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Az Esztergomi TankerÍileti Központ 4l202l. (VII.15.) számú Adatvédęlmi és adatbizonsági szabtúyzata

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) Ż0161679 Rendelete (2016. április 27.)a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében t<jľténó védęlméľól és az ilyen adatok szabad
áramlásaról, Valamint a95l46lEK irányelv hatályon kívtil helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) és az
információs önrendelkezési jogľól és az információszabadságról szóló 20IL évi CXII. törvényben (a

továbbiakban: lnfotv.), foglalt rendelkezések alapján az adatvédelem és az aďatbiztonság rendjét az
Eszteľgomi Tankerületi Kĺizpont (a továbbiakban: TankerĹileti Központ) Szervezeti és Műkĺjdési
Szabźiyzata 5. $ (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogköromben eljárva az a|ábbiak szęrint
szabáIyozom.

I. FEJEZET

ÁlrłlÁľos RENDELKEzEsEK

1. A Szabályzat célja

l. s (1) A Szabtiyzat cé|ja, hogy a Tankerületi Kĺizpontkezelésében lévő személyes adatok
tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tarta|mazza, ktilĺjnös tekintettel az adatkezeléssel,
adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságľa hozatallal kapcsolatos adatvédelmi
kcivetelményekre.

(2) ASzabá|yzat célja továbbá' hogy - összhangban a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivęl _
biztosítsa a Tankerületi Központ tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fuzőďo
információs önľęndelkezési jog érvényesülését valamint, hogy a Tankenileti Központ á|tal kezelt
személyes adatokjogosulatlan felhasználásának megakadá|yozásaérdekében meghatźlrozzaa személyes
és ktilönleges adatok kezelése soľán irányadó adatvéđelmi és adatbiztonsági szabályokat.

2. A Szabályzathatálya

2. s (1) A Szabźůyzat személyi hatálya kiteťed a Tankerületi Központban foglalkoztatott
kormányzati szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra, így krilönösen a munkaerő-kölcsötués, a
hallgatói munkaszerződés keretébęn foglalkoztatottakra, vaw diákszövetkezet źital' k<jzvetített

diákmunkásokra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak), valamint a Szabá|yzat kifejezett
rendelkezése esetén az éintęttr ę.

(2) ASzabćiyzattárgyihatálya kiterjed a Tankeriileti Központ valamennyi szervezęti egysége által
kezelt vagy nyilvántartott valameĺľryi személyes adatra, a személyes adatok kiilönleges kategóiźira, a
biĺnügyi személyes adatra, a velük végzett adatkezelési- és feldolgozási műveletek teljes kĺiréľe,
kelętkęzési'ik, felhaszĺá|ásuk, feldolgozásuk helyétől' valamint megjelenési formájuktól fliggetlenül.

(3) A kĺjzérdelaĺ adatok kozzétételének, valamint a kĺizérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek intézésénęk rendjét kĺ'ilön szabá|yzat tarta|mazza.

(4) A közszolgálati adatvédelem rendjét ktilĺin szabáIyzat tartalmazza'

(5) A kormánýisztviselők munkavégzésévęl összefiiggő személyes adatainak kezelése tekintetében
a kormányzati igazgatttsľól szóló 2018. évi CxxV. tv. rendelkezéseit, a munkavállalók személyhez
ftĺzódő jogok védelme vonatkozásában a munka törvénykönyvéről szóló Ż0|2. évl I. tv. ręndelkezéseit,
a kozalkalmazottak munkavégzésével cisszefüggő személyes adatainak kęzęlése tekintetében a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éviXxXIII. tv. rendelkezésęit kell alkalmazni.
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Az Esztergomi Tankerületi Központ4/202l. (VII. l5.) számú Adatvédelmi és adatbiaonsági szabályzata

3. Értelmező ľendelkezések

3. s E Szabá\yzat alkalmazásában:

l. adatólĺomány: aZ ew nyilvántartásban kezelt adatok összessége,

2. adatkezelés: az alkalmazott eljarástól fiiggetlenü| az adatonvégzett bármely művelet vaąy a
miĺvęletek összessége, így kiilönösen gyűjtése' felvétęlę' rcigzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltońatása, felhasználása, lekéľdezése, továbbítása, nyilvánosságľa hozatala,
ĺisszehangolása vagy <isszekapcso|ása, zárolźlsa, törlése és megsemmisítése, valamínt az adat
további fęlhasználásának megakadtiyozása, ťénykép-, hang_ vagy képfelvétel készítése'
valamint a személy azonosításáľa alkalmas fiz1kaijellemzok (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS -minta, íriszkép) rcigzítése,

3. adatkezelő: az atęrmészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Eurőpai Unió kötelezó jogi ak1usában
meghatérozott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az aďat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésľe (beleértve a felhasmált eszköĺ) vonatkozó döntésęket
meg}lozza és végrehajtja' vagy az adatÍe|doIgozoval végrehajtatja (e Szabályzat alapján: a
Tankerĺ'ileti Központ)'

4. adatfeldolgozás: az adatkezęlő megbizásáből vagy ręndęlkezése alapjan eljáró
adatfeldolgo ző á|taI v égzett adatkezelési művęletek ĺisszessége,

5. adatfeldolgozó: az a természętęs vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkęző szervezet, aki vagy amely - tĺirvényben vagy az Európai Unió kötelező jog1
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel _ a Tankerületi Központtal kdtött
szerződés vagy más jogi aktus alapjźn - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kotött
szerződést is - a Tankęrületi Központ megbízásáből vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel,

6. adatmegjelölés'' az adat azonosító jelzéssel ęllátása annak megkĹilönbtiztętése céljából,

7. adatmegsemmisítés: az adatotÁrta|maző adathordozó teljes ťrzikai megsemmisítése,

8. adattovóbbítds: az adat meghatćlrozott harmadik személy számára tĺjrténő hozzáférhetővé
tétele,

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges,

10. adanédelmi incidens: az ađatbińonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok vélętlęn vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését'
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozata|át, vagy az azo|<hozvalő
j ogosulatlan hozzáférést eredményezi,

11. adatkezeĺés koľlótozása: a tárolt adat zároIása az adat további kezelésnek korlźńozźsa
célj ából torténó megj elolése útj án,

12. adatzórolás'. az adat azonosító jelzéssel ellátása további kęzelésénęk végleges vagy
me ghatár o zott időre tört énő korláto zása c élj áb ó l,

13' áĺnevesítés: személyes adat olyan módon torténő kezelése, amely - a személyes adattól
elkÍilönítve tárolt - további információ felhasználása nélktil megállapíthatatlannáteszi, hogy
a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint mtĺszaki és szervezési intézkedések
męgtételévęl biztosítja, hogy ań. azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne
lęhessen kapcsolni,

14. azonosítható természetes szeméIy: az tęrmészetes személy' aki közvetlen vagy közvetett
módon, ktilöncjsen valamely azonosító, példáulnév, azonositő szám, helymeghatároző adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, ťlziolőgiai, genetikai' szellemi,
gazdasági, kultuľális vagy szociális azonosságára vonatkoző egy vagy több téĺyezó alapján
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Az Esztergomi Tankęrületi Kozpont 4 1202 l . (VI I. l 5. ) számú Adatvédelmi és adatbiztonsági szabźiyzata

azonosítható,

15. bűnügli személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőZően a bűncselekmérľryel
vagy a büntetőeljáĺással összefüggésben, a büntetőeljarás lefolytatására, illetvę a
btĺncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezęténél keletkezett, az énntettel kapcsolatba hozható, valamint a bĹintetett előéletre
vonatkozó személyes adat,

16. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfe|dolgoző
hozzáférhetové tesz,

17. EGT-áIlam: az Eurőpai Unió tagállama és az Eurőpai Gazďasági Térségről szóló
megállapodásban ľészes más állam, továbbá az az á||am, amelynek állampolgáraazBurőpaí
Unió és tagá|lamai, valamint azEurőpai Gazdasági Térségľől szóló megállapođásban nem
részes állam között létrejĺitt nemzetközi szęrződés alapján azBuropaiGazdasági Térségľől
szóló megállapodásban részes állam állampo|gáráva| azonos jogállást élvez,

18. érintett: bármely információ aLapjáĺ azonosított vagy azonosítható természętes személy,
akinek személyes adatait a Tankerületi Központ kezeli,

19. hozzĺźjĺźľulós: az érintett akaratának önkéntes, hatärozott és megt'elelő tájékoztatáson alapuló
kinyilvánítása, amellyel az énntett nyilatkozat vaw aZ akaratźlt félĺeénhetetlenül kifejező
más magataľtás útján jelzi' hogy beleegyezését aďja a rá vonatkozó szemé|yes adatok
kezeléséhez,

20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintette|, az adatkezelőve|, az
adatfeldolgozőval vagy azol<ka| a személyekkel, akik az adatkezęlő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irźtnyitása alatt a személyes adatok kezelésérę irányuló mtĺveleteket végeznek,

2I. harmadik orszóg: mindęn olyan állam, amely nem EGT-állam,

Ż2. különleges adat: a személyes adatok ktilĺjnleges kategóńáiba tartoző minden adat, azaz a faji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságľa utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségýgyi
adatok és a természetes személyek szexuális életéľe vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok,

23. nyilvánossógra hozatal: az adatbár|<l számára töľténő hozzáférhętővé tétele,

24. nyilvóntartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centra|izált' decentralizált
vagy funkcionális vagy fiildrajzi szempontok szeńnt tagolt állománya, amely
me ghatár o zott ismérvek a|apj än ho zzáf érhető

25. személyes cdat: azonosított Vagy azonosítható természetęs személyre (,,érintett'') vonatkozó
bármely információ,

26. tiltakozas: az énntett ĺyi|atkozata' amellyel a saját helyzetével kapcsolatos okból személyes
adatának a GDPR 6' cikk (1) bekezdésének e) vagy Đ pontján alapuló kezelését _ ideértve a
proťrlalkotást _ kiťogásolj a

27 ' profilalkotas: személyes adat bármely olyan - automatizćrlt módon történő - kezelése, amely
az éťlntett személyes jellemzőinek, kÍ'ilönösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági
helyzetéhez' egészségi állapotálhoz, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez,
megbízhatóságához, viselkedéséhez, taĺtőzkodási helyéhez vagy mozgásźlhoz kapcsolódó
jellemzőinek éľtékelésére, elemzésére Vagy előrejelzésére irányul.
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Az Esztergomi Tankerületi Központ 4/202l. (VII.15.) számú Adatvédelmi és adatbiztonsági szabćiyzata

II. FEJEZET

Az łołľvÉDELEM INTEzMENYI RENDSZERE

4. A Tankerületi Kłizpont igazgatójának adatvédelemm€l kapcsolatos feladatai

4. $ (1) A Tankeľületi Központ igazgatőja:

a) felelős a Tankenileti Kozpont adatkezęlésénekjogszenĺségéért,

b) fęlelős a Tankeriileti Központ általkezelt személyes adatok védelméhez szĹikséges személyi,
tárgyi és technikai feltételek biztosításáért,

c) intézkedik a Nemzeti Adatvédęlmi és Információszabadság Hatóságtól (a továbbiakban:
Hatóság) érkęző megkeresések, aj ánlások ügyében,

d) kinevezi vagy megbízza és évente beszámoltatja az adatvédęlmi tisaviselőt és biztosítja
számára a feladata elvégzéséhez szükséges fęltételeket,

e) feliigyeli az adatvédęlmi feladatok ellátását az adatvéďęlmi tisztviselon keľesztül,

Đ kiadja az aďatvédęlmi és adatbiztonsági szabá|yzatot,

g) kiadja aközszo|gálati adatvédelmi szabályzatot.

(2) Az adatkęzeléssel összefüggésben a kĹilonösen súlyos jogszabálysértés esetén a tankerületi
igazgatő felelősségre vonási eljárás meginđítását kezdeményezi az adatot kęzelő foglalkoztatottal
szemben.

5. Az adatvédelmi tisztviselő

5. s (1) A Tankertileti Kĺizpont a személyes adatok kezęlésére vonatkozó jogi előírások
teljesítéséhez és az érintęttęk jogai érvényesítésének elősegítése éľdękébęn adatvédęlmi tisztviselőt
a|ka|maz. Az adatvédęlmi tisztviselo a tankerületi igazgatőnak közvetlęnül alárendeltęn végzi a
munkáját' és a feladatai ellátásával kapcsolatosan a tankerületi igazgatőnak tartozik felelősséggel.
Adatvédelmi tisztviselőnek az jelölhető ki, aki a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírások
és jogalkalmazási gyakorlat megfelelő szintű ismeretével ľendelkezik és alkalmas a (2) bekezdésben
me ghatár o zott fe ladatok ellátásár a.

