen hftfliny vagy hitninyok jelentkeznek az adatkezel6 oldal6n, amenny iben

az adatkezel6st nem v6gezhetil

MEGALLAPiTAs: az adatkezeltl c6ljrlnak el6r6sdhez sziiks6ges/nem sziiks6ges az adatkezel6s
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4. ANNAK vrzscALATA, Hocy Az ADATKEZELtS M.{s JoGALAPPAL vtctznrr6-n

8lloldal

ADATKIZEL6 MEGNEVEZtSE:

3. Az ADATKEzELts sz[rKsfcEssac[NEK vIZscAr-arA



82 | oldal Adatvddelmi 6s adatbiztonsiigi szab ilyzat

4.1. lehets6ges jogalap: 6. cikk (l) a) ,,az 6rintett hozzijiruldsrit adta szem6lyes adatainak egy
vagy ttibb konkr6t c6lb6l ttirt6n6 kezel6s6hez"

Ia jogalap alkalmazhat6sriginak vizsg6lata]

MEciLLAPiTAs: az adatkezells ezen a jogalapon v6gezheto/nem vdgezhel6

4.2. lehets6ges jogalap: 6, cikk (l) b) ,,az adatkezel6s olyan szerz6d6s teliesit6s6hez sziiks6ges.

amelyben az rintett az egyik f6l, vagy az a szerz<id6s megktit6s6t megel6z6en az 6rintett k6r6s6re

tdrt6n6 l6p6sek megt6tel6hez sziiks6ges"

[a jogalap alkalmazhat6srigiinak vizsg6lata]

MecilmpirAs: az adatkezelfls ezen a jogalapon v6gezhet6/nem vdgezhet6

4.3. tehets6ges jogatap: 6. cikk (1) c) az adatkezeles az adatkezel6rc vonatkoz6 jogi k6telezettseg
teljesit6s6hez sziiks6ges;

[a jogalap alkalmaz]rat6sdg6nak vizsg6latal

MEGiLLAPiTAS: az adatkezel€s ezen a jogalapon v6gezhet6/nem v6gezhet6

4.4. lehets6ges jogalap: 6. cikk (1) d) az sdatkezelSs az 6rintett vary esr m6sik term6szetes

szem6ly l6tfontossig ri 6rdekeinek v6delme miatt sziiks6ges

[a jogalap alkalmazhat6srigrinak vizsgrilata]

MEciLLAPiTAs: az adatkezelds ezen a jogalapon v6gezhet6/nem vdgezheto

4.5. lehets6ges jogalap: 6.

ktizhatalmi jogositv6ny gy
cikk (l) e) az adatkezel6s ktiz6rdekii vagy

akorl6s6nak keret6ben v6gzett feladat v6gre
az adatkezelSre ruh6zott

hajtis6hoz sziiks6ges;

[a jogalap alkalmazhat6sr6grinak vizsgilata]

Moci(t t lpiras: az adatkezel6s ezen ajogalapon v6gezhet6/nem v6gezhet6

MEGALLAPiTAS: az adatkezel6s egyetlen lehets6ges jogalapja a 6. cikk (1) f)

5. Az ADATTAKARtKossAc ELVfNEK VALO MEGFELELTS vIzsGALATA

5.1. Az adatkezel6s sorin kezelt' az 6rintettre vonatkoz6 szem6lyes adatok megnevez6se

[az adatkezel6s sorSn kezelt adatok felsorol6sa, lehet6s6g szerint min6
ez nem vesz6lyezteti a teszt eredmdny6t, a kezelt adatok kateg6ririkba is

I pontosabban, de amennyiben
rendezhet6ekl

5.2, Az adatkezel6s sor{n kiiliinleges szem6lyes adat kezel6se

Az adatkezel6s sorrin ktil6,nleges szem6lyes adat kezeldse tiirt6nik/nem tdrtdnik

5.3. Kiiltinleges szem6lyes adat kezel6se eset6n a GDPR 9. cikk (l) bekezd6s6ben nevesitett

tilalom al6li felment6 GDPR 9. cikk (2) bekezd6s6ben nevesitett ktiriilm6nv

[a GDPR 9. cikk (2) a)-j) pontjai kdziil legalibb egy nevesit6se, amely indokkal egyiitt alitamasztj a,

hogy az ad*kezel6se a GDPR 9. cikk (l)-ben meghatirozott tilalom ellen6re kezelhet6l

