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SZABATYoZASTNYTLATKoZAT

szem6lyes adatokat kezel a jogszabilyokban 6s
szerz6d6seiben meghatdrozott tevdkenysdg6nek hat6kony 6s a jogszabdlyoknak megfelel6 m6don
t6rtdn6 ellStds6ra. Ezen adatok gyrijt6se a munkavdllal6kat, pdlydz6kat 6s tovdbbi szerz6d6ses
Ugyfeleket 6rinti (a tovdbbiakban: 6rintettek) 6s (kri16ndsen, de nem kizdr6logl mag6ban foglalja a n6v,
cim, email cim, sz0let6si ddtum, lP cim, azonosit6 szdmok, szem6lyes 6s bizalmas adatok, k0l6nleges
adatok gy(jt6s6t is.

A Tempus KozalapitvSny (tovibbiakban: TKA)

elk6telezett az informdci6k gyfijt6se, kezel6se, tirolSsa 6s megsemmisitdse sordn a term6szetes
szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben t6rt6n6 v6delm616l 6s az ilyen adatok szabad
5raml5sdr6l, valamint a 95/46lEK rendelet hat6lyon kivul helyez6s6r6l szol6 20LG1679 rendelet (a
tovdbbiakban: GDPR), illetve Magyarorszdg adatv6delmi jogszabilyainak t6rtdn6 megfelel6snek.
A TKA

A TKA szabdlyozisokat, eljiriisokat, ellen6rz6si mechanizmusokat 6s int6zkeddseket alakitott ki a
GDPR szabdlyoknak 6s az ott irt elveknek t6rtdn6 lehet6 legteljesebb mdrtdkfi 6s folyamatos
megfelel6s 6rdek6ben (ide6rtve az alkalmazottak k6pz6s6t, eljdrdsi dokumentumok, audit
int6zked6sek 6s 6rt6kel6sek kdszit6s6t is). A TKA iiltal kezelt 6rintettek szem6lyes 6s^agy kUl6nleges
adatai biztonsdgdnak 6s biztonsdgoss5gdnak biztositdsa 6s fenntartdsa a TKA adaw6delmi
rendszer6nek ktizponti eleme 6s a TKA minden eljdrds 6s funkci6 biztositiisa sordn tartja magdt a GDPR
szab6lyokhoz 6s az ahhoz kapcsol6d6 elvekhez.
Ennek keretdben a TK'A a,,Be6pitett Adatv6delem" (Privacy by Design) megk6zelit6st alkalmazza, c6l
a proaktivitds 6s nem a reaktivitiis.

2

CiL

A jelen szabdlyzat c6lja, hogy a GDPR szabdlyok hatdlya alatt a TKA megfeleljen a jogszabdlyi,
t6rv6nyhoz6i 6s szabdlyoz6i k6rnyezetnek; valamint annak biztositiisa, hogy minden szem6lyes 6s
kUl6nleges kateg6ridba es6 informdci6 biztonsdgos, azok haszndlata sorin v6dve van 6s a
jogszabiilyoknak megfelel6en kertil feldolgozdsra, tiroldsra, valamint tovdbbitisra, elk6telez6dve a
szem6lyes adatok szervezeten beltil t6rt6n6 biztonsdgos kezel6s6re.
A GDPR szabdlyok a megbizhat6sdgot 6s ir6nyitdst el6mozdit6 rendelkez6seket tartalmaznak, 6s e
szabdlyoknak tdrtdn6 megfelel6s 6rdekiben a TKA itfog6 6s hatdkony irinyitdsi intdzked6seket
alkalmaz. Ezen eszkdzdk c6lja v6geredm6nyben minimalizdlni az adatok v6delme megs6rt6s6b6l
fakad6 kockdzatokaU valamint fenntartani a szem6lyes adatok v6delmdt.
2.1

HATALY

A jelen szabdlyzat a szervezeten beltl minden alkalmazottra alkalmazand6 (idedrtve az dlldnd6,
hotdrozott is hotdrozatlon iddre foglolkoztotott olkolmozottokot, o TKA-vol szenddises kopcsolotbon
d116

megbizottokat, volamint oz dnkdnteseket, gyokornokokot).

2.2

DEFTNicTOK

a

jelen dokumentum 6rtelm6ben az Altal6nos Adatv6delml Rendeletet jelenti,6s minden
olyan adatv6delmi jogszabiily egyuttes megjel6l6s6re is haszndland6, amelynek a TKA
6DPR

a

4

me8felel.

.