(2) Az adatvéďelmi tisĺviselő elláda a kĺjvetkező feladatokat:

a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi eloírásokról naprakésztájékońatást nýjt és azok
érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad a tankerületi igazgatő, továbbá a
Tankeriileti Központ, mint adatkeze|ő által foglalkoztatott' adatkezelési művelętęket végző
személyek részére;

b) folyamatosan figyelemmel kísérí és ęllenóľzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi
elóíľások, így ktilönösen a jogszabályok és a Tankęrületi Központ személyes adatok védęlmével
kapcsolatos bęlső szabályainak való megfelelést, az adatvédęlmi és adatbiaonstryi szabá|yzat,
továbbá akozszolgálati adatvédelmi szabá|yzat érvényestilését, eĺmek keretei kĺjzött aZ egyes
adatkezęlési művęletekhez kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az adatkęze|ési
műveletekben kĺjzreműkodo foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bovítése és
tudatosságnövelése, valamint a rendszeres időközönként lefolytatandó vizsgálatok
megvalósulását;

c) kĺizreműkĺjdik a foglalkońatottak adatvédelmi ismereteinek bővítésében és
tudatosságnövelésében, ennek keretén belül gondoskodik az adatvédęlmi ismeretek ręndszeres
időközonkénti oktatásáró l,

d) elősegíti az adaIkęzęléssel érintettet megillető jogok gyakorlását, így kĺ'ilönöseĺL<lvizsgálja az
éńntęttek személyes adatkezelésre vonatkozó panaszait és kezdemétyezi a tankerületi
igazgatőnáL illetvę az adatfęlđoIgozőnźů a panasz orvoslásához szükséges intézkedésęk
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megtételét,

e) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgá|atra Vonatkozóan, valamint elősegíti és
f,rgyelemmel kíséń az ađatvédęlmi hatásvizsgálat jogszabály szerinti elvégzését,

Đ együttmtĺködl'k az adatkezelés jogszenĺségével kapcsolatos eljárások lefolytatásara jogosult
szervekkel és személyekkel, így kĹilönösęn kapcsolatot taľt a Hatósá ggaL az előzętes konzultáció
és a Hatóság által lefolytatott eljárások elosegítése érdekében,

g) előkészíti az adatvédelmi és adatbiztonságí szabźůyzatot, gondoskodik annak rendszeres, vagy
szükség szeńnti aktualizálásáról,

h) közremtĺködik az adatkezelésekkel kapcsolatos egyéb, jogszabályokban meghatáľozott
szab á|y zaÍok el őkészíté séb en,

i) gondoskođik TankęrĹilęti Kozpont źital végzett adatkezelési tevékenységek, kĺizérdektĺ
adatigénylés ek, az érintett hozzáférési jogáva| kapcsolatos intézkedésęk' továbbá adatvédelmi
incidens ek ĺy i|v źntarttls ának vezetés érő l,

j) megkeresés a|apján gondoskodik az adatkezęlési tevékenységre vonatkozó nyilvántaľtás
Hatóság részérę t<jrténó rendelkezésére bocsátásáról,

k) kozreműködik a kcizéľdelaĺ adatigénylések teljesítésével kapcsolatos t'eladatokban,

l) közremtĺködik a közérdekű és a közérdekbol nyilvános adatok kozzététę|ével kapcsolatos
feladatokban, ezzel összefiiggésben részt vesz az egységes kozadat kereső rendszer sztlmára
v égzett adatszolgáltatásban,

m) gondoskodik az adatvédelmí incidenssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fęladatok
elvégzésérőI, ezze| összefiiggésben kapcsolatot taľt a Hatósággal.

(3) A Tankęrületi Központ ígazgatőja tájékoztatja a Klebelsberg Kozpontot az ađatvédelmi
tisztviselő nevéről, elérhetoségéról, valamint ezen adatok vá|tozásárőI a vá|tozás bekövetkeztétől
számitott ĺit munkanapon belül.

(4) A Tankerületi Központ igazgatőja biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő valamennyi' a
személyes adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, a személyes adatok védelmével kapcsolatos
cisszes ügybe megfeleló módon és időben bekapcsolódj on. Hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és

információkhoz, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon feltételeket,
jogosultságokat és erőforrásokat, amelyek az aďatvéďelmi tisztviselő által ellátandó feladatok
végľehajtásához, valamint az aďatvédelmi tisztviselő szakmai ismęręteinek napľakészen tartásźůloz
szúkségesek.

(5) AZ adatvédelmi tisztvisęlő jogviszonyának fennállása a|atÍ és annak megszűnését követően is
titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes
adatot, minősített adatot, illętve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak
minősülő adatot, valamint minden olyan adatot' tényt vagy körülméný, amelyet az őI alkalmazó
adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles tĺirvény ęlőírásai szerint a nyilvánosság számára
hozzáférhaővé tenni.

(6) Az adatvédelmi tisĺviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat sęnkitól nem fogadhat
el.

(7) Az adatvéđelmi tisztvisęlő feladatait az ađatkęzelési műveletekhez fuzódő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkęzelés jellegéľe' hatókĺjréľe, körĹilményére és céljára is tekintettel végzi.

(8) Az adatvédelmi tisztviselő a Tankerületi Központ valamennyi szervezeti egységénél jogosult
betekinteni az adatkezelésekbe, valamint a hozzájllk kapcsolódó jegyzőkönyvękbę és adatkezelési
nyilvántaľtásokba. A Tankenilęti Kozpont szewezeti egységének vezetőjéto| és munkatársaitól szóban
vagy írásban is felvilágosítást kérhet.

8



Az EsŻergomi Tankenileti K<izpont 4l202l. (VII. l5.) számú Adatvédelmi és adatbiztonsźryi szabályzata

(9) Az adatvéďelmi tisztvisę|o az alábbi nyilvántartások elektronikus példányával rendelkezik vagy
férhozzá:

a) adatkezelői nyilvántartás'

b) adatfeldolgozői nyilvántarĺás,

c) érintett-tájékoztatási nyilvántarttts a személyes adatokról,

d) adattovábbításinyilvántartás,

e) éńntett hozzáférési jogáv al kapcsolatos intézkedések nyilvántartása,

Đ adatvédelmi incidens nyilvántartása'

g) közérdelnĺ adatigényléssel kapcsolatos nyílvántartás.

(10) JogszabáIy, vagy a jelen Szabá|yzatban foglaltak megsértésének tudomásáľa jutása esętén az
ađatvédelmi tisztviselő ernek megszüntetésére hívja fęlr az adatot kezelő figyelmét. A fęltart
szabálýalanságľól az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul beszámol a Tankeľületi Kĺizpont
igazgatójźnak. SzĹikség esetén segítséget nyújt a törvényes állapot helyreállításához.

(11) Az adatvéďelmi tisavisęlő a munkájáról évente írásban beszámol a TankerĹileti Központ
igazgatőjźnak, emellett igény szerint tájékoztatja ót az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét ügyek vagy
jelentősebb soron kívúli feladatok végľehajtásáról, tapasztalatairól.

(12) Az adatvédelmi tisztviselő ťolyamatba építve vizsgtůja a Tankenileti Központ lnfotv.
végrehajtásával cisszefiiggó kötelezettségek tęljesítését, amelynek eredményéről évente legalább egy
alkalommal átfogó jelentést készít a Tankęrületi Kĺizpont ígazgatőja részére.

(l3) Az ađatvédelmi tisĺvisęlohöz bármely érintett ťordulhat a személyes adatok kezęlésével
kapcsolatos kérdésekben.

6. Az adatkezelésben ľésztvevők

6. S (i)

a)

b)

c)

d)

e)

Đ

A szervezeti egység vezetóje

felęlős azért, hogy a vezetése alatt á|lő szervezeti egységnél az adatkezelés a
jogszabályokbanésaSzabźiyzatbanmeghatározottakszerinttĺirténjen,

gondoskodik a lnilső szervektől, személyektő| érkező, a szęwęzeti egység feladatkörébe
tartozó személyes adatokat érintő adatkezelésekkel kapcsolatos megkeresések teljesítéséról;
melynek során egyeztęt az adatvédelmi tisztviselővel,

felelős azért, hogy a vezetése a|att źi|ő szervezeti egység által végzett adatkezelések során
az adatv éďęlmi és adatbiztonsági előírások maradéktalanul telj esülj enek,

kötęles részt verni a Tankenilęti Központban évente szęrvęzętt adatvédelmi oktatásokon,

gondoskodik vezetése alatt álló szęrvezetl egység fęladatkörébe tartoző személyes adatok
tekintetében

ea) a SzabáIyzat ]. szdmú melléklete szerinti ,,Adatkezelői nyilvántartás'' vezetéséről,
továbbá a nyi|véntartás mindęn év május 25-ig történő felülvizsgáIatárő|,

eb) a Szabá|yzat' 3. számú melléklete szeńnti ,,Enntett-tájékoztatási nyilvántartás a
személyes adatokľól'' nyilvántartással ĺisszefiiggésben az aďatvédelmi tisztviselő
részére tĺjrténő adatszolgáltatásról,

ec) a SzabáIyzat 4. szómú melléklete szerinti ,,Adattovábbítási nyilvántartás" vezetéséról,

ed) az adatvédelmi tisztviselő tájékoń'atásáről a 13. $ szerinti érintetti tájékoztatásí
kérelem elutasítása esetén.

kij eloli a nyilvántaľtásokért felęlős tĺgyintéző (ke)t.
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Az adatkezelésben közvetlenül éríntett foglalkoztatott

feladatkörénęk ellátása során felelcis az adatok feldolgozásáért' megváltoaatásáért,
torléséért, továbbításáért és nyilvánosságľa hozata|áérI, valamint az adatok pontos és
követhető dokumentál ásáért,

amennyiben sziikséges, előzetęsęn egyeztet az adatvédę|mi tisĺviselővel a személyes adatok
kezelését érinto ügyekben, továbbá aHatőság közreműkodését igénylő kérdésekben,

megorzi a feladata, illętve munkaköre ellátása során tudomásara jutott adatokat,
információkat' ktilönös tekintettel a személyes adatokľa,

kĺjteles részt vermi a Tankenileti Központban éventę szęrvęzętt adatvédelmi oktatásokon,

ügyel a nyilvántartások biztonságos kezeléséľę és táro|ásźra, gondoskodik arrő|, hogy az
általavezetett nyilvántartások megfeleljenek a pontosság és naprakészség alapelvének,

gondoskodik arról, hogy az éitalakęze\t adatokhoz,nyilvántartásokhoz illetéktelen személy
ne férhęssęn llozzá,

az adatkezeléssel kapcsolatosan feltáľt visszásságot _ az adatvédelmi tísztviselővel
egyeztetve - kĺjteles haladékÍalanul megszüntetni,

köteles bętaľtani az adatkezelésre vonatkoző jogszabályokat, így ktilönösen a GDPR és
[nfotv.' továbbá az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos belsó irányítási
eszközök rendelkęzésęit'

7. $ (t)

a)

b)

c)

d)

e)

Đ

g)

h)

7. Az adatkezelésben ktizvetlenĺil nem éľintett foglalkoztatott kiitelességeĺ

8. s (1) Ae adatkęzęlésben kozvetlenül nem éńntett foglalkoztatott:

a) köteles betartani az adatkezelésre vonatkoző jogszabályokat, így kt'ilönösęn a GDPR és
lnfotv.' továbbá az adatvédelemmel és adatbiĺonsággal kapcsolatos belso iľányítási
eszközĺik rendelkezéseit,

b) közvetlen vezetője útján tájékoń'atĺi azadatvédelmi tisaviselőt a feladatkórében ťęlmenilt
bármely adatvédęlmi problémáról,

c) köteles részt venni a Tankerületi Központban évente szervezett adatvédelmi oktatásokon.

III. Fnĺĺznr

Az ADATKEzELÉSRE voNATKozÓ szłľÁlyor

8. Az adatkezelés jogalapja' célja

9. s (1) A Tankerületi K<lzpont:

a) arendeltętésszerti működéséhez,

b) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve foglalkoztatottak jogainak gyakorlásához és
kötelęzettségeik telj esítéséhez,

c) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,

d) a jogszabtllyokban, a TankeľĹileti Kozpont bęlső irányítási eszkozében biztosított
kedvezményekre való jogosultság megállapításához, ęlbírálásáho z és igazoléséthoz

nélkĺilozhetetlenül szükséges személyes és ki'ilönleges adatokat tartja nyilván.

(2) Személyes adat a Tankerületi Központban akkor kęzelhető' ha:

a) a Tankerületi Központ közérdekíĺ vagykozhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretébenvégzett
fęladatai végľehajtásához, a rendeltetésszenĺ műkĺidés, a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá
a foglalkoztatottak jogainak gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése céljából
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nélkĹilözhetetlenül szükséges,

b) ań. torvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányľendelet az abban męghattLrozott
kozérdekęn alapuló célból elľendeli, vagy

c) az énntętt a megfelelő tájékoztatźs mellett személyes adatai kezeléséhez önkéntesen és
ki fej ezett en ho zzáj étruI, v agy

d) az énntett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek élętét,
testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy mege|őzéséhez
szükséges ésazzal arányos, vagy

e) a személyes adatot az énntett kifejezetten nyilvánosságrahoń'a és az az adatkezęlés céljának
megvalósulźsához szükséges és azzal arányos, vagy

Đ az ađaÍkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szi'ikséges, amelyben az énntett az egy1k fél, vagy
az a szerződés megkĺitését megelőzően az érintett kérésére töľténő lépések megtételéhez
szĺ'ikséges.

(3) KĹilönleges adat akkoľ kezęlhető' ha:

a) az énntett kifejezett hozzájárulésź.ŕ adta az emIitętt személyes adatok ęgy vagy több konkľét
célból történó kęzęléséhęz, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog eú.Łjzár1a, vagy

b) az adatkezęlés a Tankerületi Központnak vagy aZ érintettnek a foglalkoztatást, valamint a
szociális biztonságot és szociális védelmęt szabtiyozőjogi előírásokból fakadó kotelezettségei
teljesítése és konkľét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és
érdękeit védő megfelelő garanciákról is rendęlkęző uniós vagy tagállami jog, illetve atagállami
jog szerínti kollektív szerzodés ezt lehetővé teszi,vagy

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes szęmély létfontosságu érdekeinek védelméhez
szükséges' ha az érintett ťĺzikaí vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a
hozzáj áruIását megadni, v agy

d) az adatkezelés olyan személyes adatokľa vonatkozik, amelyeket az érintętt kifejezetten
nyilvánossá gr a hozott, v agy

e) az adatkezelés jogi igények előteĺjesztéséhez, éwényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges,
vagy

Đ az adatkezelés jelentős kĺjzérdek míatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely
arányos az ęIérni kívánt céllal, tiszteletben tĄa a személyes adatok védęlméhez való jog
lényeges Íartalmźlt, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelo és
konkľét intézkedéseket ír elő' vagy

g) az adatkęzęIés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból' a munkavállaló
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása' egészségügyi vagy
szociális ellátás vagy keze|és nyújtása, illetvę egészségügyi vagy szociális rendszerek és
szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagźůIami jog alapján vagy olyan
egészségügyi szakemberrel kötött szerződés éľtelmébęn, aki szakmai titoktaľtási kotelezettség
hattiya alatt á'Il, vagy

h) az adatkezęlés a kozérdekű archiválás céljából, tudományos és torténelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállamljog alapján, amely arányos az elémi
kívánt céllal' tisztęletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát' és
az énntett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír
elő.