5.4. Olyan adat kezel6s6nek t6nye' amely hez tag6llami tilalom vagy korl6tozis fiiz6dik

a tagillamok tovabbi felt6teleket, ktiztiik korl6tozisokat tarthatnak hatilyban vagy vezethetnek be,

ez6rt vizsgriland6, hogy az adatkezelds sorin ilyen adat t6,rt6nik-e 6s amennyiben ige\ tgy az

vizsgAland6, hogy az adatkezel6 vag az adatkezet6s 6ltal meghatirozhat6 tagrllam - els6sorban

Magyarorszig - ilyenjogot alkotott-e 6s annak megfeleltethet&e az adatkezel6sl

[a GDPR 9. ci]:k (4) kimondja" gen€tikai, biomerikus 6s eg6szs6gtiryi adatok keze l6s6re vonatkoz6an
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5.5, Annak vizsg6lata, hogy tz adalkezel6s sor6n birmely adat elhas/hat6-e riry' hogy a c6l

tovibbra is el6rhet6 maradjon

[annak bemutatiisa, hogy az adatkezel6 adatonk6nt - vagy adatkateg6rirink6nt, ha ilgy hatirozta meg -
al6 tudja tamasztani, hogy az adott adat - vagy kateg6ria - kezel6se mennyiben indokolt a c6l

el616s6hezl
MEcALLAPiTi(s: az adatkezel6s sor6n az adatkezel6 csak/nem csak olyan adatot kezel, amely

elengedhetetlen a c6l megval6sit6srihoz, igy- az adatkezel6s megfelel/nem felel meg az

adattakar6koss6g elv6nek

6. Az ADATKEZELtS Az fRTNTETT oLDALAN

6.1. Az 6rintett oldalin jelentkez6 hitriny, amenny iben az adatkezel6st az adatkezel6 v6gzi

[annak leinisa" hogy milyen hritr:i,ny vag, hritrinyok jelentkeznek az 6rintett oldaLin, amenny iben az

adatkezel6st az adal, rezr;ll v5gzi - a leinis sonin kiild,n6s figyelem forditand6 az 6rintett informrici6s

dnrendelkez6shez 6s a magrinszf6r6hoz fiiz6d6 alapjogi,ral

6,2. Az adatkezel6 oldalin jelentkez6 elSny , amennyiben az adatkezel6st az adatkeze16 v6gzi

[annak lefris4 hogy milyen el6ny vagy el6ny6,k jelentkeznek az 6rintett oldal6n, amennyiben az

6.3. Az 6rintett trij6kozottsriga az adatkezel6s sorin
Az ADAT FoRRisA: az drintett / [nevesitett harmadik szemdly]

[annak kifejt6se, hory horyan tesz eleget az adatkezel6 az 6rintett GDPR 13. vagy 14. cikke szerinti

t6j6koaatAsnak att6l fiigg6en, hogy ki az adat fonrisal

6.4, Az adatkezel6s sorin alkalmazott automatikus dtint6shozatal t6nye 6s hatisa az 6rintettre

AZ ADATKEZEL65 SOfuiN AUTOMATIKUS DONTfSHOZATAL: t6Tt6NiK / NEM t.TtiN ik

6.5. Az 6rintett joga inak biztositottsiginak vizs96lata
22. cikkekben
a tiltakoz6shoz

val6 jog6ral

[annak feinisa, hog az 6rintett milyen m6don tudja 6rv6nyesiteni a GDPR 15-

meghat6rozott, az adatkezells kapcsiin 6rtelmezheto 6rintettijogait ktilonds tekintettel

7. GARANCI]IK AZ ADATKEZELTS SORT{N

7.1. A jogszerfs6g, tisztess6ges eljiris 6s 6tlithat6s6g elv6nek val6 megfelel6s vizsgrilata

[annak vizsgrilata, hogy az adatkezel6s s6rt-e jogot vary jogszab6lyt, tisztessiges 6s 6tkithat6-e -
ut6bbinil hivatkozhat6 a 6.3. pontl

7.2. A c6lhoz ktittitts6g elv6nek val6 megfe lel6s vizsgrilata

[annak vizsgilata, hogy az adatkezel6s megfelel-e a c6lhoz k0td,tts6g elv6n

adatkezel<i csak a hivatkozott cil el6r6se hasznrilja fel, elt6r6 cdlra nem - amel

ek azaz az adatot az

nnyiben eltdr6 c6lra is

felhasmrilja, rigy csak a GDPR-ban meghat6rozottak szerint, tin6ll6 jogalappal 6s esetlegesen itjabb

6rdekmdrlegel6si teszt lefolytat6s6val t6rnasahat6 alil

7.3. A pontossi elv6nek va16 megfelel6s vizsgilata
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adatkezel6st az adatkeze16 v6gzil