S2emAlyes odot azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szem6lyre (,,6rintett,,) vonatkoz6

bdrmely informiici6; azonosithat6 az a term6szetes szem6ly, aki kozvetlen vagy k6zvetett
m6don, ktlcinrisen valamely azonosit6, p6lddul n64 szdm, helymeghatdroz6 adat, online
azonosit6 vagy a term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdasdgi, kulturelis
vagy szocidlis azonossdg5ra vonatkoz6 egy vagy tribb t6nyez6 alapjdn azonosithat6;

.

o

Kiiltinleges odat a laji vagy etnikai szdrmaz6sra, politikai v6lem6nyre, valldsi vagy vildgndzeti
meggy6zSd6sre vagy szakszervezeti tagsdgra utal6 szem6lyes adatok, valamint a term6szetes
szem6lyek egyedi azonositdsdt c6126 genetikai 6s biometrikus adatok, az eg6szs6g0gyi adatok
6s a term6szetes szem6lyek szexu5lis 6let6re vagy szexudlis irinyults5gdra vonatkoz6
szem6lyes adatok

Adotkezel4s a szem6lyes adatokon vagy adatdllomdnyokon automatizdlt vagy nem
automatiz6lt m6don vdgzett b6rmely mrivelet vagy m(veletek dsszessdge, igy a gy0jt6s,
rdgzit6s, rendszerez6s, tagoliis, tdrolds, 6talakitds vagy megv5ltoztatds, lek6rdez6s, betekint6s,
felhaszndlds, kcizl6s tovibbitds, terjeszt6s vagy egy6b m6don ttirt6n6 hozzdf6rhet6vd t6tel
rltj5n, <isszehangolds vagy 6sszekapcsolds, korldtozds, t6rl6s, illetve megsemmisit6s.

c
c

o
o

o

.

Erinteft azt a termdszetes szem6lyt jelenti. aki a szem6lyes adat t6rgya.
Adotkezeld az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, iigyn6ks6g vagy bdrmely
egydb szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s eszkozeit 6ndll6an vagy mdsokkal
egyutt meghatdrozza; ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkdzeit az uni6s vagy a tagdllami jog
hatiirozza meg, az adatkezel6t vagy az adatkezel6 kijel6l6sire vonatkoz6 kiil6n6s
szempontokat az uni6s vagy a tag6llami jog is meghatdrozhatja.
Adatfeldolgoz6, az a term6szetes vagy jogi szem6ly, k6zhatalmi szerv, Ugyn6ks6g vagy biirmely
egy6b szerv, amely az adatkezel6 nev6ben szeni6lyes adatokat kezel.
Hormodik Fd, az a termdszetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, 0gyn6ks6g vagy b6rmely
egydb szerv, amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezel6vel, az adatfeldolgoz6val vagy
azokkal a szem6lyekkel, akik az adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 k6zvetlen irdnyitdsa alatt a
szem6lyes adatok kezel6s6re felhatalmazest kaptak.
Profilolkotrits szemdlyes adatok automatizdlt kezel6s6nek bdrmely olyan formdja, amelynek
sordn a szem6lyes adatokat valamely term6szetes szem6lyhez f0z6d6 bizonyos szem6lyes
jellemz6k 6rt6kel6s6re, kiil6n6sen a munkahelyi teljesitm6nyhez, gazdasdgi helyzethez,
eg6szs6gi Sllapothoz, szemdlyes preferencidkhoz, 6rdekl6d6shez, megbizhat6s6ghoz,
viselked6shez, tart6zkod6si helyhez vagy mozgiishoz kapcsol6d6 jellemz6k elemz6s6re vagy
el6rejelz6s6re haszndlj6k.

Cimzett az a term6szetes vagy jogi szem6ly, k6zhatalmi szerv, 0gyn6ksdg vagy bdrmely egy6b
szery akivel vagy amellyel a szem6lyes adatot kdzlik, ftiggetlen0l att6l, hogy harmadik f6l-e.
Azon kdzhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgilat keret6ben az uni6s vagy a tagdllami
joggal dsszhangban f6rhetnek hozzd szem6lyes adatokhoz, nem min6stilnek cimzettnek; az
emlitett adatok e kozhatalmi szervek dltali kezel6se meg kell, hogy feleljen az adatkezelds
c6ljainak megfelel6en az alkalmazand6 adawddelmi szabdlyoknak.

o Az drintett hozzdjdruldso az irintett

akaratdnak 6nk6ntes, konkr6t is megfelel6
tdjdkoztatison alapu16 6s egydrtelmfi kinyilvdnitdsa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a
meger6sitEst fdlredrthetetlenul kifejez6 cselekedet itj6n jelzi, hogy beleegyez6sdt adja az 6t
5