(4) Az egyes adatkezelésekľől a Tankenileti Központ adatkezelési tájékońatőval inťormtija az
érintettekęt'
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(5) A hozzájárulásra Vonatkozó szabályok:

a) ameĺrnyiben az adatkęzęlés az érintett hozzájárulásán alapszik' ugy az éńntett ahozzájttrulás
megadásáról ĺjnkéntesen és úgy dönthet, hogy a hozzájáruIás megtagadása vagy későbbi
visszavonása nem jár szttmára negatív kĺivetkezményekkel.

b) A Tankerületi Kozpont nem tesz kiilĺinbséget ahozzájźlru|ások között azok formáját tekintve, a
hozzćĺjáru|źlsok formái egyenértékűek, de ferľrtartja magának a jogot' hogy egyes adatkezelések
esetén ahozzájáru|ás formáját megllatározzavagy egyes formáit (szóbeli hozzájárulás' ráutaló
magatartás) k'lzáĄa.

c) A Tankerületi Központ mindęn adatkezelési folyamatát ugy határozza meg je|en Szabéiyzat
kiadásakor és minden, a késobbíekben bęvezetendó adatkezelés esetén, hogy ameĺmyiben annak
jogalapja az énntett hozzájttruláĺsa, úgy képes legyen annak bizonyitására, hogy az éintett
személyes adatainak kezeléséhęz hozzájtlrult. Erre tekintettel a Tankeľületi Központ elsősoľban
íľásosnyilatkozaÍutjánszerzibeazénntetthozzájárulását'

d) A Tankenileti Központ biztosítja a jogot, hogy az érintett ugyanúgy' ahogy a hozzájárulást
megadta, utóbb visszavonhassa a hozzájáru|ásźt.

e) A Tankerületi Központ a visszavonás tényét az adalkęzęlés során rógziti, az adatot a
továbbiakban nem kezeli, de az adat helyét ,,ahozzájárulás visszavonva'' jelzéssel jelöli meg.

9. Az adatkezelés típusai

10. s (1) A Tankeľületi Központ ügyviteli' illetve nyilvántartásí típusú (adatállomány kialakításaľa
irányuló) adatkezelést végez.

(2) Az Ĺigyviteli típusú adatkęzelés szorosan az ĺjgy feldolgozásához kapcsolódik, alapvető
ľendeltetése az adott tigy lefolytat ásához, az e|járás szereplóinek azonosításához és az ugy befej ezéséhez
szĹikséges adatok biztosítása. Az ügyviteli típusú adatkezelés során a személyes adatok tjzárő|ag az
adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szeręelnek, kezelésükre a Tankerületi Központ egyedi
iratkezęlési szabályzata szerint, az iratra vonatkozó megőrzési ideig van lehetőség.

(3) A nyilvántartási típusú adatkęzelés az előre meghatározott szempontok alap1ángytĺjtött személyes
adatfajtákból strukturált adatállományt hoz létre, az adatkęzęlés időtartama alatt biztosítva az ađatok
ktilönböző jellemzők alapján történó visszakęreshetőségét, automatizá|t nyilvántartások esetében a
lekérdezhetőségét'. Az egyes iigyekkel összefüggésben gytĺjtĺitt adatok kezelése ebben az ęsetben elválik
az alapeljárástő|, az adatok kezelésének iďotartamźtt az adatok kezelésére felhatalmazást adó törvény,
yagyazérintetthozzájtrulásábanfoglaltakhatározzákmeg.

10. Az adatkezelés elvei

11.$ (l)személyes adatV'lzárőIag egyéĺtelműen meghatározotÍjogszenĺ célból, jog gyakorlása és
kotelęzettség teljesítése éľdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszábaĺ meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kęll
leĺnie, valamint az adatkęzelést az érintett számára át|źthatő módon kell végezni.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhetó, amely az adatkezęlés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
méľtékben és ideig kęzęlhető, figyelemmel a jogszabályokban és a Tankerületi Kĺizpont egyedi
iratkezelésí szabáIyzatźlban meghatározott megorzési kötelezettségre' Nem minősül az eredeti céllal
ĺissze nem egyeztethetőnek a közérdekű archivá|ás céIjából' tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. A személyes adatok cél megvalósulásánál hosszabb
ideig torténo táro|ásźlra csak közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztika
készítése céljából kertil sor.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megórzi e minóségét, amig kapcsolata az
érintęttęl helyľeállíthatő. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai fęltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
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(4) Az adatkęzelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkęzęIés
cé|jára tękintettel szükséges - naprakészségét' valamint ań, hogy az éńntęttęt csak az adatkezęlés
céljához szükséges idei g 1 ehessen azonosítani.

(5) A Tankerületi Kĺizpont az adatkęzęlés során arra alkalmas technikai vagy szervezési _ igy
ktilönösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vélętlęn elvesztésével
megsemmisĺilésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával
biĺosítja a személyes adatok megfelelő bizt'onságźt. Az adatbinonságra vonatkozó rendelkezésęket a
j elen Szabályzat Y' fejezete tarta|mazza.

(ó) A Tankerületi Központ felelős az adatkezelései során az adatkezelés elveinek érvényrejuttatásáért
figyelemmel az ę|számoltathatóság alapelvére.

l l. Az é ľi n tett előzetes tájékoztatálsá na k ktivetel m é nye

12. $ (1) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az énntettol gyrĺjtik' a Tankęrületi Központ az
előzetes tájékoződáshoz valő jog érvényesülése érdekében az titala, illetve a megbizásábőI vagy
rendelkezése alapján eljtlrő adatfeldolgozó á|tal végzett adatkęzelési művelętęk megkezdését
megelőzően vagy legkésobb az adatok megszeľzésének idópontjában az éťrntętt rendelkezésére bocsátja
a következő információk mindegyikét:

a) a Tankenileti Kozpont és _ ha valamely adatkezelési mtĺveletet adatfeldolgoző végez, az
adatfeldol gozó _képviselój ének kilétét és elérhetőségeit,

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

c) a személyes adatok tervezett kezelésénęk célját és jogalapjtú,

d) ha van ilyen, a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit,

e) adott esetbęn arnak tényét,hogy az adatkezelő harmadik országba vagy ĺemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
hattrozatának léte vagy aĺĺrak hiáĺyát.

(2) A Tankeľületi Központ az (l) bekezdésben meghatározott információk męllett a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak éľdękében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa,
az éintettet a kĺjvetkező kiegészíto információkró| tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának iđótartamárő|, vagy ha ęz nęm lehetséges, ęzen iđőtartam
me gjtatár o zás ának szempo ntj airó l,

b) az érintettet megillető jogosultságokról, és azok gyakorlásának módjáról,

c) aSzabtiyzat 9. $ (2) c) pontja, és a (3) bekezdés a) pontja szeńntialapuló adatkezelés esetén a
hozzájárulás bármely idopontban tĺirténő visszavonásához valő jogáról, azzal, hogy a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájźlrulás alapján végľehajtott
adatkezelés j ogszerűségét'

d) a Hatósághoz cimzętt panasz benyújtásának jogáról,

e) arról, hogy a személyes adat szolgźitatásajogszabályon vagy szerzodéses kotelezettségen alapul
vagy szerződés kĺjtésének előfeltétele_e, valamint hogy az énĺtett koteles_e a személyes
adatokat megadni, tovtlbbá hogy milyen lehetséges követkęzményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaľadása,

Đ ha történik ilyen, akkor automatizált dcintéshozata| tényéról, idęértve a proťrlalkotást is,
valamint legalább ęzekben az ęsetękbeĺ az a|ka|mazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőségge|, és az érintettre nézve milyen
várható kĺjvetkezményekkel bír.

(3) Ha a Tankerületi Központ a személyes adatokon a gyujtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzőeĺÍájékoztatnia kell az éńntettet errőI az
eltéró célľól és a (Ż) bekezdésben említętt minden releváns kiegészítő információról.
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(4) Ha a szęmélyes adatokat nem az énntęttől szerezték meg' a Tankerületi Központ az éťlntett
rendęlkezésére bocsátja az (I)bekezdésben meghatározottakon túl a következő információkat:

a) az érintętt személyes adatok kategóriái,

b) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáťérhętó
fonás okbó 1 szátmazĺak- e'

(5) A Tankerületí Központ a (4) bekezdésben foglalttájékoüatást az alábbiak szeńnt adja meg:

a) a személyes adatok kęzelésének konkľét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszeru határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül,

b) ha a személyes adatokat az énntettel való kapcsolattartás céljára használjźlk, |ega|ább az
éńntettel való első kapcsolatfelvétel alkalmá v al, v agy

c) ha várhatóan más címzettęl is kozlik az ađatokat,legkésobb a személyes adatok első alkalommal
való közlésekor.

(6) A TankerĹileti Központnak úgy kell megvalósítania az énĺtętt tź|ékoztattsát, hogy az énĺtďt
részére a személyes adatok kęzelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, át|áthatő, értheto és könnyen
hozzáf&hető és olvasható formában, világosan és k<jzérthetően megfoga|mazva nyújtsa. A tájékoztatás
nyelvezetének mindig igazodnia keLI az érintęttęk kĺjľéhez. A tájékoń'atást írásban vagy egyéb,
megtöľténtének bizonyításara alkalmas módon kell biztosítani'

(7) A Tankeriĺleti Központnak nem kell tájékoĺatrua az érintettet, ha a személyes adatokat nęm az
érintettől szerezték meg és

a) az énntett már rendelkezík az információkka|, vagy

b) az inforĺnációk érintett részére való rendelkęzésľe bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy

c) aľánýalanul nagy erófęszítést igényelne, kiilönösen a közérdekiĺ archiválás céljából'
tudományos és torténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében,
vagy

d) a tájékoztatás nýjtása valószínĺĺsíthętőęn lehetetlermé terné vagy komolyan veszé|yeztetné az
adatkezęlés céljainak elérését, vagy

e) személyes adat megszerzését, vagy kozlését kifejezetten előírja jogszabáIy, amely az énntett
j ogos érdekét szotgálő intézkedésekrőt hilön rendelkęzik, v agy

Đ ha a személyes adatoknak valamely jogszabályban előírt titoktaľtási kötęlezettség aLapján
bizalmasnak kell maradniuk.

(8) A (7) bekezdés b)-d) pontok esetében a Tankenileti Központnak megfelelő intézkedéseket kell
hoznia _ az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is idęéľtve _ az énntettjogainak' szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekébęn.

12. Lz adatkezelésben érintettet megillető jogosultságok és az éľĺntett jogai éľvényesülésének
biztosítása

13. $ (1) Az adatkezelésben érintett a Tankerület Kozponttól táłiékoztatást kéľhęt arra vonatkozóan,
hogy személyes ađatainak kezelése folyamatban van-e' ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra' hogy tájékoztatést kérjen személyes adatai kezeléséról, a róla szóló adatkezelésről és abba
bętekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez a|att az érintett más személy adatait ne ismerhesse
meg.

(2) A Tankerületi Központ az éintętt kérelmét, a kérelem benyújtásától számított legrovidebb idő
alatt, de legfeljebb a GDPR-ban meghatározott határidőn belül elbírálja és a döntésrłĺI az érintettet
közérthető formában és taĺtalommal írásban, vagy ha az énntett a kéľęlmet elektronikus úton nýjtotta
be' elektronikus úton (kivéve, ha az éintett ezt másként kéri) értesíti. A Tankertileti Központ az
érintettnek közérthető ťormában, írásban tájékozĺatást ad az źitaLakęzelt, illetoleg az általa megbízott
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adatfeldolgozó álta| kezelt adatairól, az adatkezelés cé|járő|, jogalapjáról, időtartamáról, aZ
adatfeldolgoző nevérő|, címérol, az adatkezęléssel összefiiggő tevékenységéről, hogy kik és milyen
célból kapták vagy kapják męg az adatokat' továbbá ha az adatokat nem az énĺtęttol gyűjtötték, a
forrásukra vonatkozó minden ęlérhető információról.

(3) 
^z 

(I) bekezdésben meghatáľozott téljékoztatás ingyenes, amennyib en a tźýékońatást kéró a folyó
évbęn azonos adatkörrę vonatkozóan tájékoztatási kéľelmet a Tankenileti Központhozmégnem nyújtott
be. Amennyibęn az érintett folyó évben azonos adatktjrrę vonatkozóan a hozzáféréshez való joga, a
helyesbítéshez való joga, az adatkezelés korlátozásához va|ő joga, vagy a törléshęz való joga
érvényesítése irántikérelmet nyrijtott már bę a Tankertileti Központhoz és az lnfotv. 15. $ (3)
bekezdésében foglalt feltételek fennállnak akkor költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés
mértékét a felek közott létľejött szęrződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell
téríteni, ha az adatokatjogellenesęn kezelték,vagy atájékoztatćls kérése helyesbítéshezvęzetętt.

(4) Ha megalapozottan kétségbe vonható, hogy a kérelmet benýjtó személy az énntęttęl azonos
személy, a Tankerületi Központ a kérelmet az a^. benýjtó személy szemé|yazonosságának hitelt
érdęmlő igazo|ását kövętően telj esíti.

(5) Az érintett hozzáféréshez valrő jogának érvényesítését a Tankenileti Központ t<irvényben
meghatározott érdekek biztosítása érdekében az elémi kívánt céllal arányosan késleltetheti, a
tájékoztatás tartalmźtt korlátozhatja vagy megtagadhatja a tájékoztattst' Ezen intézkędés alka|mazása
esetén a Tankerületi Kĺizpont írásban, haladéktalanul tájékoztatja az éinIethet azza\, hogy a
megtagadásra a törvény mely renđelkezése alapján keriilt sor, egyúttal tájékoztatást nýjt számára a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(6) Az énĺtettjogosult arra' hogy kérésére a Tankerületi Központ indokolatlan késedęlęm néllail
helyesbítse az énntettrę vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés cé|ját,
az énntett jogosult arľa,hogy kérje a hiányos személyes adatok _ egyebek męllett kiegészítő nyilatkozat
útján történő _ kiegészítését. A Tankenileti Kĺlzpont nem köteles a személyes adatok helyesbítésére, ha
a pontos, helytálló, illetve hiánýalan személyes adatok nem állnak rendelkęzésére és azokat az énnteÍt
sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintętt által rendelkezésére bocsátott személyes adatok
valódisága kétséget kjztrőan nem állapítható meg.

(7) Az énntett jogosult arľa, hogy kérésére a Tankenileti Kĺizpont korlátozza az aďatkeze|ést,ha az
alábbiak valamelyike telj esül :

a) az énntętt vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetban a koľlátozás arraaz idotartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi' hogy a Tankerületi Központ ellenőnzze a személyes adatok
pontosságát,

b) az adatkęzęlés jogellenes, és az énntett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felha sználás énak korlélto zásźtt,

c) a Tankenileti Központnak már nincs szüksége a személyes adatokľa adatkezelés cé|jáből, de az
érintętt igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvéĺyesítéséhez vagy védelméhez, vagy

d) az énntett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetbęn a kor|átozás affa az ídotartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerúl' hogy a Tankęrületi Kĺizpont jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az éńntett jogos indokaival szemben.