[az automatizilt dirnt6shozatal - pl. profilozris - bemutatAsa 6s az 6rintett mag6nszf6rrijrira gyakorolt

hat6s6nak bemutatasal
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7.4. A korlitozott tirolhat6sig elv6nek val6 megfelel6s vizsgilata, az adatkezel6s id6tartama

[annak vizsgrilat4 hory az adatkezel5 meddig kezeli a szem6lyes adatok ktil0n6,s tekintettel arrq hog/
az id6tartam meghatrirozisa milyen szempontok alapjdn tiirt6nt, a c6l el6r6st mik6nt dszleli 6s sztinteti

meg ekkor az adatkezel6st]

7.5. Az integrit6s 6s bizalmas jelleg elv6nek val6 megfelel6s vizsgilata, az adatbiztonsigi
szab6lyok bemutat{sa

[az adatok biztonstigit garantil6 szervezeti, szervez6si, technikai szabri.tryok 6s eljri.rrisok bemutatrisa

va8} az Mokatlefektet6 szabilyozisra val6 hivatkoz.ls]

8. Az ERDEKMERLEGELfSI rEszr EREDMENYE

Az ADATKEZELts szUKstGEsstGe: sziiks6ges / nem sziiks6ges

Az ADATKEZELEs FoLYAMAT.{NAK ARANYossiGA: arenyos / nem aranyos

AZ ADATKEZEL.S AZ ADATKEZELo AT-TAI MEGHATAROZOITAK SZERINT AZ

tnnrrcutnLnceltst rEszrBEN BEMUTAToTT ts urcvtzscAlr M6DoN vfGEzHETO i NEM

vIGEZHET6.

PErAv Kft

[annak vizsgrilatq hogy az adatkezel6 mit tesz meg azirt, hogy az adatkezel6sben drintett szem6lyes
adatok pontosak 6s naprak6szek legyenek]
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20. sz. mell6klet

Adatv6delmi hatiisvizsgelat elk6szit6s6hez haszn6latos seg6danyag

Bevezet6s

A T6rsas6g tev6kenys6g6nek ell616s6hoz kapcsol6d6an az al6bbi adatkezel6si elj616st kivdnja bevezetni,

amelynek sor6n a Tdrsas6g adatkezel6k6nt j6r el:

1. A bevezetni kiv6nt adatkezel6si folyamat leirisa:

A T6rsasig 6s az adatkezel6si folyamatban e$/6b r6sztvev6k megnevez6se (a r€szwev6k statusz5nak es

adatkezel6ssel iisszefti996 tev6kenys6g6nek lei16sa) :

3. Az adatkezel6s bevezet6s6nek vdrhat6 d6tuma:

Az adatkezel6s iogalapjinak vizsg6lata sor6n az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 2016/579 Rendelete

(a tov6bbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezd6se aJ- fJ pon$ai3 az irinyad6k-

Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezd6s 0 pontia ielenti: az adatkezel6si folyamat akkor 6s

annyiban lesz jogszer0, amennyiben az adatkezelds az adatkeze16 vary egy harmadik f€ljogos Crdekeinek

ervdnyesitCsChez szuksdges, kivdve, ha ezen irdekekkel szemben els6bbsdget €lvemek az drintett olyan drdekei

vagy alapvet6 jogai ds szabadsiigai, amelyek szemdlyes adatok vddelm€t teszik sz0ksdgessd.

Az adatkezel6s jogszerris6g6nek vizsgilat6hoz el kell v6gezni egy 6rdekm6rlegel6si tesztet, amelynek

sor6n az adatkezel6s c6ljSnak sztiks6gess6gdt 6s az 6rintettek jogainak 6s szabadsdgainak ar5nyos

m6rt6k[ korl6tozSsat kell vizsgiilni 6s megfelel6en alitimasztani.

A T6rsas5g a Rendelet 35. cikk6nek felhatalmaz6sa alapjin az alibbi hatdsvizsg6latot v6gzi el

L Az adatkezel6s rogalapia

3 (l) A szemClyes adatok kezelese kizAr6lag 6k*or €s annyiban jogszeril, amennyiben legalrbb az aEbbiak egyike

tcljes0l:
a) az drintetr hozzij6rul6s& adta szemClyes adarainak egy vagy tdbb konlsCt dlMl tdrlend kezeldsdhez;

b) az adatkezeBs olyan szerz&€s teljeslGsehcz szukdges, amelybcn az erinEn az egyik fel. vagy az a szerz6dds

m€gli0t6sdt megalozoen az €rint€tt kdrdsdre tonend lepesek megtitelahez sziiksdges:

c) az adadczeles az ada&ezelSre vonatkozdjogi kotelezettsdg teljesite!4hez szttks€ges;

d) az adalkezclas az 6rinten vagy cgy mAsik termaszetes szemdly l6tfontoss6gU Crdekeinek vedelme miatt szii&seges;

e) az ada*ezelCs kozdrdekii vagy az adatkezel6rc ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlasiiflak kcretabcn vdgzett
feladar vdgrchajr{se}oz sz0ks6ges;