6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez.
Szemdlyes odatok hotdrokon

dtnytl6 odo*ezeldse szem6lyes adatoknak olyan kezel6se:

a)szem6lyes adatoknak az Uni6ban megval6sul6 olyan kezeldse, amelyre az egyn6l t6bb
tagillamban tev6kenysdgi hellyel rendelkez6 adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 t<ibb
tagdllamban tal5lhat6 tev6kenys6gi helyein folytatott tevdkenys6gekkel cisszefiigg6sben
kertil sor; vagy
blszem6lyes adatoknak az Uni6ban megval6sul6 olyan kezel6se, amelyre az adatkeze16vagy az
adatfeldolgoz6 egyetlen tev6kenys6gi hely6n folytatott tev6kenysdgekkel dsszefi.igg6sben
ker0l sor fgy, hogy egyndl t6bb tagdllamban jelent6s m6rt6kben 6rint vagy
val6szin(s[thet6en jelent6s m6rt6kben 6rint 6rintetteket
o

kEpvisel6 az az Uni6ban tevdkenys6gi hellyel, illetve lak6hellyel rendelkez6 6s az adatkezel6
vagy adatfeldolgoz6 Sltal a 27. cikk alapjin irdsban megiel6lt term6szetes vagy jogi szem6ly,
aki, illetve amely az adatkezel6t vagy adatfeldolgoz6t k6pviseli az adatkezel5re vagy
adatfeldolgoz6ra az e rendelet 6rtelm6ben hdru16 k6telezetts6gek vonatkozdsdban.

a

Feliigyeleti Hotdsog egy tagdllam dltal l6trehozott fuggetlen kdzhatalmi szerv.

a

AddttovdbbitAs az adat meghatdrozott harmadik szem6ly szdmiira tdrtdn6 hozzdf6rhet6vd
t6tele
Harmodik orczdgbo tiirtdna adoftovtibbitds olyan adattovibbitds, amely az Eur6pai Uni6
teriilet6n kiviilre t6rtdnik
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ALAPELVEK

A GDPR 5. cikke megktiveteli, hogy o szemdlyes odotok:

a/

kezel6s6t jogszerfien 6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett szitmeta iitliithat6 m6don kell
v6gezni

(jogszerllsdg, tisztessdges eljdrds

b/

es

dtltfithat6sdg")

gyfijt6se csak meghat6rozott, egy6rtelmfi 6s jogszer[i c6lb6l t6rt6njen, 6s azokat ne kezelj6k
ezekkel a c6lokkal cissze nem egyeztethet6 m6don; a 89. cikk (1) bekezd6s6nek megfelel6en
nem min6siil az eredeti c6llal 6ssze nem egyeztethet6nek a kdzdrdekfi archiviilds c6l.iiib6l,
tudominyos 6s t6rt6nelmi kutat5si c6lb6l vagy statisztikai c6lb6l t6rt6n5 tovdbbi adatkezel6s
(,,ci I h oz kiittittsd g")

c,, az adatkezel6s c6ljai szempontjib6l megfelel6ek 6s relevdnsak kell, hogy legyenek, 6s

a

sz0ks6gesre kell korliitoz6dniuk (,,odottokorikossdg")

d,f pontosnak 6s sziiksdg esetdn naprak6sznek kell lenniUk; minden 6szszer(i int6zkeddst meg kell
tenni annak 6rdek6ben, hogy az adatkezel6s c6ljai szempontjiib6l pontatlan szem6lyes
adatokat halad6ktalanul tdrrilj6k vagy helyesbitsdk {,,pontossdg')

e/

tdrol6sdnak olyan formdban kell tcirt6nnie, amely az drintettek azonositdsdt csak a szem6lyes
adatok kezel6se c6ljainak el6r6s6hez szUks6ges ideig teszi lehet6v6; a szemilyes adatok enn6l
6

hosszabb ideig t6rtdn6 tdroldsdra csak akkor kerolhet sor, amennyiben a szemdlyes adatok
kezel6sdre a 89. cikk (1) bekezd6s6nek megfelel6en k6z6rdek( archiviiliis c6ljiib6l, tudomdnyos
6s ttirt6nelmi kutatiisi c6lb6l vagy statisztikai c6lb6l kerUl majd sor, a rendeletben az 6rintettek

jogainak 6s szabads6gainak v6delme 6rdekiben el6irt megfelel6 technikai 6s szervez6si
int6zkeddsek v6grehajtisdra is figyelemmel (,ko dtozoft tdrolhotdsdg")

//

kezel6s6t oly m6don kell v6gezni, hogy megfelel6 technikai vagy szervez6si int6zked6sek
alkalmaziisiival biztositva legyen a szem6lyes adatok megfelel5 biztonsiiga, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezel6sdvel, v6letlen elveszt6s6vel, megsemmisit6s6vel vagy
kdrosoddsival szembeni v6delmet is ide6rtve (,integiltds 0s bizalmas jelleg").