(8) Ha az adatkezęlés a (7) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az íIyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csakaz éľintett hozzájélru|tlsával, vagy jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagymás tęrmészetes vagyjogi személy jogainakvédelme érdekében,vagy azUniő,illetve
valamely tagáIlam fontos közéľdękéből lehet kezelni.

(9) A Tankerületi Központ az énntęttęt' akinek a kérésére a (7) bekezdés alapján kor|átoztźlk az
adatkezelést, az adatkezęlés korláto zásának feloldásáról előzetesen tájékońatja.

(10) Nem kötelezó adatszo|gáltatáson alapuló adatkezęlés ęsetén az énntett indokolás nélkiil kérheti
kezelt adatainak töľlését. A Tankęrületi Központ az énnÍęttrę vonatkozó személyes adatokat _ kivévę
a kötelęző adatkezelés eseteit - indokolatlan késedęlem nélkiil törli.
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(11) A tĺjrléshez való jog érvényesítése érdekében az énntętt szęmélyes ađatait halađéktalanul törolni
kell, ha

a) a kezelésejogellenes, vagy

b) azénntetttiltakozik azadatkezęlése ellen, a kötelező adatkezelés kivételével, vagy

c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezęlésę már nem szúkséges az
adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy

d) az adatoktźlľolásának torvényben' nemzętkozi szęrződésbęn Vagy azBurőpaiUnió kötelezo jogi
aktusában meghatározott idótartama eltelt, vagy

e) az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

Đ azt jogszabá|y, azBurőpai Unió jogi aktusa, bíróság vaw aHatóság elrendelte,

g) az énntęÍt az adatkezeléshez adott hozzájtĺru|ását visszavonj a vagy személyes adatainak
törlését kérelmezi.

(12) A (l 1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a torlési kötelezettség nęm vonatkozik azon
személyes aďatra, amelynek adathordozóját a levéltáĺi anyag védelmére vonatkozó jogszabéiy
értelmében levéltári oizętbe kell adni'

(13) Ha a Tankerülęti Központ az énntett a személyes adatainak helyesbítésérę, ezen adatok
kezęlésének korlátozására vagy tĺirlésére irányuló kérelmét elutasítja, az érintettet írásban
haladéktalanultájékoztatjaaz elutasítás tényérol, annakjogi és ténybelí indokairól, valamint azénrý'ettet
megillető jogokról' azok érvényesítésének módjáról, így ktilönĺisen arról, hogy a Tankeľtileti Központ,
illetve a megbizásából vagy rendelkezése alapján eljaľó adatfeldolgozó źúta| kezelt személyes adatok
helyesbítésére, tcirlésérę vaw ezen adatok kezelésének korLátoztsára vonatkozó jogát a Hatóság
közręműködésévęl is gyakorolhatja.

(14) Ha a Tankerületi Közpoĺt az álta|a, illetve a megbizásából vagy rendelkęzése szeńnt eljáró
adatfeldolgoző által kezelt szęmélyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezęlését kor|átozza,
ęzen intézkedés tényérol és arľrak tartalmáról értesíti azon adatkęzelóket és adatfeldol'gozőkat, amelyek
részére azadatot ezęnintézkedését megelőzóentovábbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést,
törlést yagy az adatok kezelésének korlátozását asaját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

(15) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen izletszerzés érđekében történik' az énĺtett jogosult
ana, hogy a sajźlt helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a proťrlalkotást is, amenny1beĺ az a közvetlen
izletszerzéshez kapcsolódik. Ha az énntett tiltakozik a személyes adatok közvetlen izletszerzés
érdekében történo kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban ę célból nem kezelhetők.

(16) Amennyibenazadatkezelésre közérdekből vagy aZ adatkęzelőľe ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett fęladat végrehajtásához, illetve az adatkęzę|ő vagy egy harmadik fél jogos
érdekei alapján van szĺikség, az énntett jogosult arra' hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tlltakozzon az adatkezelés ęllen, kivéve, ha az adatkęze|o bizonyítja, hogy az éintętt érdekeivel vagy
alapvető jogaival és szabadságaival szemben az o kényszerítő eĘű jogos éľdeke elsőbbséget élvęzhęt.

(17) Ha a személyes adatok kęzeléserę tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerĹil sor, az érintettjogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a
rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésľe közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van sziikség.

(l8) Az adathoľdozhatóság érvényesítése során az éintettjogosult arra' hogy a rá vonatkoző és az
általaaTankenileti Központ ľęndelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvashatóformátumban megkapja, továbbá jogosult ana, hogy ezeket az aďatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkiil, hogy eń' a Tankerülęti Központ akadáIyozná,ha:

a) az adatkezeléshozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és

b) az adatkezelés automatizált módon torténik.
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14. $ (1) Az érintett a tájékoztatts, hozzáférés, helyesbítés, korlátozts vagy törlés továbbá az
adathordozás iránti kérelmét és tiltakozását a Tankerületi Kozponthoz, az adatvédelmi tisztviselőhoz
vagy a kérelemmel, tiltakozással érintett adatkęzęlést végzó szervęzeti egységhez nyújthatja be.

(2) Az adatkęzeléssel kapcsolatos tájékońatćst, a megtett intézkedést tartalmaző levę|et az a
szęrvezeti egység készíti eló' amely a täjékoď'atással, vagy az iĺtézkeďéssel érintett adatkezelést végzi,
abban az esetben is, ha a tájékońatás kérése illetve intézkedés iránti kérelem nem hozzá érkęzett.

(3) Az érintettnek való megkĺildés előtt a tájékoztatást, intézkedést tartalmazó levelet úgy kell
elkiildeni az adatvédelmi tisztviselőnek, hogy az érintett tájékoztatźsára nyitva á1ló időből legalább 5
munkanap ľęndelkezésre álljon.

(4) Az adatvéđelmi tisztviselő megvizsgálja a levéltervezetben foglaltakat, szükség szerint egyeztet
az énntett szęrvęzęti egységgel, majd _ ha nem az adatvédęlmi tisztviselő volt a kéľelem cimzettje _
visszaktildi atájékoztatást, intézkedést tartalmazó levelet, amelyet a megkeresett szewezeti egység a
Tankenileti Központ ígazgatőjźtnaktźúékońatása męllett kt'ild el az éríntęttnek.

(5) Helyesbítés' korlátozás, törlés, illetve ađathordozźls és tiltakozás kánti kérelem esetén is
egyeztetni szfüséges az adatvédelmi tisĺvisęlővel a kérelem teljesíthetőségéről, illętve annak módjáról.

(6) Ha a Tankęrületi Közpoĺt az énntett kérelmének nem teljesítéséről dönt, akkor az elutasításról
szóló döntéséről az adatvédelmi tisztviselő véleményének kíkérését követőęn az énnt'ettet írásban,
haladéktalanul az ok feltüntetésével értesíti és tájékoztatja ajogorvoslati lehętőségekĺől.

(7) Az éľintetti joggyakorlással kapcsolatosan a Tankeľületi Központ ,,Érintett-táiékoztatási
nyilvántartźls a személyes adatokról'' nyilvántartást vezet (3. számú mellékĺet).

l2lA'. Az éľintetti jogok éľvényesítése az érĺntett halálát ktivetően

15.s (1)AZ érintętt haltútlt követő öt éven belůlaz elhaltat életében megillető, személyes adatokkal
összefüggő jogokat az énntett éútaI arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratba vagy a
Tankerületi Kozpontnál tett teljes bizonyítő erejű magánokiľatba foglalt nyilatkozattal meghatalmazoIt
személy j ogosult érvényesíteni.

(2) Ha az érintętt nem tett ilyen jellegű nyilatkozatot, űgy a Polgári Törvénykonyv szerinti közeli
hozzátartozója armak hiányában is jogosult az éintettre vonatkozó adatokat helyesbíteni , t1Itakozhat az
érintęttre vonatkozó adatok kezelése ellen, valamint _ ha az adatkęzęlés már az énntett életében is
jogellenes volt vagy az ađatkęzęlés célja az éintett halálával megszűnt _, llgy kérheti a Tankertileti
Kozponttól az ađatok kezelésének korlćtozását, vagy törlését, amennyiben ęzęk ajogok az érintettet is
megillették az éĺętébęn. Az énntęttjogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére _ az (1) bekezdésben
foglalt időtaľtamon belül - az aközęlihozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

(3) Az érvényesítő személynęk az éńntett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal
vagy bíróságihatźlrozattal, valamint saját személyazonosságát - és a (2)bekezđés szerinti esetben közęli
hozzátarlozói minőségét - kcjzokiľattal kęll igazolnta.

13. Äz adatkezelés nyilvántartása

16. s (l) A Tankertileti Központban minden, személyes adatokkal kapcsolatos adatkęzelést
nyilvántartásba kell vęnni (adatkezelői nyilvántartás). A nyilvántartásba Vételľol aZ egyes
adatkezelésekért fęlęlős szęrvezęti egységek vezetoi gondoskodnak, a nyilvántartás vezetésééľt a
szervezeti egység vezetóje és az áha|a kijelolt' az adatkęzęlést végző foglalkoztatott a felelos. A
nyiJvántartćls vezetésę ęlęktronikus úton rögzített formában töľténik és azt _ kérésére _ a Hatőság
rendelkezésérę kęll bocsátani. Az aďatkezelői nyilvántartáshoz az adatvéđęlmi tisztviselő részére
hozzáférési jogot szÍ'ikséges biĺosítani.

(2) Az adatkezelői nyilvántartás (L szómú melléklet) a jogszabályok és a Tankerületi Központ belső
szabá|yzatai keretei kozőtt, az adatvéďęlem Alaptörvényben rogzitett elvei valamint a GDPR-ban
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meghatározottak szerint azegyes adatkezęlésekrę nézvę szabtiyozza és dokumentáljaaz adatkezeléssel
kapcsolatos legfontosabb tényeket, körülményeket' ezek kiil<inösen:

a) az adatkęzęlő nevét és elérhetőségeit, az adatkezęlő képviselőjének és az adatvédelmi
tisztviselőnek a nevét és elérhetőségeit,

b) az adatkezelés célját, vagy céljait,

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését,

d) ha lehetséges, a ktilĺjnböző adatkategóriák törléséfe e|óirányzott határidőket,

e) ha lehetséges, az adatbi^onsági intézkedések általános leírását.

A személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek _
ideértve a harmadik oľszágbeli címzetteket és nemzetkĺizi szęrvezęteket - korét és az adattovábbítás
egyéb adatailt a (7) bekezdés szerinti ktilcin nyilvántaľtás tartalmazza.

(3) Adatfeldolgozó igénybevételével történo adatkezelés esetén az adatvédelmi tisĺviselőnek
adatfeldolgozói nyilvĺĺntaľtásában kell rögzíteni az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók nevét és

elérhetóségeit, továbbá _ ha van ilyen - az adaÍkęzęlő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének nevét és

elérhetőségeít, valamint aZ ęwes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit
(2. számú melléklet). Az adatfeldo|gozői nyilvántartáshoz az adatvédelmi tisztviselő részére hozzáférési
jogot szükséges biztosítani'

(4) Az adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartás adatai valódiságát az adatvédelmi tisztviselő és

az adott adatkezelést, adatfeldolgozást végző szęrvezęÍi egység vezetóje szükség szerint, de legalább
évente' minden év május 25_ig felülvizsgéija, az időközben történt változásokat átvezeti.

(5) Az adatkezelés megszűnése (a kezelt adat törlése) után az adatkezę|oi-, azadatfeldolgozói-
,valamint az éńntętt hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekľől vezetett nyilvántartást iľattári
kezelésbe kellverľri és 10 évi megőrzés után selejtezni kell.

(6) Az érintetti joggyakorlással kapcsolatosan a Tankerületi Központ az énntďt szervezeti egység
adatszolgáltatásával az adatvédelmi tisavisető údán érintett-tájékoztatásĺ nyilvántartást vezet (3.

számú melléklet).

(7) A Tankerületi Ktlzpont az aďattovźlbbítás jogszeriĺségénęk ęllenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljáből az adattovttbbításokról adattovábbítási nyilvántartást vęzęt (4. szómú
melléklet).Az adattovábbítási nyilvántartáshoz az adatvédelmi tisztviselő részére hozzáférési jogot
szükséges biztosítani.

(8) A Tankęrületi Központ az ađatvéďęlmi tisztviselő és az információbiztonsági felęlős utján az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenorzése, valamint a Hatóság és az érintett
tájékońatása céljából nyi|váĺtartást vezet (5. számú melléklet), amely tarta|mazza:

a) az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve _ ha lehetséges - az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és hozzávetólęges számźtt,

b) az incidęnssel éríntett személyes adatok kdľét és hozzáveto|eges mermyiségét,

e) az aďatvédelmi incidens időpontját, kĺiľülményeit,

d) az ađaIvédęlmi incidensből eredő valószíntĺsíthető következményeket és azok elhárítására
megtett' az esetleges hátrányos következmények enyhítését cél'ző intézkedéseket,

valamint az adatkęzęlést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(9) A ktizéľdekű adatigénylésekkel kapcsolatosan a teljesített és az elutasított kĺjzérdękű
adatigénylésekĺól a Központ az adatvéďęlmi tisztviselő ritján nyi|válntartźlst vezet. Az elutasított
kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Központ az adatvédelmi tisztvise|ő á|ta| vezętętt
nyilvántartás alapján minden évben januáľ 3 1 -éig tájékoztatja a Hatóságot.
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(10) Az adatkezeléssel érintętt szęrvezeti egység adatszolgáltatása a|apján az adatvédelmi tisztviselő
elektronikus nyilvántartást vęzet az énntett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekľől. A
ĺyi|vántartźlsazalábbiinformációkattartalmazza:

a) az adatokhoz va|ő hozzáférés jogtt éwényesíto érintett neve,

b) a megkeresés bęérkezésének időpontja,

c) a megkeresés tárgya,

đ) az érintętt hozzáférési jogának érvényesítését korlrátoző vagy megtagadó intézkedés
megtételének időpontja,

e) az énntętt hozzáférési jogának érvényesítését korIátoző vagy megtagadó intézkedés jogi és
ténybeli indokai.