0 az adatkezel6s az adatkczelo vag) egy harmadik f6l joSos drdekeinek dldnyesitds6hez szilkiges, kivCve, ha ezan

erdekcl-kel sze mben els6bbs6Set elveznek az drinten olyan drdekei vagy alapyetd jogai es sTrbads6€,a1, amelyek
szemElyes adatok v6delm6l leszik sz0ksdgessd, k0lonoscn, ha az erinrct! g)€rmek.

PETAV Kft

2- Az adalkezel6si mfiveletek m6dszeres leir6sa:
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Il. Az adatkezel6s c6lia/ az ada*ezeli iogos 6rdek6nek leirisa

Az adatkezel6s c6ljainak, indokainak leir6sa, kiiltintis tekintettel az adatkezel6s sziiks6gess6g6nek,
elengedhetetlens696nek al5t6maszt5sa:

A kezelt adatok ktir6nek pontos meghatirozisa. Annak meghatirozasa, hory az egyes adatok tekintetdben
fenn5ll-e az adatkezel6si c6l, az adat a c6l el6r6s6re alkalmas-e, sziiks6ges-e?

I II. Az 6rintettek ktire

Iv. Az adatkezel6s egy6b ktiriilm6nyei

Az adatkezel6s specialitisai, esetleges kiildnleges szem6lyes adatok, adattov6bbitisok megnevez6se 6s

indoka.

adattov6bbitds cimzettje:
adattovibbit6s c6lja:
adattov6bbit6s jogalapja:

v. verhat6 hatiisok, kockizatok (mis m6dszer)

1. Milyen lehets6ges kock6zatokkal j6r az adatkezel6s az 6rintettek iogainak esetleges s6relme

szempon$6b61? Adatbiztonsagi kock6zatok vizsgalata. Az esetleges adaweszt6sek, jogosulatlan

hozz6f6r6sek, vary egr6b adatv6delmi incidensek bektivetkez6s6nek lehets6ges esetei, az incidens-

bektivetkez6s val6szin0s696nek vizsgdlata.

PErAv Kft.
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2. Melyek az 6rintettek 6rdekei az adatkezelEssel kapcsolatban?

3. Alternatlva keres6se. L6tezik-e m5s m6dszer a c6l el6r6s6re, amely az 6rintettek jogait kev6sb6

korlatozza? Ha l6tezik, uryanolyan hat6konyan szolgSlia-e a c6l el6r6s6t?

4. Arenyos-e az 6rintettek iogainak korlatozdsa az el6rend6 c6llal? Csak annyiban korl6tozza-e az

6rintettek jogait, amennyire a c6l el6r6se 6rdek6ben sztiks6ges?

VI. A kockizatok elherit sira tett int6zked6sek, garanciek, a felek erytittrnfikdd6se

1. A megtett int6zked6sek leirisa. Az eryes int6zked6sek mennyiben cstikkentik az adatkezel6si

kockezatokal Adatbiztonsagi int6zked6sek leirisa (fizikai, Iogikai, adminisztrativ int6zked6sek

megt6tele).

2. Az 6rintettekkel val6 egyiittmfikdd6s biztosit6sa (panaszkezel6s, iogorvoslati lehet6s6gek, k6relemre

tdrt6n6 tai6koztatisad6s lehet6s6ge, adaw6delmi szabAlyzat megl6te, adaw6delmi tiszwisel6

kinevez6se, stb.).

vu. A hat6svizsgelat eredm6ny6nek meglltapitiisa, a kock zat m6rt6k6nel(, ielleg6nek

leirisa, tovlbbi int6zked6sek megt6tel6nek sziiks69ess6ge, el6zetes konzult{ci6

sziiks6gess6ge

A kockazat m6rt6k6nek, jelleg6nek Ieirasa, ktivetkeztet6s levondsa (mi6rt jogszer(r az adatkezel6s, mi6rt

ffiz6dik magasabb 6rdek a c6l el6r6s6hez, illewe az 6rintettek iogainak korlStozasa mit6l a16nyos).