Az 5. cikk (2) bekezd€se megkdveteli, hogy oz odotkezel6 felel1s o fentieknek vdl6 megfelelisdrt,
tovdbbd k€pesnek kell lennie e meglelelis igazoldsdro ("elszdmoltothat6sdg") 6s megkoveteli, hogy a
c6gek bemutassiik, hogy hogyan felelnek meg a fenti elveknek, r6szletezve 6s 6sszefoglalva azokat az
int6zked6seket ds ellen6rz6 mechanizmusokat, amelyekkel a szem6lyes adatok v6delme 6rdek6ben 6s
az adatkezel6s kockizatainak csrikkent6se 6rdek6ben rendelkeznek.
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CEroK

A TKA elkotelezett amellett, hogy minden Sltala kezelt szem6lyes adat gyfijt6se 6s kezel6se

a

vonatkoz6 jogszabdlyoknak 6s elveknek megfelel6en t6rtdnik.

A TKA a kdvetez6 c6lokat az ennek val6 megfelel6s 6rdek6ben, valamint az6rt t(zte ki, hogy
int6zked6seket, eljdrdsokat 6s ellen6rz6si mechanizmusokat alakitson ki a megfelel6s biztositdsira 6s
fenntart6sdra.
TKA biztositio oz oldbbiokat:

.

V6djUk az egy6nekjogait az ismert 6s r6luk a TKA dltal, tev6kenys6ge kdr6ben kezelt szem6lyes

adatok tekintetdben.

o

A

.

A TKA Sltal kifejtett tev6kenysdgek felOgyelete a

GDPR szabdlyoknak val6 megfelel6s 6rdek6ben adatv6delmi szabdlyzatot, eljdrdst, audit
tervet 6s k6pzdsi programot alakitunk ki, alkalmazunk 6s tartunk fenn.

GDPR szabdlyoknak ds elveknek val6

megfelel6s 6rdek6ben t6rtdnik.

.
.
o

Adatot csak olyan esetben k6rtink, kezel0nk vagy t6rolunk, ha
jogszabiilyi k6vetelm6nyeknek megfeleltink.

a

kezel6sre vonatkoz6

KUl6nleges kateg6riijri adatot kizdr6lag a GDPR szabdlyoknak megfelel6en kezel0nk.

A hozz6jdrul6 nyilatkozatot a megszerz6s id6pontjiban r6gzitj0k 6s a Fel0gyeleti

Hat6sdg

k6r6s6re bizonyitjuk a hozz5jdrulds megl6t6t.

o

Minden munkavdllal6 (ideirtve oz ijonnon belipaket is megbizottakot,, a GDPR szerint
fenndll6 k6telezetts6gekkel kapcsolatban megfelel6en tdj6kozott 6s a GDPR elvekkel 6s
szabdlyokkal kapcsolatban teljes k6rfi oktatdsban r6szesiilt 6s tisztdban van a fentieknek a TKA
tev6kenys6g6re vonatkoz6 alkalmazds6val.

.

Ugyfeleink biztonsdgban 6rzik magukat szemilyes adataik szimunkra t6rt6n6 6taddsakor 6s
7

tisztdban vannak azzal, hogy azok kezel6se a GDPR szerinti jogaiknak megfelel6en t6rt6nik.
a

A GDPR szabdlyoknak va16 megfelel6ssel kapcsolatban folyamatos ellen6rzS, fel0lvizsgilati 6s
javito rendszert taftunk fenn €s - azok kockezattd veldsa el6tt - azonositjuk a hiiinyoss6gokat
6s a meg nem

felel6st.

a

Figyelemmel kis6rjiik a Felugyeleti Hat6sag, Eur6pai Adatv6delmi Testulet (European Data
Protection Board, EDPB) 6s GDPR hireket 6s 0jdonsiigokat annak 6rdek6ben, hogy tisztdban
legyiink az rijdonsiigokkal, jelz6sekkel 6s tovSbbi k6vetelm6nyekkel.

a

Az adatv6delemmel kapcsolatos b6rmely jogs6rt6sek vagy

a

Kijel6ltiik az adatv6delmi tisztvisel6t, aki felel6s a GDPR szabdlyok 6s elvek teljeskdrfi
feliigyelet66rt 6s implementdci6j66rt 6s tiij6kozott a szabdlyokkal kapcsolatban 6s azzal, hogy

panaszok azonositiisdra,
kivizsgildsdra, figyelemmel klsdr6s6re 6s jelent6s6re iitfog6 6s irdsos Panaszkezel6si 6s
Adatv6delmi incidens ellen6rz6si mechanizmust 6s eljiiriist alkalmazunk.

azok mik6nt 6rintik a TKA-I.
a

Egy6rtelm( jelent6stdteli ds feliigyeleti ldncot alkalmazunk az adatv6delmi megfelel6s6ggel
kapcsolatban.

a

Minden szem6lyes adatot a GDPR hatSrid6knek 6s kdvetelm6nyeknek megfelel6en tdrolunk 6s
semmisitUnk meg.