17. s (1) A Tankerületi Központ a fęlsoroltakon kívül jogszabályi előíráson vagy belső szabályzaton
alapuló további nyilvántartásokat is vezet'

14. Adatvédelmi hatásvizsgálat, előzetes konzultáció

18. s (l) Ha az adatkezęlés valamely - kĺ.ilönösen új technológiákat alkalmazó _ típusa, Íigyelemmel
annak jellegére, hatókörére, köriilményére és céljaira, va|ősziĺűsíthetoen magas kockázatta| jtlr a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Tankertileti Központ az adatkęzęlést
megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozőan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a
személyes adatok védelmét hogyan érintik, milyen hatásokat fognak gyakorolni az érintetteket megillető
alapvető jogok érvényesülésére. A hatásvizsgálatot megelijzőęĺa hatásvizsgálat lefolytatásának tervéľól
a tervezętt adatkęzelési művęletek általános leírásával együtt' a Tankerületi Központ tájékoz1atja a
Klebelsberg Kĺizpont elnökét.

(2) Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédęlmi tisztviselő szakmai tanácsát kotelező
kikémi.

(3) A Tankenileti Központ az ađatvédęlmi hatásvizsgálatot a GDPR 35-36. cikkében, valamint a29'
cikk alapján létrehozott Adatvédęlmi Munkacsoport (wP) 20l7l 248. iránymutatásában foglalt
módszertani ajánlás figyelembe vétęlével folytatja le.

(4) Az adatvédelmi hatásvizsgä|at tartalmazza legalább a tęrvęzęIt adatkezelési műveletek általános
Ieírásźtt, az éintęttęk alapvető jogainak érvényesülését fenyegetó, az adatkęzęlő által azonosított
kockázatok leírását és jellegét, az ę kockźlztok kezelése céljából tervezett, valamint a személyes
adatokhoz fíjzođo jog érvényesülésének biztosítására irányuló az aďatkęzeló által alkalmazott
intézkedéseket (7. számú melléklet). Az adatvédelmi hatásvizsgálat erľe szolgtiő szoftveľ haszná|atáva|
is elvégezhető.

(5) Ha az adatvédęlmi hatásvizsgźllat megállapítja, hogy az adatkęzęIés az adatkęzelő á|ÍaI akockázat
mérséklése céljából tętt intézkędések hiányában valószíntĺsíthetően magas kockázattaljár' a személyes
adatok kęzelését megelőzően az adatkezelő előzetęs konzultációt kezdeményęz a Hatősággal. Az
előzetęs konzultáció kezdeményezésével egyidejűleg a Tankeri.ilęti Központ a Hatóság ręndelkezésére
bocsátja az adatvéđelmi hatásvizsgálat eredméĺyét, továbbá felvilágosítást nýjt a Hatóság részére
minden olyan körülményről, amelynek tisńázástú a Hatóság az e|őzetes konzultáció eredményes
lefolytatása érdękébęn szükségesnek tartja.

(6) Amernyiben a Hatóság valamely meghatźlrozoÍt adatkezelés-típust magas kockázatu
adatkezelésnek minősít és e megállapiIásátkőzzéteszi, valamint a tervezett adatkezelés e megállapítással
éńntett adatkezelés-típus soľán alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet vagy
műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervęzętt adatkęzelés tekintetében armak magas kockázatéĺt
vélelmezni kell.

(7) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezęlés-típus tękintetében ań. tůIapítja meg, hogy az
nem minősül magas kockázatű adatkęzęlésnek és e megállapítását közzéteszi, valamint a tęwęzętt
adatkezelés \<lzárő|age megállapítással érintett adatkezelés-típus során alkalmazottalazonos vagy allhoz
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hasonló típusú művelęt vagy míĺveletsorozat a|kalmazásáva| jár, atervezett adatkezelés tekintetében aa
kell vélelmezni,hogy aZnem minősül magas kockázatú adatkezelésnek.

(8) K<jtelező adatkezelés esetén az adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezelést ęlőíró jogszabály
előkészítőj e folytatja le.

IV. r'nrnznľ

Az ADATTovÁnľÍľÁs

15. Nyilvánosságľa hozatal

19. s (1) A Tankerületi Központban kezelt személyes adatok nyilvánosságrahozata|a - kivéve, ha
törvény ľęndeli el, vagy ha az érintett' hozzájárul - tilos! A Tankertileti Központ kezelésében lévő
személyes adat nyilvánosságľa hozatalált torvény _ az adatok körének meghatározásával _ kdzérdekből
elrendęlheti.

(2) A Tankęnileti Központról szóló - személyes adatokon is alapuló _ statisztikai adatok korlátozás
nélktil közölhetőek.

16. Äz adattovábbítás ľendje

20. s (1) A Tankerĺileti K<izpont az eIjtrása során kezelt személyes adatot csak akkoľ továbbíthatja
más szervhez, ha azt törvény megengedi' vagy ha az énĺtett ehhez hozzájárult. Ha a személyes adat
felvételére az éintetthozzájáru|ésával került sor' a Tankenileti Központ a felvett adatokat törvény eltéľó
rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kotelezettség teljesítése céljábóL, vagy a Tankerületi
Központ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítésę céljából, ha ęzeĺ éľdek érvényesítése a
személyes adatok védę|méhęz fűződő jog korlátozásával arányban áll további ktilönhozzájárulás nélkiil,
valamint az énntetthozzájárulásának visszavonását követően is továbbíthatja.

(2) Az adattovábbítást megelőzoęn a Tankerületi Központ adatot kezelő munkatáľsa' adatfeldolgozó
igénybevétele esetén a Tankerületi Központ megbiztsábő| vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és
naprakészségét.

(3) Amennyibena(Ż) bekezdésben meghatározott vizsgálat eređményeként azá||apitható meg' hogy
a továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak vagy mttr nem naprakészek, azok t.jzárőlag abban az
esetben továbbíthatóak, ha

a) az az aďattovábbítás céljának megvalósulásźlhoz elengedhetetlenül szükséges, és

b) az adattovábbítással egyiđejűleg tájékońat1a a cimzęttet az adatok pontosságával, teljességével
és naprakészségével összefü ggésben rendelke zésér e á11ó információkról.

(4) A Tankerülęti Központ csak olyan személyes adatot továbbíthat, amelynek a Tankertileti Kozpont
tĺirvényben megllattlrozott adatkezelője, vagy amit más adatkezęlőtől jogszenĺen álľ;vett, amennyiben ezt
az éiĺtętt nem tiltotta meg.

(5) Adattovábbítás esętén minden esetben meg kell győződni az adatkezęlés jogalapjáról, kétség
esetén az adatvédęlmi tisztviselő szakmai véleményének kikérésę męllett. Személyes adatot továbbítani
csak abban az esetben lehet, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmíĺ, célja és az adattovábbitás
címzettje pontosan meghatétrozott' Az adattovábbítást minden ęsętbęn dokumęntálni kellolyan módon,
hogy annak menete és jogszenĺségebizoĺyítható legyen (4. számú melléklet)

(6) Papíľ alapú adathordozók kezelésére azkatkezęIésiSzabá|yzat előírásait kell alkalmazni.

(7) Ha az ađattovábbításhoz az énntetthozzájáru|tlsra Van szükség, akkor e hozzájźlruIás megtorténtét
írásban rögzíteni kell. Az érintett a hozzájáruLásét az adattovábbítás jogalapja, cé|ja és címzettje
ismeľetében adja meg.
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17. A Tankeľĺileti Ktizponton belüli adattovábbítás

21. s (1)A Tankenileti Központ szervęzęti - miĺködési rendszerén belül a Tankerületi Központ által
kezelt személyes adatok a tĺirvényben vagy belso irányítási eszközben foglalt ťęladatainak ellátásához
szükséges mértékben és ideig, a feladatot végzo szęwęzęti egységnek átadhatók.

(2) A Tankerületi Központban folyó kiilonböző célra iľányuló adatkezelések csak törvényes cél
érdękében, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze.

(3) Az adatkęzelések <jsszekapcsolásáról (6. szómú melléklet) nyilvántartást kell vezetni' melyben az
alábbi tényeket sztikséges rögzíteni:

a) az összekapcsolt adatkezelésekmegnevezése,

b) az összekapcsolás célja, ľendeltetése,

c) az összekapcsolás időpontja és tartama,

d) jogszabályi alapja (törvény, helryi szabá|yzat),

e) az összekapcsolást végző személy neve, beosztása, szervezeti egysége'

Đ az összekapcsolással érintęttek kĺjrę és száma,

g) az összekapcsolt adatokköľę,

h) az összekapcsolás módszeľe (manuális, számitőgépes, vegyes),

i) amennyiben ręndszęręs adattovábbítás (mely szervezeti egység részére, mely adatokra nézsle,
milyen rendszerességgel),

j) adatbiztonsági intézkedések.

(4) A nyilvántarÍźst az adatkęzęlések összekapcsolásának megsztínését követően l0 évig kell
megőrizni.

(5) A Tankenileti Központ ęlektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartási rendszere más
személyes adatot tartalmazó nyilvéntartétssal -törvény felhatalmazása hiányában, valamint az álláshely-
nyilvántartás kivételévęl - nęm kapcsolható cissze.

18. Adattovábbítás kĺilső megkeľesés alapján

22. s (1) A Tankerületi Központon kívüli szervtól vagy magtnszemélytől érkezó, személyes adatokat
érintő adatközlésre irányuló megkeresés csak tĺjrvényben meghatározott esetekben' vagy akkor
teljesíthető, ha az énntętt ęllhęz írásbanhozzájárulását adta. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú
felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel é1ő szervek meghatározott
körére ťeltévę, hogy az ęrrę vonatkozó megfeleló tájékoztatást megkapta.

(2) A vonatkoző jogszabályokban megllatźlrozott személyęs és ki'ilönleges adatok az énntett
nyilatkozattételétől fiiggetlenül továbbíthatóak, így Kilönĺisen:

a) a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kiťrzetőhelyének minden olyan
adaÍ, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapítástlhoz,
igénybevételéhez szúkséges;

b) a Magyar Kormánýisztviselői Karnak a tagnyilvántartáshoz sziikséges, a kormányzati
igazgatásrő| szóló 2018. évi CXXV. törvényben megllatározott adatok;

c) a bíróságnak, rendőrségnek, Ĺigyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szenmek
a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok;

d) a munkavégzésre vonatkozó ręndelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással
összefüggő adatok,

e) a nemzetbińonságí szolgálatnak a ĺęmzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meg]latározott feladatok ęIlátésához szükséges valamernyi
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adat:'

Đ a minisztęrnek egyedileg vagy informatikai rendszerben biĺosított közvetlen elérés utjźn az
ágazati irányítással összefüggo feladatok ellátása, a miniszteń hatósági jogkor gyakorlása
céljából a feladatok ę|láttstlhoz szükséges valamennyi adat.

(3) Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelyeknek tĺirvényessége _ az adatigénylés vagy éńntetti
hozzájárulás hiányos adattartalmára, vagy más körülményre tekintęttęl - nem állapítható meg.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatoktől érkező megkeresésre, adatbetekintésľe vonatkozó adatokról -
idęértvę a megkeresés, betekintés tényét is -, és a megtett intézkedésekoI az éńntett, illetőleg más
személy vagy szervezet nem tájékoztatható'

(5) Az adatkezelést végzo hivatali munkatárs a Tankertileti Központon kívüli szervtől vagy
magánszemélýől érkęző adattovábbításra irányuló megkeľesés, vagy a ktilťoldre
töľténoadattovábbításra iľányuló megkeľesés beérkezéséről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezęlést
végzó szęrvezęti egység felelős vezetőjét.

(6) A szervezeti egység vezetője a rendęlkezésre álló adatok alapján megvizsgálj a az adattovábbítás
feltétęleinek fęrľrállását, a kérés teljesíthetőségét, szükség esetén további tájékozódást végez. A
megkeresés alapjźln teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket az
adattovábbítási nyilvántartásban dokumentálni kell (4' szdmú me llé kle t)'

(7) Ha az adattovábbítást kovetően jut a Tankenileti Kĺizpont, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó tudomására, hogy az adattovábbítás törvényben, nemzetkcizi
szerződésben Vagy az Európai Unió kötęlezó jogi aktusában meghatározott feltételei nem teljesültek,
aĺľő| a cimzęttet haladéktalanul értesíti.

(8) Amerľryiben az adattovábbítás jogszenĺségével kapcsolatban kétség męrül feI, az érintett
szervezeti egység vezetoje - írásban vagy elektronikus úton - azađatvéđęlmi tisaviselohöz fordulhat,
aki öt munkanapon bęlül állásfoglalást ađki az adattovábbítás jogszeníségéről.

(9) A megkeľesett szervezeti egység vezetoje az adattovźlbbítást _ ha jogszabá|y vagy egyéb az
adattovábbítás teljesítésére vonatkoző ęlőirt.s nem rendelkezik másképp _ az erre irányuló kérelem
beérkezését követő 15 napon bel{il teljesíti, vagy szükség esetén az adatvédelmi tisaviselő
állásfoglalásának figyelęmbe vételével dönt a megkeresés teljesítésének elutasításárőI, a torvényben
meghatározott kötelezo adatszo|gáltatásokat kivéve' A döntés ęllęn az adatkérő a Tankerületi Központ
igazgatójźhozirásbanbenýjtott panasszal fordulhat, akibeérkezésétől számított 15 napon belül határoz
az adatok továbbíthatóságáról.

(10) A (9) bekezdésben foglalt eljarás nęm vonatkoz1k a közérdekű és a kozérdekből nyilvános
adatokkal kapcsolatos adattovábbításokľa. Ezen adatkörök tekintetében a Tankerületi Kĺizpont
kĺitęlęzően közzéteęndo adatok nyilvánosságra hozatalának és a kozérdelnĺ adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézésének rendjéról szóló szabályzatatarta|maz ręndelkezéseket.

(11) Az adattovábbításról az adott szervezeti egység a jelen Szabźůyzat szerinti tartalommal
adattovábbítási nyilvántartást kötęlęs vezetni, amelyhez hozzáférést biaosít az adatvédelmi tisaviselő
részére' Az aďattovábbítási nyilvántartást az aďatátvétel, illetve az adattovábbítás évét követő 10 évig
kell megőńzni és a megőrzési idő lejárta után selejtezni kell.