VUI. 6rintettek iogainak leir{sa, tiltakozis, hozzrf6rhet6s6g ioga

A Rendelet 12-21. cikk6ben szabatyozott iogok biztositisa:

> taj6kozhtas joga,

PETAV KJL
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D helyesbit6shez val6 jog

D tiirl6shez val6 jog

D adathordozhat6saghoz val6 jo&

D tiltakozishoz val6 jog.

T6j6koztat6st k6rhet szem6lyes adatai kezel6s616l, valamint k6rheti szem6lyes adatainak helyesbit€s6t,
illewe - a jogszabalyban elrendelt adatkezel6sek kiv6tel6vel - tdrl6s6t az adat felv6tel6n6l jelzett m6don,

illewe az adatkezel6 feltiintetett el6rhet6s6gein:

nev:
e-mail cim:
(olyan el6rhet6s69 megad6sa sziiks6ges amit rendszeresen n6znek)
telefonszim:

fogorvoslati Iehet6s6ggel, panasszal a Nemzeti Adatvddelmi 6s Informdci6szabadsdg Hat6sdgndl lehet

6lni:

Ndv:
Sz€khely:
Honlap:

Nemzeti AdatvCdelmi Cs I nformdci,szobadsdg H at6sdg
1125 Budapest, Szildgyi Erzs4betJosor 22/C.
http: / /wwu).naih.hu

PETAV Kft-
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21. sz. mell6klet

Alland6 enged6ly:

Eseti enged6ly:

KULCSBIRTOKLASI

Ielen enged6ly birtokosa
wEv:
munkakdr:
jogosult a szerverszoba kulcsat jelen enged6ly visszavonSs6ig rilland6 jelleggel mag6nil tartani.

Enged6ly ki6llit6j6nak neve:

Ditum,
Aliiiris

KULCSFELVETELI ENGED6LY

Jelen engedely birtokosa
NEV:
munkakdr:
jogosult a szerverszoba kulcset
id6pont) magenal hrtani.

....-t6l (detum, id6pont) felvenni 6s -ig (d6tum,

Enged6ly ki6llit6j6nak neve:

Datum,
Aldir6s

PETAV Kft

Szerverszoba kulcsfelv6teli enged6ly

I



901 oldal Adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szabilyzat

22. sz. mell6klet

Kulcsfelv6tel

iogosulginak
neve

Munkaktire
logosultsAg

megadlsinak
napia

logosultsig
megszfin6s6nek

napia

logosultsig tipusa
(:illand6/eseti)

PETAV Kft

Szerverszoba kulcsfetv6teli ioggal rendelkez6 szem6lyek nyilv6ntartisa

I

I
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23. sz. mell6klet

f ogosultsigkezel6si megrendel5lap

Felhaszn6l6 neve:
Szervezeti erys6g:
Szervezeti egyseg vezet6 neve
Ig6nyl6neve,haszem6lyeelt6rafelhasznil6t6l:

Az ig6.ny:
a jogosults6gig6nyl6s
o megl6v6 iogosults6g m6dositisa
r dsszes jogosultsig ttirl6se munkaviszony megsz0n6se miatt

Az ig6ny indokolisa:
o rij munkavillal6
c ielenlegi munkav6llal6 pozici6v6ltasa

A megl6v6 jogosults6g leir6sa:

Az ig6nyelt jogosultsag, a jogosultsAg j6vAhagrAsA\oz szoks€ges inform6ci6 leir6sa:

Amennyiben 6rtel mezhet6,. ahozzef6r6s tipusa (csak olvas6s. irds-olvas6s, tulajdonos stb,)

Datum

Az i96nyl6lap be6rkez6s6nek d6tuma:
Az ig6nyl6lapot iktatta:

Az ig6ny

Az ig6ny

i96nyl6 al6iriisa

; indokolatlan

informatikai vezet6 al5ir5sa

o indokolatlan

vezet6 tisztsdgvisel6 aliI16sa

o indokolt

r indokolt

Az ig6ny teljesiil6s6nek d6tuma:

informatikai vezet6 al5ir6sa

PETAV Kft
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24. sz. mell6klet

Dolgoz6
neve

Munkaktire
logosultseg

megadisinak
napia

logosultsag
megszfin6s6nek

napia

Iogosultsrg
leirlsa/tipusa

l6vAhagy6
szervezed egys69

vezet6ie

-

III
T

Informatikai vezet6

PET4V Kft"

f ogosultsiigkezel6si-nyilviintart6

I I

I

I
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2 5. sz. mell6klet

............... / 2 0...
ADATMEGSEMMTSiTESUEcYzOK0Nw

Az adatmegsemmisit6s6rt felel6s munkavallal6 tolti ki!