a

B;irmely olyan tdj6koztatds, amelyet az 6rintettnek a 16la tdrolt vagy haszndlt szem6lyes adattal
kapcsolatban adunk, tdm6ren, dtl6that6an, irthet6en 6s k6nnyen hozzdf6rhet6 formdban,
tiszta 6s egy6rtelmfi nyelvezettel elliitva keriil kibocsitdsra.

a

A munkavdllal6k tisztiiban vannak a GDPR alapj6n fenn6116 sajdt jogaikkal 6s a 13. 6s 14. cikkek
szerinti informiici6 k6zz6t6telben r6szesUlnek.
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5.1

ErqzAMorrATHATosAG&MEGFELELES

tekintettel a Tl(A elj6r6sokat
adatkezel6sek hatisainak azonositdsira, 6rt6kel6s6re, m6r6s6re 6s figyelemmel kis6r6s6re.

A vdllalt adatkezel6s term6szet6re, hatdlydra, dsszefiiggdseire 6s c6ljaira

v6gez az

A TKA Altal az adatvddelmi jogszabiilyoknak, szabdlyozdsoknak val6 megfelelds biztositdsdra

6s

bizonyitiisiira alkalmazott technikai 6s szervezeti int6zked6seket a jelen dokumentum 6s a kapcsol6d6
szabiilyoziisok tartalmazz6k. Ezek az alibbiakat foglaljdk magSban: -

o
.
o
o
o
5.1.1
A

lnformatikai szabiilyzat
Kamera haszndlati szab5lyzat
KikUldet6si szabiilyzat
TSvmunkds szabdlyzat
Gyakornokok foglalkoztatdsd16l sz6l6 szabdlyzat
BEEP[TErr ADATVEoELEM

Beipitett Adotvidelmi megkdzelit6s cdlja, hogy

a megel6z6s 6rdek6ben - elji16saink, rendszereink 6s
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tev6kenysdgi.ink segits6g6vel csrikkenteni lehessen
kock6zatokat.

a

szem6lyes adatok kezel€s6vel kapcsolatos

Adattakarekosses
A GDPR 5. cikk6nek c) pontja alapjdn a szem6lyes adatoknak "o sz[iks Egesre

kellkorldtoz6dniuk', amely

az eltalunk alkalmazott minimalista megkrizelit6siink alapk6ve. Az adatot csak olyan esetben szerezz0k

meg, t6roljuk, kezeljtik 6s osztjuk meg, amennyiben az szolgdltatdsaink elv6gz6s6hez 6s jogi
ktitelezetts6geink teljesit6s6hez elengedhetetlen 6s csak olyan hosszri ideig tiroljuk, ameddig az
sziiks69es.

Ogy szerveztUk meg rendszereinket, munkav5llal6inkat, eljdrdsainkat 6s tevdkenysdgeinket hogy a
szemdlyes adatok gyfijt6s6t - a meghat6rozott c6l el6r6se 6rdek6ben - a k6zvetlenUl relevdns 6s
sz0ks6ges m6rt6kre korldtozzuk. tu adat minimalizilSs segiti az adatv6delmi kockdzat 6s adats6rt6sek
cs6kkentds6t 6s tdmogatja a GDPR szab6lyoknak t6rt6n6 megfelel6st.
lntdzked1sek onnok biztositdsdro, hogy csok o niikdges odotok kefilienek iisszegytljtdsre: -

o

Elekronikus adatgyfijt6s (pilddul formanyomtdtvdnyok, honlopok, kirdaivekl esetdn csak a
gyfijt6s 6s k6s6bbi kezel6s szempontjib6l relevdns mez6ket szerepeltetjUk.

o

Fizikai adatgy(jtost (pdlddul szemilyesen, telefonon, stb.) parancsfdjlok 6s bels6
nyomtatvdnyok haszndlatival tdmogatjuk, ahol a k6rt adatgyfijt6st az el6re meghat6rozott
mez6k haszniilata biztositja. Ebben az esetben is csak a relevdns 6s sz0ks6ges adatokat gyfijtjUk.

.

.

Egyedi megiillapod6sokat k6t6ttUnk olyan harmadik f6l adatkezel6kkel, akik szdmunkra
szem6lyes adatokat k0ldenek (frjggetleniil ott6l, hogy adatkezeldkint vogy oddtfeldolgoz6kint
jdrunk-e ell. Ez azt jelenti, hogy csak az iltalunk v6gzett adatfeldolgozdsi tev6kenys6ghez
kapcsol6d6 relevdns 6s sziik6ges adatok ker0lnek megkUld6sre.

irisos megsemmisit6si eljdrSsunk van arra az esetre, ha az adat alany vagy harmadik szem6ly
az iiltalunk megkdvetelten tflmutat6an, tovdbbi szem6lyes adatot kUld r6sz0nkre.