(1Ż) Az érintętt kérelmére, kezdeményezésére indult kĺizigazgatási hatósági ügyben a Tankęnileti
Központ a rendęlkezésére álló, az |ü;gy elintézéséhez szükséges személyes adatot az eIjárő elektronikus
ügyintézést biĺosító szerv részére továbbítja, amely azt az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges
mértékben kezeli, ha az ęlektronikus ügyintézéstbiztositó szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges
köľülményeÝłol az érintett ügyfelet a vonatkozó előírásokban meghatározott módon tájékoztatta.

(13) A személyes adatot szo|gáLtatő Tankerületi Központ az adatkęzelési tevékenységeiről vezetett
nyi|vántaĺÍźlsát a továbbított személyęs adatok tekíntetében olyan módon vezeti, hogy abból az énntett
ügyfél elekÍronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékońatást tudjon szęręzni arról, hogy mely adatait
mely együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vettę át.
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1 9. Adattovábbítás kĺilfiild re

23. s (1) Személyes adat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetÍészérę töľténő továbbítására
akkor kenilhet sor, ha

a) a nemzetközi adattovábbitáshoz az énntett kifejezetten hozzájáru|t, vagy

b) a nemzetkcizi adattovábbítás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, és

c) az Európai Bizottság megállapította, hogy a harmadik otszág, a harmadik ország valamely
teriilete, vagy armak egy yagy t<ibb meghatározott ágazata, va1y a szóban forgó nemzetközi
szęrv ęzet megfelelő védelmi szintet biztosít.

(2) Ha a személyes adatok megfelelő szintű védelme nem vélelmezheto, nemzetközi adattovábbítás
az énntętt kifejezett hozzájárulásźnakhiányábaĺl<lzárőlag abban az esetben lehetséges, ha az

a) az énntett vagy más személy létfontosságú érdekeinęk védelme érdekébęn szĹikséges,

b) valamely EGT-állam vagy harmadik ország közbiztonságát kdzvetlenül és súlyosan fenyegeto
veszély elhárítása érdekében szükséges'

c) egyedi ügyben, eseti jelleggel az adatkezelő által' végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony
és eredményes lefolytatása érdekében szfüséges, és az nem jélr az éńntett alapvető jogainak
ar ánýalan korláto zás źry al, v agy

d) egyedi ügyben, eseti jelleggel az érintett vagy más jogi igényeinek előterjesĺése, érvényesítése'
illetve védelme érdekében sziikséges, és az nem jźlr az érintett alapvető jogainak aránýalan
korlátozásával.

(3) A személyes adatok megfelelő szintű védelmét - az ellenkezóbizoĺyitásáig _ biztosítottnak kell
tekintení, ha

a) azBurőpai Unió kötelező jogi aktusa aü.megá||apitja,vagy

b) a harmadik orsztlg és Magyarorszäg, vagy olyan nęmzeIkozi szęrvęzęt között, amelynek
joghatósága kiterjed a nemzetközi adaÍtovábbítás cimzettjére az énnteÍteknek a jogai
érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint aZ adatkezelés, illetve az
adatfeldolgozás fiiggetlen ellęnőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó
nęmzetközi szerződés van hatályb an, vagy

c) az a)-b) pontban meghattĺrozott jogi aktus hiányában vagy alkalmazásának felfiiggesztése
ęsetén a nemzetközi adattovábbítást megelőzően az adatkezelő a személyes adatok
továbbításának valamermyi körĹilményét megvizsgźita és megállapította, hogy a személyes
adatok megfelelő szintiĺ védelme tękintetében megfelelő garanciák állnak fenn.

(4) Az EcT-állambairányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország teľületén
belüli adattovábbításra kerülne sor.

(5) olyan adatkezelés esetén' amelynél számolni kell ktilťoldre irányuló adattovábbítással, az
érintettek figyelmét erľe a köľülményre már az adatok felvételekoľ fel kell hívni.

20. Automa tizált adatfeldol gozással hozott diĺntés

24. s (1) KizáróIag automatizá|t adatkezelésen - így ktilönĺjsen profilalkotáson _ alapulrő, az éintętt
személyére vagy jogos éľdekęirę hátrányos vaw az érintettet jelentős mértékben éńntő
jogkĺivetkezményekkel járó döntés meghozataláraÝ'tzárólag akkor kęrülhet sor, ha azt tórvény vagy aZ
Európai Unió kötelező jogi aktusa kifejezetten lehetővé teszi és

a) az rLem sérti az egyenlő bánásmód követelményét,

b) a Tankeriileti Kĺizpont, illetvę a megbizásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
AZ
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ba) érintettet _ kérelmére - tájékońatja a döntéshozatali męchanizmus során alkalmazott
módszerről és szempontokról,

bb) érintett kéľelmére a dontés eredményét emberi közręműködés alkalmazásával felülvizsgálja,
valamint

c) arÍa _ törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának eltérő rendelkezése hiányában -
nem ktilönleges adatok felhasználásával kerül sor.

21. Kiiztis adatkezelés

25. $ (1) Főszabályként a Tankerületi Központfelelős az általa kezelt személyes adatok védelméért,
viszont ha az adatkęzelés céljait és eszkĺizeit egy másik adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közĺjsen
határozzák meg, azok közös adatkezelóknek minosülnek.

(2) Amerľryiben a Tankerületi Központ és egy vagy több további önálló jogalanyisággal rendelkező
adatkezelő folytat közĺjs adatkezelést, úgy írásbelí megállapodásban kell rendęzni a felelosségi köröket,
és eĺľrek a megállapodásnak az adatkezelésre vonatkozó ręndęlkezéseit az érintettek rendelkezésére kell
bocsátani. Jogszabályi rendelkezés is meghatározbatja aZ ęgyes adatkezelők kötelezettségeit egy közös
adatkezeléssel kapcsolatosan. Az éńntettek jogainak akadálýalan biztosítása érdekében, az érintettęk
j o gaikat bármelyik adatkezelővel szęmben gyakorolhatj ák.

22. Adatfeldolgozó igénybe vétele

26. s (1) Ha az adatkezelést a Tankeriileti Központ nevében más végzi, a Tankerületi Központ
|<lzźlrő|ag olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyujt az
adatkezelési követelményeknek való megfelelésre, valamint az érintettek jogainak védelmét biĺosító'
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

(2) Az adatfęldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
a GDPR.' azInfotv., valamint az adaÍkezęlésrę vonatkozó kĺilön torvények keretei között a Tankerületi
Központ hatźrozza meg. A Tankertileti Központ által adott utasítások jogszenĺségéért a Tankerületi
Kozpont felel.

(3) Az adatfeldolgozó a Tankęrületi Kĺizpont előzetesen írásban tett eseti vagy általános
felhatalmazása nélkĺil további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.Az á|talános írásbeli felhatalmazás
ęsętén az adatfeldolgoző előzetesen tájékoztatni köteles a Tankerületi Kozpontot minden olyan tervezett
változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ęzzę|binosítva
lehetóséget arra' hogy ezekkęl a vtůtoztatásokkal szęmbęn a Tankenileti Központ sztikség szerint
kifogást emelhessęn.

(4) Az adatfe|dolgozó a személyes adatokat \<várolag a Tankerületi Kozpont utasításának
megfelelően kezelheti' kivéve, ha az ęttol való eltérésre őt uniós vagy tagá|Iami jog kötelezi.Az
adatfeldolgoző adatkęzęlést éńntő érdęmi dontést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat
I<lzźróIag az adatkęzęlő rendelkezései szeńnt dolgozhatja fel, saját cé|jára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat azadatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(5) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szęrzóđést írásba kell foglalni, amely szerződés vagy más jogi
aktus tartalmazzaaz adatkezelés tárgyttt, iďőtarÍamát,jellegét és célját, a személyes adatok tipusát, az
éńntettek kategóńáit, valamint az adatkezeló és az adatfeldolgozó kötelezettségeit és jogait, így
legalább, hogy adatfeldolgozó

a) a személyes adatokat \<lzźlrő|ag a Tankerületi Központ írásbeli utasításai a|apjźtnkezeli, kivévę
jogszabályban elóírt egyedi esetekben,

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kĺjtelezettséget vállalnak, vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt
állnak,

c) meghozza a megfelelő technikai és szęrvezési intézkedéseket, hogy a kockázat métékének
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megfelelo szintű adatbiztonsá got garantźůja,

d) a Tankenileti Központ előzetesen írásban tett eseti vagy általźlnos felhatalmazása nélkiil további
adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

ę) az adatkezęlés jellegének ťrgyelembevétęlévęl megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Tankertilęti Központot abban, hogy teljesíteni
tudja kötelezettségét az énntęttjogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása
tekintetében,

Đ segíti a Tankęrületi Központot az adatkezelés biztonsága, az incidensmenedzsment, az
adatvédelmi hatásvizsgál at és az előzetes konzultáció teljesítésében,

g) az adatkęzęlési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a Tankerületi Központ döntése
alapjétn minden személyes adatot tĺiröl vagy visszajuttat a Tankerületi Központnak és törli a
meglévő másolatokat, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik,

h) a Tankertileti Központ rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az
adatfeldolgozó igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének igazolásához
szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Tankenileti Központ vagy az általa
megbízott más ellenőr utjtn végzett auditokat, ideénve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen
információknak a Tankęrtileti Központ rendelkezésére bocsátásának teljesítése előtt az
adatfeldolgozónakhaladéktalanu|tźLjékońatnta kell a TankerĹileti Központot, ha úgy véli, hogy
annak valamely utasítása adatvédelmi jogszabálý sért.

(6) Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes
adatokat felhasználó iizleti tevékenységben érdekelt.

V. punznr

AZ ADATBIzToNSÁG KovETELMÉNYE

23. Ađatbizto nsá gi szabályo k

27. $ (1) ATankerületi Központ, vagy a Tankertileti Központ rendelkezése, megbizása esetén
tevékenységi körében az ađatfe|dolgoző a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biĺonságának
biztosítása, valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülésę érdekében, köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni a kockázatok mértékéhez igazođő mtĺszaki és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az e|jtrási szabályokat, amelyek az Infotv., GDPR, továbbá jelen
SzabáIyzat, valamint az egyéb adat- és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségeseĘ
annak érdekében, hogya kockázat mértékének megfelelő szintiĺ adatbiztonságot garantá|ja.

(Ż) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell kĺil<jnösen a jogosulatlan hozzáférés,
megvźůtoztatás, nyilvánosságľa hozás, törlés, megsemmisítés valamint megsemmisülés és sénilés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzéférhętetlerľré válás ellen.

(3) A Tankerületi Központ a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és miĺszaki
(informatikai) intézkedésekkęl védi az illetéktelen hozzáťérés és felhasználás ellęn. Az adatbiztonság
keretében az ęgyęs személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű
hozzáférésijogosultsággalrendelkező személyek üzemeltęthetik. A Tankerületi Központ gondoskodik
arról, hogy alkalmazottai csak a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges jogosultsággal
ręndelkezzenek. A Tankenileti Kozpont hozzáférési jogosultságot fuzárőlag olyan személy részére
engedélyez' akinek az adatok kezelése, feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférési
jogosultságokat, valamint azok felhasználását a Tankertileti Központ meg}latfuozott ręndszeľességgel
ellenőrzi.

(4)A lailönböző nyiIváĺtarIźlsokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekébęn
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok _ kivéve, ha
ań'torvény lehetővé teszi _ közvetlenül ne legyenek osszekapcsolhatók és az éńntetthez rendelhetők.
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(5) A személyes adatok automatlzźLlt feldolgozása Során az adatkezeló és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biaosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadá|yozását,

b) az automatikus adatfeldolgozó ręndszerękjogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségéveltörténőhaszná|attnakmegakadáIyozását,

c) annak ellenórizhetőségét és megállapithatőságát, hogy a személyes adatokat adatátvitęli
berendezés alka7mazástlval mely szęrveknek továbbították vagy továbbíthatják,

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat' mikoľ és ki
vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,

e) a telepített rendszerek izęmzavar esetén tĺirténő helyĺeállíthatóságát és

Đ azt,hogy azautomatizált feldolgozás soľán fellęő hibákról jelentés készüljön.

(6) A TankerĹileti Központnak és az adatfeldolgozónak az adatokbińonságát szolgálő intézkedésęk
meghatźrozásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lerľri a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás kon1l azt kell válasaani, amely a személyes adatok magasabb szinttí
védelmét biaosítja, kivéve, ha az arźlnýalan nehézséget jelentenę az adatkęzelonek.

(7) Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések célja az adatok illetve adathordozók védelme a
sérülés, rongálódás, megsemmisülés, valamint az illętéktę|ęnhozzáférés ellen.

(8) A Tankerĺ'ileti Központban az inťormatikai rendszerekre vonatkozó, továbbtt az adatbiztonsági
rendszabályokat a Tankerületí Központ mindenkor hatályos lnformatikai Biztonsági Szabá|yzata
tartalmazza.

28. $ A nem elekÍronikus kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkędéseket
kell foganatosítani:

a) tűz- és vagyonvédelem: az irattári kezelésbe vett iratokat jől zźtrható, száraz, tuz- és
vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni,

b) hozzáťérés védelem: a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az ílletékes Ĺigyintézők
férhetnek hozzá; a szemé|yzeti valamint a bér_ és munkaügyi iratokat lemezszekrényben kell
ónzru,

c) archiválás:a kozszolgtiati adatvédelmi szabtiyzatban hivatkozott adatkezelési eljárások
iratainak archiválását a Tankenĺleti Központ iratkezelési szabá|yzatźtĺak megfelelően kell
elvégezni.

24.Ellenőrzés

29. $ (1) Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és belső szabéiyozó eszközok
előírásainak megtartását az adatkezelést végző szewezęti egységek vezetoi kĺjtelesek ellenőrizni.Az
ellęnőrzéshez segítséget kérhetnek az adatvédelmi tisztviselőtől és az irlformációbiĺonsági felelőstol.

(2) Az ađatvédelmi tisĺviselő jogosult adatvédelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket végezni. Az
adatbiztonsággal összefüggó e|lenőrzések során az adatvédelmi tisztviseIo és az információbiaonsági
felelős kotelesek egyĹittmtiködni.