Az adahregsemmislt6s6rt felel6s munkav{llal6
neve:
atryia neve:
sziilet6si helye 6s ideie:
tdrzssz6ma;

A megsemmisit6st enged6lyezte:

Az adaEnegsemmisit6skor ieten l6v6 haromtag( bizottseg tagiai:
1.
)
3.
Az adatsnegsemmisit6s helye 6s id6pontia (detum-6ra-perc):

A megsemmisit6s tirgya:a

Az adaEnegsemmisit6s m6dia
E iratmegsemmisit6 gep
tr 6get6s
I ziz6s
tr dar6l5s
tr ery€b:

az adatmegsemmisit6s6rt felel6s munkav6llal6 aliir6sa

A hAromtagri bizotts5g tagjainak aliirisa:

1,. 2. 3.

{ pl.r 2008 janurr 1-t6l nem hasznilhat6 szSmliik szdmlatiimbttk; 2014, 6vben drkezett dndletrajzok stb.

PETAV Kfi"

Adatmegsemmisit6si iegzz6krinyv
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26. sz. mell6klet

Bels6 adaw6delmi 6s adattoviibbit6si nyilventartes

PETAV P6csiTdvfOt6 Kft.

1. S A PETiv Pdcsi Trivfriti Krft. mint adatkezel6, az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 201'6/679

RENDELET 30. cikk (1) bekezd6se szerint az alAbbi belsd adatvddelmi 6s adattovdbbialsi

ny ilvdnto rtdst vezeti.

2. S Az alribbi bels6 adaw6delmi 6s adattov6bbit6si nyilv6ntartes a PETAV Pdcsi Tdvfrtd Kft. szervezeti

erys6gein6l tOrt6n6, a Rendelet hatilya ala tartoz6 adatkezel6sekkel kapcsolatosan tartalmazza

D az adatkezel6s nyilventaftesi szemiit,

D az adatkezel6s c6liit,

F az adatkezel6s iogalapl6t,

> az 6rintettek ktir6t,

> az 6rintettekre vonatkoz6 adatok leir6s6t,

F az adatok forr6s5t,

) az adatok kezel6s6nek id6tartamSt,

> a tovebbiton adatok faitiijat, az adattov6bbitas id6pontjiit, a tovebbitas iogalapiat 6s cimzettj6t,

ide6rwe a harmadik orsz6gokba i16nyul6 adattov6bbitisokat is,

F az adatfeldolgoz6 nev6t 6s cim6t, a t6nyleges adatkezel6s, illewe az adatfeldolgozis hely6t 6s

az adatfetdolgo26nak az adatkezel6ssel iisszefiigg6 tev6kenysdg6t,

D az alkalmazott adatfeldolgozisi technol6gia jelleg6t,

F a bels6 adaw6delmi felel6s alkalmaz6sa esetan annak nev6t 6s el6rhet6segi adatait,

) az adatkezel6s nyilventartisi sz5met

3. $ Az adatkezel6 adatai:

Az adatkezel6 neve, tfpusa: PETAV P6CSi Tiivfft6 KfL

Cime: 7 623 Pecs,Tizet !.18-20.

4. S Az tin5116 adatkezel6sek

Az adatkezel6s nyilvdntart6si sz6ma:

Az adatkezelds c6lja:

Adatkezel6s megnevez6se:

PETAV Kft

I



Az adatkezel6s jogalapja:

Az adatkezel6s jogalapjAnak megnevezEse:

Az 6rintettek krire:

Az Erintettekre vonatkoz6 adatok (kezelt adatok
ktire):

Az adatok fo116sa:

Az adatok kezel6s6nek id6tartama:

Az adatkezel6s technikai jellege:

AdattovdbbItds

A tovabbitott adatok fajt5ja, felsorolisuk:

A tovibbit6s cimzettj6nek neve:

Az adattov5bbitis jogalapja:

Az adattov6bbitis id6pontja:

95loldal Adatv6delmi 6s adatbiztonsigi szab6lyzat

5. S A bels6 adatkezel6s6rt felel6s munkat6rs

PETAV Pecsi T6vfft6 Kft. adatv6delmi
tiszwisel6je

Molnir G6bor

K6sztilt:

P6cs,2O72

K6szitette:

Moln6r G6bor, adaw6delmi tisztvisel6

PETAV RfL
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Zir6 6s hatilyba I6ptet6 rendelkez6sek

a szabalyzat nyomtatott p6ldanyat el6rhet6v6 kell tenni az tiryf6lszolgalatokon,
a szabalyzatban 6rintett teri.ileteken dolgoz6knak el6rhet6v6 kell tenni a szab6lyzatot,

hatiilyba l6pnek a szabAlyzat elvAlaszthatatlan r6sz6t kepez6 mell6kletek is.