KorlStozds

A BeEpitett Adotvddelem megk6zelit6s azt jelenti, hogy a TKA a szem6lyes adatokkal kapcsolatban
v6gzett tev6kenys6gekkel kapcsolatban korldtozdsi m6dokat alkalmaz. A korldtozott hozzdf6r6s
alapvet6en be6p0lt a TKA eljiirdsaiba, rendszereibe 6s struktrirdjdba is ez biztositja hogy kiziir6lag
azok fdrnek hozz6 a szem6lyes adatokhoz akik erre felhatalmazdssal 6s/vagy relevdns c6llal
rendelkeznek.

5.t.2

luronuAcr6 Araoas

Es

ARAMtAs

A TKA minden, iltala adatkezel6i vagy adatfeldolgoz6i min6sig6ben megszerzett, feldolgozott 6s
megosztott szemalyes adatot azonositott, kategorizdlt 6s regisztrdlt 6s megfelel azon kozponti
nyilv6ntartdsban foglaltaknak, amely az alSbbiakat foglalja magdban: A TKA

o
.

iltal kezelt szem6lyes adatok:
honnan szdrmaznak;
azokat kikkel kcrz<rljiik;
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.
o

mi az adatfeldolgozis jogalap.ia;
milyen formdtumban 6rhet5 el;

o

ki a felel6s szem6ly;

e

k6zl6sek 6s iitaddsok.

5.2

Az

ADATKEZELES

JocAtApJA (loGsERAsEil

A TKA iiltal v6gzett szem6lyes adatkezel6si tevdkenys6gek kozponti eleme a GDPR 6. cikk6nek val6
megfelel6s valamint a feldolgozdsi kdtelezetts6gek jogszerfis6g6nek biztositiisa 6s igazoldsa. A
szem6lyes adatokon v6gzett bdrmilyen adatkezel6si tev6kenys6g megkezd6se el6tt mindig azonositjuk
6s l6trehozzuk az erre feljogosit6 jogalapot 6s azt 6sszevetjtik a rendelet szabdlyaival.

jogalap r6gzitdsre kerOl a nyilviintart6sban 6s amennyiben alkalmazand6, adat k6zl6si
kdtelezetts6geink k6r6ben dtadisra keriil az drintett, valamint a Felugyeleti Hat6sdg szimdta. A2

A

odotot csok olyon esetben szerezztik meg, kezeljiik vogy tdroljuk, omennyiben oz odotfeldolgozdsi
kdvetehenyek iogszeriisdgdnek kritdriumdt oz oldbbiak szerint teljesitjiik: a)

az 6rintett hozzijiruldsdt adta szem6lyes adatainak egy vagy t6bb konkr6t c6lb6l t6rtdn6
kezel6s6hez;

b) az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges, amelyben az 6rintett az egyik f6l, vagy az a
szerz6d6s megktit6s6t megel6z6en az 6rintett k6rds6re t6rtdn6 l6pdsek me46tel6hez sziiks6ges;

c) az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi k6telezettsag teljesit6s6hez sziikdges;
d) az adatkezel6s az drintett vagy egy mdsik term6szetes szem6ly l6tfontossigri 6rdekeinek v6delme

miatt szUks6ges;
e) az adatkezel6s k6z6rdekfi vagy az adatkezel6re

ruhiizott kozhatalmi jogosftvdny gyakorliisdnak

keret6ben v6gzett feladat v6grehajtiis6hoz sztiks6ges;

f)

az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rvdnyesit6s6hez sz0ksdges,

kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6
jogai 6s szabadsdgai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik sz0ks6gess6, ktilcintisen, ha az
6rintett gyermek.

5.2.t
A

GDPR

KUL6NTEGES KATEG6RINtj ADAT FETDOLGOZASA

o Kiiliinleges Koteg6ridji Szemdlyes Adotot

oz

ohibbiok szerint definidljo: -

foji vogy etnikoi szdrmozdsra, politikoi vileminyre, volldsi vogy vildgnizeti meggydz6ddsre vagy
szokszervezeti togsdgro utol6 szemilyes odotok, volomint o termiszetes szemilyek egyedi
ozonositdsdt c€lz6 genetikoi As biometrikus odatok, oz egiszsigilgyi odotok 6s o termdszetes

A

szemilyek szexudlis iletEre vogy szexudlis irdnyultsdgdro vonotkoz6 szemilyes odotok kezelise tilos
kivive, omennyiben o 9. cikk olkalmozond6.
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-