(3) Az adatvédelmí tisztvisęlő aZ adatkezelés rendjének megÍartásáľa iľányuló ellęnőrzési
tevékenysége során jogosult az irat- és adatkezeléssel kapcsolatos belső szabályozó eszkĺizöket,
dokumęntumokat, jegyzokönyveket és nyilvántartásokat áttękinteni.

(4\ Ha a kötelező adatkęzęlés idotartamát vagy szĹikségessége időszakos felülvizsgálatát törvény
vagy az Európai Unió kĺitelező jogi aktusa nęmhatźrozza męg, az aďott adatkezęlést végzo szervezeti
egység az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente, továbbá nagyobb vtitozts esetén
felülvizsgálja, hogy az titala, illętve a Tankeľületi Kĺizpont megbizásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kęzelésę az ađatkęzelés céljának megvalósulásához
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szükséges_e. Ezeĺ felülvizsgálat körülményeit és eredményét íľásban kell dokumentálni és a
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését kovető tíz évig meg kell őrirzni. A felülvizsgá|ati eljárásba az
adatvédęlmi tisztviselőt és az információbiaonsági felelőst be kęll vonni és részükre a felülvizsgálatot
tartaImaző dokumentumot meg kell laildeni.

VI. Fprozaľ

Az łnłľvÉDELMI ELiÍRÁsoK MEGsÉRTÉSE

25. Adatvédelmi incidens és kezelése

30. s ( l ) A biaonságot éríntő összes esemény (a továbbiakban: biztonsá gi, vagy adatvédelmi incidens
illetve incidens)) bekövetkezése esetén az eseméný észlelő foglalkoztatottnak haladéktalanul értesítenie
kell az adatvédelmi tisztviselőt, valamint az információbiĺonsági felelőst, megjelölve az incidens
valamennyi ismęrt részletét.

(2) Az adatvéđelmi tisztviselo, az információbiaonsági felelős és szükség esetén az incidenssel
érintett szęrvezeti egység vezetője megállapítják az ađatvédęlmi incidens bekövetkęztét, vizsgálatot
folytatnak le és objektív értékelés alapján mérlegelik, hogy az incidens kockázattal jár-e a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézvę.

(3) Ha megállapításľa kerül, hogy az incidens kockázattal jétr a természetes személyek jogaira és
szabadságaira ĺéne, iw a Tankerülęti Központ az adatvédelmi tisztviselő útján inđokolatlan
késedelem nélktil, dę legkésobb azltánhogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott 72 őránbe|ilaz
incidenst bejelenti a Hatóságnak, a Hatóság hivatalos oldalán található Adatvédelmi lncidensbejelentő
Rendszęľ haszná|attry aI.

(4) A természętes személyek jogait és szabadságait érintő _ vtitoző valószínűségű és súlyosságu _
kockázatok származhatnak a személyes adatok kezęléséből' amelyek adatvédelmi incidens
bękovetkezésę során ťlzikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethetnek' így kiilönösen:

a) ha az adatkezelésből hátľányos megkĺilönböú.etés, szemé|yazonosságJopás vagy
szemé|yazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jő hírnév séľelme, a szakmai
titoktartási kĺjtelezettség źł'|tal védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, az
álnevesítés engedély nélkiil történő feloldása' vagy bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy
szociális hátrźtny fakadhat,

b) ba az énntęttek nem gyakorolhatjákjogaikat és szabadságaikat, vagy nem ręndelkezhetnek saját
személyes adataik felett,

c) ha olyan személyes adatok kezęlése történik, amelyek faji- vagy ętnikai származásra, ydEY
politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszęwęzeIi tagságra
utalnak, valamint ha a kezelt adatok genetikai adatok, egészségúgyi adatok vagy a szexuális
életre, bĹintetőjogi felelősség megállapítására, illetve brĺncselekményekľe, vagy ezek'hez
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkoznak,

d) ha személyes jellemzők éľtékęlésére, így ktil<inösen munkahelyi teljesítménnyel kapcsolatos
jellemzok, gazdaságihelyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák vagy érdeklődési körök,
megbizhatőság vagy viselkędés, tartózkodási hely vagy mozgás ęlęmzésére vagy előrejelzésére
kerül sor személyes proťrl létrehozźsa vagy felhasználása cé|jábő|,

e) ha kiszolgáltatott személyek - kĹilön<isen, ha gyermekek _ személyes adatainak a kezelésérę
kerül sor,

Đ ha az ađatkęzeIés ĺagy mennyiségű személyes adat alapj án zajI1k, és nagyszámú érintettľe terj ed
ki.

(5) Amerrnyiben a (Ż) bekęzdésben megllatározott vizsgálat során megállapításľa kerü[, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthętően nem jár kockázattal az egyének jogaira és szabadságáranénle,
az adaÍv édelmi incidens ható sági bej elentése męllőzęndő.
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(6) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálat során megállapításra kenil, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jttr a Iermészetes személyek jogaira és
szabadságaiÍa néz're, a Tankerületi Központ az adatvédelmi tisaviseló útján indokolatlan késedelem
nélkiil tájékoztatja az énntęttęt az adatvéďelmi incidensről legalább a (9) bekezdés b)_d) pontokban
me ghaÍár ozott tartalommal.

(7) Az érintettet nem kell az(6)bekezdésben említettek szerint tź|ékońatn, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:

a) a TankerĹilęti Központ megfelelő mĹĺszaki és szervęzési védelmi intézkedéseket hajtott végľe,
és ezeket az intézkęđéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
a|ka|mazták, ktilĺjnĺjsen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása _,

amelyek a személyes adatokhoz valő bozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az aďatokat,

b) a Tankęnileti Központ az aďatvédelmi incidensról való tudomásszeľzést kovetően olyan további
intézkedéseket tett, amelyek bixosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaiľa jelentett, a (4)
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószíntĺsíthetően nem valósul meg,

c) a tájékoztatás aránýalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosanközzétett információk údán kell tájékońatni, vagy olyan hasonló intézkedést kęll
hozni, amely biĺosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékońatásźtt.

(8) Ha a Tankerĺileti Központ az incidenssel érintett adatkezelés tekintetében adatfeldolgozóként jár
el, az incidensről való tudomásszerzését követően indokolatlan késędęlem nélkĺ'il bejelenti azt az
adatkezelonek. A kockázatok felmérésę az adatkęzęlő feladata és felelossége.

(9) A Hatóságnak való bejelentésben legalább:

a) ismęrtętni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges _ az érintettek
kategóriáit és hozzźryetőleges számát, valamint az incidenssel érintętt adatok kategóriáit és
hozzáv eto|eges számát,

b) közĺjlni kell az adatvédelmi tisztvisęlő nevét és elérhetőségeit,

c) ismertętni kęlr| az adatvédelmi incidensből eľedő' valószínűsítheto következményeket, továbbá

d) ismertetni kell a Tankęrületi Központ áIta| az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedésęket, beleértve adott esetben az aďatvédęlmi incidensbol eredő esetleges
hátrányos következmények enyhít ését célrzó intézkedéseket.

(10) Amennyiben - tękintętte| az incidens összetettségérę - nem lehetséges az információkat
egyidejűleg kozölni, azok további indokolatlan késedelem nélktil később ľészletekben is közcilhetők a
Hatósággal.

(11) A Tankerületi Kozpontnak az adatvédelmi tisztviselő és információbiztonsági felelos szakmai
támogatása mellętt gondoskodnia kell az ađatvéďelmi incidens elhárításáról, a biztonságos és jogszeríĺ
adatkezelés helyreállításáľól.

(I2) Az adaIvédęlmi tisztvisę|ő az információbiztonsági felelőssel egyĹittműködve elektronikusan
nyilvántartja az adatvédęlmi incidenseket, felttintetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
aĺnak hatásait és az orvoslásukra tett intézkedéseket (5. számú melléklet).

31. $ (1) A Tankęnileti Központ valamernyi foglalkoztatottja ťegyelmi, polgári jogi és btintetőjogi
felelősséggel tartozik a hivatali feladatai teljesítése során végzett adatkęzelések jogszenĺségéért és a
jelen Szabályzatbaĺ foglaltak betartásáért.

(2) A Tankenileti Kozpont foglalkoztatottja fegyelmi felelősséggeltartozik ktilönĺjsęn' ha

a) a feladatai teljesítése során jogszenĺen megismert szęmélyes adatot illetéktęlen harmadik
személy számára tltadja, vagy hozzáÍérhetővé teszi'
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b) jogosultságait nem rendeltetésszerleÍL használja (pl. jogosulatlan lekérdezést hajt végre,
bęlęértve saját vagy hozzátartozőí adatainak lekérdezését is), vagy azokat a Tankerületi Központ
más foglalkoń.atotÍjavagy egyéb illetéktęlen harmadik személy részérę ęlérhętővé teszi.

(3) A Szabályzat eloírásait megszegő foglalkoztatott jogosultságainak visszavonásáró| a szervezeti
egység vezetője haladéktalanul intézkedik és az éríntett személy a továbbiakban a felelősségľe vonási
ügyének lezárásáig a Tankęrülęti Központ számára adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos
tevékenységet nęm v égezhet.

2 6. Káĺrtérítés' séľelemd íj

32. s (1) Ha a Tankerületi Kozpont, illetve az általa megbizott vagy ľendelkezése a|apján e|járó
adatfeldolgozó aszemé|yes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kĺjtelező
jogi aktusában meghatározott ę|őirásokat megsérti és ezzę| másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Az, akinek a személyiségi joga a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az
Európai Unió kötęlező jogi aktusában megllatározott előírások megsértése miatt sérelmet szenvedett, a
Tankerületi Központtól, illetve az źůtaIamegbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól
séľelemđíj at kövętelhet.

(z) A Tankerületí Kĺizpont és az éitala megbízott vagy ľendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó,
továbbá a közös adatkezelők a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy azBurőpai
Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott ęlőírások megsértésével okozott

a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint

b) személyiségi jogsértés ęsętén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megťlzetni az
érintettnek.

(3) A Tankerületi Központ mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyitja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével
okozott jogséľelmęt az adatkęzęIés körén kívül ęső elháríthatatlan ok idéae elő.

(4) A Tankeriileti Központ áItal' megbizott vagy ľendelkezésę alapjáĺ eljáró adatfeldolgozó
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megťlzetésének kötelezettsége alól, ha
bizoĺyitja, hogy az á|tala végzett adatkezelési míĺveletek soľán a személyes adatok kezelésérę
vonatkozó, jogszabálybanvagy azEurőpai Unió kĺjtelező jogi aktusában meghatározott, kifejezettenaz
adatfeldolgozókat teľhęlo kotelezettségek' valamint a Tankęľületi Központ jogszerű utasításainak
betaľtásával járt el.

(5) Nem kell megtéríteni a kárt és nęm kovętelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben akár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedó
személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásáb ő| származott.

(6) A káĺéńtés és sérelęmdij iráĺti követęlésęk kivizsgálását az adatvédęlmi tisztviseló az é,rintett
szewezeti egység vezetőjével kozösen folytatja le.

YII. FnrnzBr

ZĹpto HATÁLYBA lÉproľi os ÁľľĺnľľTI RENDELKEZÉsEK

33. s (1) Jelen Szabá|yzat a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását kövętő napon lép hatályba.

(2) Jelen Szabá|yzatbatályba lęésével egyidejűleg hatáLyät vęszíti az e tárgykorben kiadott 3ŻlŻ0I8 .

(VII. 30.) számí szabályzat.
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l. szómú melléklet

I Adatkezeló

1.1 megnevezese Esztergomi Tankęrületi Központ
egység megnevezése)

(szewezeti

1.2 clme:

1.3 telefonszáma:

1.4. kapcsolattartó (adatvédelmi tisztviselő neve)

, Adatkezelés

2.1 męgnevezęse:

2.2 célja:

2.3 jogalapja: jogszabá|yléintetthozzájárulásďmás jogalap:

Külonleges adat esętén a GDPR 9. cikk (l) bękęzdésébęn
meghatározott tilalom alóli felmentés:

2.4 tényleges adatkezelés helye: (szervezeti egység megnevezése)

2.5 kezelt adatok köre: (a kezelt ądatok tételes felsoľolósa, vagł jogszabályon alapuló
ądątkezelés es etén a j o gszabály helyre torténő hiv atkozás)

2.6 kęzelt ktilonleges adatok köre: (a kezelt adątok tételes felsorolósa, vagl jogszabĺźlyon alapuló
adatkezelés es etén a j ogszabály helyre torténő hiv atkozás)

adatkezelési műveletek:2.6. Adatgytĺj tés és felvétęl

Adattĺírolás

Módosítás

Aktrralizálás

Rendszeręzés

Válogatás

Továbbítás

Nyi lváno sság r a hozatal

Tör1és

Egyéb művelet:

3. Az adatok foľľása

3.1 adatfaj ta megnevezése : pl. j ogv iszony létes ítés ev el kapcs olatos személyes ądąto k, teĘ esítmény
értékelés ądątąi, illetményelőleg igénylés ev el kapcsolódó adatok stb'

3.2. adatforrás megnevezése: maga az érintętťmás adatkezelés

J.J adatfęlvétel (áwétel) jogalapja: j o gszab áiy l énntett hozzájárulás ďmás j o galap

3.4. adatfęlvétel (átvétęl) módj a: ny o mt atv óny, j e głz ő ko nyv, b ev a l l ás, kéľ dő ív, s z er z ő dé s s t b.

3.5 az adat törölhętő/nem törölhętő

ha tor<ilhető' a törlés indoka: törvénvi hatáńdő. célhoz kötöttsés

I A nyilvóntartást kizárólag elektronikusąn kell vezetni.
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megszĹinésę, érintett kéręlme

a törlés határideje:

3.6 az adat archiválás módja és
gyakorisága:

4. Érintettek köre

4.1 a csoport lęírása

4.2 az érintęttęk száma/ vagy
nagyságrendje

5. Adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések:

6. Egyéb megiegyzések:
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2. szdmíl melléklet

Adatfeldotgozói nyilvántartás2

I adatfeldolgozó megnevezése

1 clme

J telefonszáma:

4. kapcsolattartója: (adan é de lmi t isztv is e l őj e)

5 (adatfelđolgo zoi) szerzódés
iktatószáma:

6 az aďatkęzę|ések típusai :

7 adatkezelő kifejezett
utasításáľa töľténő
nęmzętközi adattovábbítás
esetén a nęmzetközi
adattovábbítás ténye,
valamint a címzett harmadik
orszäg va1y nęmzetközi
szęrv ęzęt megielölése :

8 miĺszaki és szervezési
biztonsági intézkędésęk
általános 1ęírása:

2 A nyilvántartást ęlektronikusan szükséges vezętni'
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Kitöltési rĺtmutató

az ú)rintett-tájékoztatátsi nyilvántartás vezetéséhez

1. Általános tájékoztatő

1.1. AzÉnntętt-tájékozlatási nyilvántartás a személyes adatokról (a továbbiakban, jelen 3' számu
melléklet a|ka|mazásźlban: Nyilvántartás) az Ínfotv. l7.$_ban foglalt kötelezettségek teljesítésének
igazolźsát valamint az lnfotv. 15. $ (3) bekezdésben foglalt feltétel teljesülésének vizsgálatát szolgálja.