o 1. sz, mell6klet (A szab[lpat dinamikusan v6ltoz6 adatkezel6si
rendszerelemeir6l'): Ez a mell6klet erys6ges 6s elv6laszthatatlan raszit ktpezi az

Adatv6delmi 6s adatbiztonsegi szabilyzatnak. Abban az esetben, ha az itt rdgzitettekben
veltozas k rt6nik fu6ld6ul tii adatfeldolgoz6 l€p be ery adatkezel6si eli6r6sba), azt itt
m6dositani kell. A viiltoztatiis megt6tel66rt a vezet6 tiszts6gvisel6 felel6s, a v6ltozSs

bejegrz6s616l az adatv6delmi tiszwisel6 gondoskodik.

o 2. sz. mell6klet (Titolftartisi nyilatkozat): Azon munkavillal6kkal kell al6fratni, akik
tgyfelek szemdlyes adatait kezelik, tov5bb6 minden adatfeldolgoz6val 6s minden

adattovibbit6s cimzettj6vel.
o 3. sz. mell6klet (Adatkezel6si uii6koztat6 iigdelek r6sz6re): Ki kell ftggeszteni

minden iigyf6lszolg6laton, lehet6seg szerint j6l l6that6 helyre.

o 4. sz. mell6klet (Adadelv6teli nyomtatvenyokon elhetyezend6 adatv6delmi
kieg6szit6s): Minden olyan nyomtawanyra (szerz6d6sre, panaszfelv6teli dokumentumra

stb.), amelyen szem6lyes adatok felv6tele tiirt6nik, 16 kell vezetni a megadott sztivegel

o 5. sz. mell6ktet (Telefonos hangrtigzit6ssel kapcsolatos adatkezel6s); A taj6koztat6

sztiveg6t szi.iks6ges felmondani, a telefonil6 ezen adatkezel6si tiij6koztat6t

meghallgathatia a megfelel6 meniipont lenyomaseval (fakultativ ielleggel). A honlapon a

taj6koztat6 felttintet6se sziiks6ges.

o 7. sz. mell6klet (Adatv6delmi t{i6koztat6 munkavdllal6k r6sz6re): A munkav6llal6k

el6zetes tejdkoztat6sa arr6l, hory a munk5ltat6 a munkaviszonnyal tisszefiigg6 adatait

kezeli. Ezt megismerhet6v6 kell tenni a munkavillal6k szSmira. A ,,Munkavillal6i
nyilatkozatot" a munkav6llal6kkal alii kell iratni a tai6koztat6 megismer6s6t k6vet6en. Az

alairt ,,Munkav6llal6i nyilatkozat" k€pezze r€sz|t a munkavdlla16 szem6lyiiryi akt6i5nak,

mert vita eset6n a munk5ltat6nak kell bizonyitani, hory a kdtelez6 6s el6irt taj6koztatiist

megadta az adatkezel6s16l.

o 8. sz. mett6klet (Hozziruaftoz6i nyilatkozat adatkezel6sr6l): A hozz6tartoz6k iltal
al6irand6 nyilatkozat az adatkezel6sr6l. Az alairt nyilatkozat kapezze reszet a

munkavdllal6 szem6lytigd akt6j6nak, mert vita eset6n a munkaltat6nak kell bizonyitani,

ho$/ a ktitelez6 6s el6irt t6i6koztatast megadta az adatkezel6s16l.

o 9. sz. mell6ktet (Kamereval megfiryett teriitet): A kamer6val megfiryelt terilletre val6

bel6p6st lehet5v6 tev6 bel6p6si poDtokra elhelyezendS tii6koztat6 arr6l, hory a

felv6telek rtigzit6sre keriilnek 6s, hory milyen felt6telekkel t6rt6nik az adatkezel6s.

o 10. sz. mell6klet (Betekintesi ioggal rendelkez6 szem6lyek nyilv{ntartisa):
Folyamatosan vezetni 6s frissiteni kell a betekint6si joggal rendelkez6 szem6lyek lislii6l

o 11. sz, meU6klet (legyz6kttnyv kameris k6pekbe tdrt6n6 betekint6shez): Minden

esetben kitt ltend6, ha a kamerarendszer felveteleibe betekint6s tdrt6nik, a jegz6kiinyv

az iratkezel6si szabelyok szerint iktatand6.
o 12. sz. metl6klet (fegz6ktinyv kamer6s k6pek zirolds{r6l): Minden esetben

kitiiltend6, ha a kamerarendszer felv6teleib6l zeroles t6rt6nih vagy zerolasi k€relem