Amennyiben a TKA k0l6nleges kateg6riSjI adatnak min6sUl6 szemdlyes adatot, azt a GDPR 6. cikk6nek,
kcivetelm6nyeinek megfelel6en teszi.
Csok

olyan esetben kezeliink kafinkges kotegdildJi odotot, omennylben: -

a) az 6rintett kifejezett hozziijiiruliisiit adta az emlitett szem6lyes adatok egy vagy t6bb konkr6t
c6lb6l tdrtdn6 kezel6sdhez, kiv€ve, ha az uni6s vagy tagiillami .iog rigy rendelkezik, hogy az (1)
bekezd6sben emlitett tilalom nem oldhat6 fel az 6rintett hozzdjdrulSsdval;
b)

az adatkezel6s az adatkezel6nek vagy az 6rintettnek a foglalkoztatSst, valamint a szoci6lis
biztons6got 6s szocidlis v6delmet szabdlyoz6 jogi el6irdsokb6l fakad6 k6telezettsdgei teljesit6se 6s
konkr6t jogai gyakorl6sa 6rdek6ben sziiksEges, ha az 6rintett alapvet6 jogait 6s 6rdekeit v6d6
megfele16 garanci6kr6l is rendelkez6 uni6s vagy tagiillami jog, illetve a tagiillami jog szerinti kollektiv
szerz6d6s ezt lehet6v6 teszi;

c)az adatkezel6s az 6rintett vagy miis term6szetes szemdly l6tfontoss6gri 6rdekeinek v6delm6hez
sziiks6ges, ha az 6rintett fizikai vagy jogi cselekv6k6ptelens6ge folytdn nem k6pes a hozz6jdrulSsdt
megadni;
d) az adatkezel6s valamely politikai, vil6gn6zeti, valldsi vagy szakszervezeti

c6lf alapitvdny, egyesiilet
garancidk
vagy bdrmely mds nonprofit szervezet megfelel6
mellett v6gzett jogszerfi tev6kenys6ge
keret6ben t6rt6ni19 azzal a felt6tellel, hogy az adatkezel6s kizd16lag az ilyen szervjelenlegi vagy volt
tagjaira, vagy olyan szem6lyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban Sllnak a
szervezet c6ljaihoz kapcsol6d6an, 6s hogy a szem6lyes adatokat az drintettek hozzijdruldsa n6lktil
nem teszik hozzSf6rhet6v6 a szervezeten kivUli szem6lyek szimdra;

e)az adatkezel6s olyan szemdlyes adatokra vonatkozik, amelyeket az 6rintett kifejezetten
nyilvdnossdgra hozott;
f) az adatkezel6s jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez, illetve v6delm6hez szUks6ges, vagy
amikor a bir6sigok igazs6gszolgdltat5si feladatk6r0kben jdrnak el;

g)az adatkezelds jelent6s k6z6rdek miatt sz0ks6ges, uni6s jog vagy tagSllami jog alapjiin, amely
a16nyos az el6rni kiv5nt c6llal, tiszteletben tartja a szem6lyes adatok v6delm6hez val6 jog l6nyeges
tartalm6t, 6s az 6rintett alapvet6 jogainak 6s 6rdekeinek biztositisdra megfelel6 6s konkrdt
int6zked6seket ir el6;
h) az adatkezel6s megel6z6 eg6szs6giigyi vagy munkahelyi eg6szsigtigyi c6lokb6l,

a munkavdllal6

munkav6gzdsi k6pess6g6nek felm6r6se, orvosi diagn6zis feldllitdsa, eg6szsdgiigyi vagy szociSlis
ell6tds vagy kezel6s nyrijtisa, illewe egdszs6giigyi vagy szocidlis rendszerek 6s szolgdltatdsok
irdnyitdsa 6rdek6ben sztiks6ges, uni6s vagy tagdllami jog alapjiin vagy egdszs6giigyi szakemberrel
k6t6tt szerz6d6s 6rtelm6ben, toviibbd a (3) bekezd6sben emlitett felt6telekre 6s garanciiikra
figyelemmel;
i) az adatkezel6s a n6pegdszsdgtigy terUletdt 6rint6 olyan k6z6rdekb6l sziiks6ges, mint a hatdrokon iit
terjed6 srilyos eg6szs6g0gyi vesz6lyekkel szembeni v6delem vagy az eg6szs6giigyi elldtiis, a
gy6gyszerek 6s az orvostechnikai eszkoz6k magas szinvonaldnak ds biztonsdgdnak a biztositiisa,6s
11

olyan uni6s vagy tagdllami jog alapj6n tOrt6nik, amely megfelel6 6s konkr6t intdzked6sekr6l
rendelkezik az 6rintett jogait 6s szabadsiigait v6d6 garanci6kra, 6s kUl6ndsen a szakmai titoktartiisra
vonatko26an;

j)

az adatkezel6s a 89. cikk (1) bekezd6s6vel 6sszhangban a krizdrdekfi

archivilis c6ljdb6l, tudomdnyos
t6rtdnelmi
kutatesi
c6lb6l
vagy
statisztikai
c6lb6l
sz[iks6ges
olyan
uni6s
vagy tagiillami jog alapjiin,
6s
amely arSnyos az el6rni kivdnt c6llal, tiszteletben tartja a szem6lyes adatok v6delm6hez va16 jog
l6nyeges tartalmiit, 6s az 6rintett alapvet6 jogainak 6s 6rdekeinek biztositdsiira megfelel6 6s konkr6t
int6zked6seket ir e16;