I.2. A Nyilvántartástlązźłrőlag elektronikusan kell vezetni.

1.3. Minden év január l-jén új Nyilvántaľtást kell kezdeni.

I.4. A NyilvántarÍás az érintettek olyan adatigényléseinek nyilvántartására szolgál, amikor saját
személyes adataik kezelése tekintetében kérnek tájékoztatást (GDPR.1s.cikk, lnfotv' 17. $).

l.5. Nem ebbęn a Nyilvántaľtásban kell rögzíteni: amikor törvényben eľre felhatalmazott szervek
(Rendőrség, bíróságok, stb.) kérnek személyes adatot is l.artalmaző tź|ékoú.atást' Ezękęt. az
adatszolgáltatásokat az Adattovábbítási nyilvźtntartźłsban kell rögzíteni.

1.6. Törlési hatáńdó: A naptári év |ezárásával a Nyilvántartásban szereplő, adott évben benyújtott
kéľelmek további nyilvántartása szükségtelen. Az év lezárásával a Nyilvántartás sorait tĺirölni kell.

2. A Nyilvántartás egyes oszlopainak kittiltése

2.1. Adatigénylő adatai
Ebben az oszlopban kęll ťeltĹintętru az adatigénylő azonosításához szükséges adatokat. Ez a neve mellett
lehet bármilyen más szeméIyazonosító adat, amely ľendelkezésre áll, és alkalmas arra, hogy az alapján
később a Tankertileti Kozpont azonosítani fidja azigéĺylőt. A név mellett így szerepelhet például
lakcím, anyja neve, születési hely és ido, személyi igazo|váĺy szám, stb., bármi, ami alkalmas az
adatigénylőazonosítására. Jellemzően a név mellett további egy személyes adat már alkalmas ezen cél
elérésére, így szükségtelęn többet rögzíteni a nyilvántartásban.

Jelen esetben az azonositásh'lzáró|ag a^. a célt szolgálja, hogy a Tankerületi Központ a naptári éventę
egyszeri ingyenes tájékoztatás megtörténtét ellenőrimi tudja. A naptáń éven belüli többszĺiri
tájékoztatáskérése esetén költségtérítés állapítható meg.

2.2. T ájékoztatási ké ľelem beé ľkezésé n e k i d ő po n tj a

Ebbęn az osz|opban kell felttintetni az iratkeze|ést végzó szęrvęzeti egység á|ta| a kéręlemre ütĺjtt
érkezési időpontot.

2.3. Tájéko ztatási kéľelem eredménye

Ebben az oszlopban kell feltüntetni a kéręlęm elbírálásának eredményét: ,'Te1jesítve"vagy,,Elutasítva''.
Amennyiben az éĺntętt a kapott tájékońatással nem ért egyet és módosítja a kérését, az űj tájékoztatási
folyamatnak minősül.

2.4. T ájékoztatäs iktatĺíszáma
Azadatigénylőnekkiildöttvéiasziktatőszáma'
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Kitiiltési útmutató
az Ädattov áb bítási nvilvánta ľtás vezetéséhez

1. Általános tájékoztatćl

l.1. Az Adattovábbítási nyilvántartás (a továbbiakban, jelen 4. számú melléklet alka|mazásában: Nyilvántartás) az
lnfotv. 25lE. $ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség teljesítését szolgálja.

l'2. A Nyilvántartást kizárólag elektronikusan kell vezetni. A nemzetbiztonsági szolgálatoktő| érkęzo megkeresésľe,
adatbętekintésre vonatkozó adatokról - ideértve a megkeresés, betekintés tényét is _, és a megtett intézkedésekról az
érintett, illetőleg más személy vagy szervezet nem tájékoztatható.

1.3. A Nyilvántartásban azokat a személyes adatot is tartalmazó adattovábbításokat kell rögzíteni, amelyeket ktilső
megkeresésé a|apjéln teljesít a Tankęrületi Központ, ideértve a törvényben erľe fęlhatalmazott szervek részéről történő
megkeľeséseket is.

| .4. Személyes adata V'lzárőlag természetes személynek lehet'

1.5. Nem kell ebbęn a Nyilvántartásbaĺrogzíteni például:

a) ha az éintetÍ a saját személyes adatai vonatkozásában kér tájékońatást (lásd: 3' számu męllékiet: Érintett_
táj ékoztatési nyi lvántartás),

b) a közérdękű/közérdękből nyilvános adat(ok)ról kért tájékoztatást, adattovábbításokat,

c) aTankęrületi Központ által kezelt gazdálkodói ada(ok) továbbítását,

d) a nemzętbinonsági szolgálatoktő| érkęzo megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó adatokat- ideéľtve a
megkeresés, betekintés tényét is, és a megtett intézkedésękęt

1'6. Törlési határidő:a Nyilvántartás adatait az év végénirattźlť. kęzelésbe kell venni és 10 év megőrzési idő után
selejtezni kell.

2. A Nyilvántaľtás egyes oszlopainak kittiltése

Ż.1. Soľszám
Évęnte 1-gyel kezdődő, folyamatos sorszámozás. Minden év január 1-jén új Nyilvántartást kell kezdeni.

2.2. Adatigénylőadatai
Ebbęn az oszlopban kell feltünt eÍru az adatszolgáltatást kérő szerv męgnevezéséI, illetve természetes személy esetén a
családi és utónęvét és további egy személyazonosító adatáÍ (pl. lakcím, anyja neve).

Konkrét adatigénylo nélkiili' jogszabályon alapuló, bizonyos időszakonként vagy eseméný k<jvetően rendszeres vagy
automatikus adattovábbítás esetén ez az oszIop iiresen marad.

2.3. Adattovábbítás címzettje
Ezen oszlopban azon szerv Vagy személy megnevezését, illetve személyes adatait kell feltüntetni' amely az adaÍokat
megkapta.

Előfoľdulhat, hogy az adatigénylő és az adattovábbítás címzetde eltér. Ezen oszlopot a jogszabályon alapuló
adattovábbítás esetén is ki kell toltęni.

2.4. Adattovábbítás célja
Ebben az osz|opban kęll feltiintetni' hogy az adatigénylő milyen célra kívánja használni a Tankenileti Központtól kért
adatokat. Ez jel|emzőęn az adott szerv hatáskorébę tarüoző valamilyen eljárás lefolýatása lehet (pl. rendőrségi eljáľás
esetében nyomozás lefolytatása,vagy bírósági eljáľás esętében lehet például polgári per).

2.5. Adattovábbítás jogalapja
Az adattovábbítás jogalapja |ehęt az érintętt Łlozzájźlrulása vagy törvényi fę|hatalmazás. Ezen oszlopban az
adattovábbítás törvényialapjának pontos jogszabályhelyét kell megjelölni.

2.6. Adattovábbítás időpontja
Ezen oszlopban a továbbítani kért adatok cimzętt részérę tĺjrténő megktildésénęk dátumát kell feltüntetni (elektronikus
ktildés esetén óra, peľc megjelöléssel együtt).

2.7. Éľintett adatai, illetve éľintettek köre
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AmennyibeľaZ adatigénylés egyetlen személy adataira vonatkozik, úgy itt az ađaÍigénylő családi és utónevét és az
azonosításhoz szükséges további egy személyazonosító adatát kell feltüntetni. Ez lehet lakcím, anyja neve.

Amennyibeĺ az adatigénylés több személyre vonatkozik, úgy elegendő a csoportképzés szempontját feltiintetni.

Ż.8. Továbbított adatok fajtája
Ebben az oszlopban azt kellmegjelölni, hogy milyen fajtájű,jellegű személyes adatok kerültek továbbításra (pl.: név,
lakcím, stb').

2.9. Adatot továbbító adatai
Papír alapú adattovábbítás esetén itt elegendő az adattovábbító irat il<tatószźlmát feltiintetni.

Elektronikus adattovábbítás esetén fel kell tĹintetni a kiildést végző nevét, szewezeti egységét.
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5. słźmú melléklet

Adatvédelmĺ ĺncĺdens nyĺlvántartás3

Soľszám

Az incidens bejelentésének' vagy
tudomásszęrzésének időponti a:

A NAIH felé történo bejelentés
időponda, vagy annak ajelzése, hogy
nem volt szükség a Hatóság felé
beięlenteni:
A biztonságot érintő ęsęmény
köľiilményeinek leírása, a
kapcsolódó dokumentumok
meghatározása:
Az incidens bekövetkezésének
meghatár ozott vagy vélelmezett
időpontia:
Az adatvédelmi incidenssel érintett
szewezeti egység:
Az adatvédęlmi incidens jellege adathalászaÍ

elektľonikus hulladék (a személyes adatok Ęta maradnak

az elavult eszk<izön)

ęszkoz ęlvesztése vagy ellopása

informatikai rendszer feltörése (hackelés)

levél elvesaése vagy jogosulatlan felnyitása

papír alapú dokumentum elvesztése, ellopása' vagy olyan

helyen hagyása, amely nęm minosĹil biĺonságosnak

papíľ alapú dokumentum nem megfelelő módon torténő

megsemmisítése

ľosszindulatiĺ számitőgépes programok pl.

Zsarolópľogram

személyes adatok jogosulatlan megismerése

személyes adatok jogosulatlan szóbeli kcjzlése

személyes adatok nagy nyilvánosság előtti jogellenes

közzététę|e

személyes adatok téves címzett részére töľténó elktildése

egyéb, mégpedig:

Az adatvédelmi incidens oka: kÍ.ilső, rosszhiszemű cselekmény

kiilső, rosszhiszeműnek nem minósülő cselekmény

szervezeten belüli, rosszhiszemű cselekmény

3 E l e ktr oni kus an s zii ks é ges v ez etni.
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szerv ezętęll belüli, rosszhiszeműnęk nęm minősülő

cselekmény

egyéb, mégpedig:

Az incidęnssel éńntett személyes
adatok kĺjre:

(Szemé lyazonossóghoz kapcsolódó adatok, személyi szóm,
e l érhetős é gi adatok, azonos ító adatok, gazdasági, pénzügyi
adatok, ké pfe lvéte I, hanýlvétel, hivatalos okmónyok,
he lyme ghat ór o zó adat o k s tb' )

Az incidens érintętt-e kĺ'ilönleges
személyes adatokat, és ha igen, ezek
köre:

(Faj i eredetr e, nemzet is é ghe z tąľtozásra vonatkozó adatok,
politikai véleményľe vonatkozó adątok, vąllásos vagy más
világnézeti me gg1łőződésre vonatkozó adatok, érdek-
ké pv is e l e t i s zerv e z e ti tags ógr a v onatko z ó adat ok, s zexuól is
é letre v onatkozó ądatok, e gĺ! s zsé gügyi adatok, gene tikai
adatok stb.)

Amennyiben még nem ismert, ennek jelolése.

Az incidęnssęl érintettek
köre/csoportja:

(Alkalmazottak, felhasznóĺók, tanulók, tanáľok, szülők,
ügyfelek (jelenlegi és potenciális), kiskorúak stb.)

Amennyiben még nem ismert, ennek.jeloĺése.

Az incidenssel érintettęk becsült
va gy me gha tár o zott száma'.
Az incídens valószínűsíthető hatásai
az érintettekre:

(érintett j ogainąk korlátozdsa, hátrányos megkĺ;lanböztetés
jó híľnév sérelme, pénzügli veszteség, szalcrnai titoktaľtási
kotelezettség óĺtąĺ védett személyes adatok biząĺmas
j e lle géne k s érülé se, s zemé lyazonoss óg-lopds,
személyazonossággal való visszaéIés, személyes adatok
feletti rendelkezés elvesztése stb.)

A valószínűsíthető következmények
súlyossága:

elhanyagolható
korlátozott
jelentős

maximális
Az incidens során: sérült a bizalmas jelleg

sérült az integľitás
sérült a ľendęlkezésre állás

egyik sem sérĹilt
Az incidens elháńtásľa tett
intézkedések, ideértve a hatósági
vagy fegyelmi elj árást,
következméný, ennek adatai
Az éńntett ek táj éko ztatása megtörtént

nem történt meg
az adatkęzęlő ment esĹil t a táj ékoztatás i köt el ezett s é g aló l

nem volt szükség atájékoztatásra (pl. mert az érintett maga
jelentette be)

Az incidens elhántźsának vagy
megsztĺnésének idopontj a, vagy ha
még továbbra is fennáll, akkoľ ęnnęk
ięlzése:



Adatok iisszekapcsolásaa

I összekapcsolt adatkezelések
megnevezése:

2 összekapcsolás
rendęltętése:

célja,

J az összekapcsolás j ogalapja: hozzájáruIása/más jogalap:

4 időpontja, tartama'. ądąttov ĺźb b ítds határ idej e, glakoris óga

5 Az összekapcsolást végzó
személy nevę' beosztása,
szervezętí egysége:

6 Az összekapcsolással érintęttęk
köre és

7 Az összekapcsolt adatok körę

8 Az összekapcsolás módja: Hagyományos továbbítás

HáIőzati továbbítás

Vegyes ręndszerű továbbítás

Részlętes leírása:

9 Amennyiben rendszeres
adattovábbítás (mely szervezeti
egység tészére, mely adatokra
nézve, milyen
rendszerességgel):

Szerv
megnevezése:

Szolgáltatott adatok: Rendszeľesség:

10. Adatbiztonsági intézkędések

Az Esztergomi Tankeľülęti Kĺizpont 4l202l. (VII.7.) számú
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

6. szdmú melléklet

4 Elektroni kus an sziiks éges v ez etni.