6rkezik. A jegyz6konyv az iratkezel6si szab6lyok szerint iktatand6.
o 13- sz. mell6klet (26rollsi ioggal rendelkez6 szem6lyek tryilventart6sa):

Folyamatosan vezetni 6s frissiteni kell a z6rol6si joggat rendelkez6 szem6lyek lisujaL
o 74. sz. mell6klet (Hozz{i{ruJ6 nyilatkozat hirlev6lkiild6shez)r minden olyan

feliileten, ahol hirlev6lkiilddsre val6 feliratkoz6s lehet6s6ge adott, el kell helyezni egz

check box-ot, papiralapri nllatkozat eset6n ieldl6 n6ryzetet az adott nyomtawinyon,

PETAV KfL



97 | oldal Adatv6delmi es adatbiztons6 Ei sza bdlyzat

o

amit ki kell pip5lnia az erinteEnek a feliratkoz6s el6tt. Ki nem pipelt check box, jeltil6

negyzet eset6n a rendszer nem enged6lyezheti a feliratkozesl
15, sz. mell6klet (Honlapra feltiintetend6 adatv6delmi tii6koztat6): A

www.petav.hu honlapon a mell6klet szOvege felt0ntetend6.

15. sz. mell6klet (Adatfeldolgoz6i szerz6d6s): Minden olyan szervezettel, amelyik

adatfeldolgoz6st v 6gez a TArsaslg sz6mira, megkotend 6 a szerz6d6s.

17. sz. mell6klet (Adaw6delmi incidens-nyilvlntart6): Minden adaw6delmi incidens

eset6n kitdltend6 ery [rlap, amelyeket aztan nyilvantartesk6nt kell tarolni.

18. sz. mell6klet (Adaw6delmi incidens 6rtesit6si lista): Az adaw6delmi incidensben

6rintett mag6nszem6lyeket 6s szervezeteket sziiks6ges vezetni ezen a listin.
19. sz. mell6klet (Adaw6delmi 6rdekm6rlegel6si teszt): Jogos tirsasegi 6rdek alapj6n

lehet6s6g van hozzij6rulds n6lktili adatkezelesre. Az 6rdekm6rlegel6st a Tirsasig a

mell6klet szerinti teszt kittilt6s6vel v6gzi el.

20. sz. mell6klet (Adatv6delmi hatisvizsgSlat elk6szit6s6hez haszn5latos

seg6danyag): 0j, a term6szetes szem6lyek iogaira 6s szabadsdgaira n6zve magas

kock6zattal j6r6 adatkezel6s megkezd6s6t megel6z6en lefolytatand6 hatisvizsgalat

elv6gz6s6hez hasznalatos seg6danyag.

21. sz. mel!6klet (Szerverszoba kulcsfelv6teli enged6ly): A szerverszobaba csak a

szerverszoba kulcsfelv6teli enged6llyel rendelkez6 szem6ly rendelkezhet saj6t kulccsal

vagy veheti at a kulcskezel6si szab6lyok alapjan a kulcs kezel6i6t6l a szerverszoba

kulcseL

22, sz. mell6klet (Szerverszoba kulcsfelv6teli iogga! rendelkez6 szem6lyek

nyilvintaruisa): A szerverszob6ba csak a mell6kletben meghatarozott 6s t6telesen

felsorolt szem6lyek l6phetnek be.

23. sz. mell6klet (togosultsagkezel6si megrendel6lap): Jogosultsagig6nyl6s eset6n

szuks€ges kitiilteni 6s elktildeni az IT vezeto sz6m6ra.

24. sz. metl6klet (Jogosultsrgkezel6si nyitvintart6tap): Jososults6gig6nyl6s eset6n

sz0ks6ges nyilvantartani dolgoz6nkdnt a jogosults6gi jogokat, melyet az [T vezet6 tart

nyilv6n.
25. sz, mell6klet (Adaunegsemmisit6si iegyz6kttryv): Minden adatmegsemmisit6sn6l

sz0ks6ges kitt lteni a jegz6kdnyvet, amely ery teljes bizonyit6 ereji tanfsitveny a

torl6s16l.

26. sz, mell6klet (Bels6 adatv6delmi 6s adattovlbblt{si nyilv6ntartls): A

nyilvantaftasba fel kell vezetni minden bels6 adatkezel6si 6s -tovibb[t6si folyamatot,6s

amennyiben a iiiv6ben valtoz6s tiirt6nik fry a v6ltozasokat et kell vezetni ebben a

nyilv6ntart6sban is.

o
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