Amennyiben a TKA a fenti kateg6ri6kba tartoz6 szem6lyes adatot kezel, a kezel6st megel6z6en a TKA
ktl6nleges rendelkez6seket 6s int6zked6seket alkalmaz. Az olkolmozott intdzkeddsek oz oldbbiak: a

Az adatkezel6s megkezd6s6t megel6z6en ellen6rizz0k a GDPR 9. cikk (1) bekezd6s6nek
kdvetelm6nyeit

a

Az adatkezel6s alkalmdval megfele16 szabdlyozdsi dokumentum birtokdban meghatdrozzuk az

aldbbiakat: -

o
o

eljdriisainkat a GDPR elveknek t6rt6n6 megfelel6s biztositdsa 6rdek6ben

a feltdtelnek megfelel6 kezelt, szemdlyes adat visszatartdsa 6s megsemmisit6s6re
vonatkoz6 szabdlyozdsokat

o
o
5.2.2

A

meg6rzdsi id6szakokat 6s indokokat (pildduljogi, t6rv€nyi, stb.)

ebben a tiirgyk6rben megl6v6 szabdlyozis ittekint6sdre 6s frissit6s6re vonatkoz6
eljirdsokat
Az ADATKEzEIESI TEVEKENYSEGEx NYILVANTARTASA

TKA minden adatkezel6si tev6kenys6gr6l nyilvdntartiist vezet (1.s2. mell6klet) 6s

azon

nyilvdntartdsokat irdsbeli formdban olyan tiszta 6s 6rthet6 formiban tartja fenn, hogy az a Feli.igyeleti
Hat6sdg k6r6sdre azonnal el6rhet6 legyen.

Adatkezel5k6nt {vagy k6pvisel6k6nt) eljdrva a felel6ss6gi kciriinkben v6gzett adatkezel6si
tevdkenys6geink bels6 nyilv6ntartSsai az alibbi informdci6kat tartalmazzdk: ha van ilyen - a krizds adatkezel6nek, az adatkezel6
k6pvisel6j6nek 6s az adaw6delmi tisztvisel6nek a neve 6s el6rhet6sdge;

a) az adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge, valamint

-

b)az adatkezel6s c6ljai;

claz 6rintettek kateg6riiinalg valamint a szemdlyes adatok kateg6ridinak ismertet6se;
d) olyan cimzettek kateg6ridi, akikkel a szemdlyes adatokat ktizlik vagy k6z<ilni
harmadik orszdgbeli cimzetteket vagy nemzetk6zi szervezetekeq

fogjiik, ide6rtve

a

e) adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszdgba vagy nemzetk6zi szervezet r6sz6re t6rt6n6
tovdbbitdsiira vonatkoz6 informdci6k, bele6rtve a harmadik orszdg vagy a nemzetkdzi szervezet
azonositdsdt, valamint a 49. cikk (1) bekezd6s6nek misodik albekezd6s szerinti tov.ibbitds eset6ben
a megfelel6 garanciik leirisa;

t2

f)

ha lehets6ges, a kii16nbciz6 adatkateg6riSk t<irl6s6re el6ir5nyzott hatdrid6k;

g) ha lehets6ges, a 32. cikk (1) bekezd6s6ben emlitett technikai 6s szervez6si int6zked6sek iiltaldnos
leirdsa.

Adatkezel6k6nt (vagy k6pvisel6k6nt) elj6rva a felel6ss6gi k6riinkben az adatkezel6 nev6ben v6gzett
adatkezel6si tev6kenysdgeink bels6 nyilvdntartiisai az aliibbi inform6ci6kat tartalmazzdk: -

o

o
o

Az adatfeldolgoz6 vagy adatfeldolgoz6k neve 6s el6rhet6s6gei, 6s minden olyan adatkezel6
neve 6s el6rhet6s6gei, amelynek vagy akinek a nev6ben az adatfeldolgoz6 elj6r, toviibbii - ha
van ilyen - az adatkezel6 vagy az adatfeldolgoz6 k6pvisel6j6nek, valamint az Adatv6delmi
Tisztvisel6nek a neve 6s el6rhet6s6gei;
Az egyes adatkezel6k nev6ben vdgzett adatkezel6si tev6kenys6gek kateg6ridi;

Adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszigba vagy nemzetk6zi szervezet

r6sz6re

t6rtdn6 toviibbitdsa (beleirtve o hormadik orszdg vogy o nemzetktizi sze^lezet ozonositosdt,
volamint o meglelel6 goroncidk leirdsdt);

.

A

(GDPR

32. cikk (1) bekezddsiben emlitettl technikai 6s szervez6si int6zked6sek Sltal6nos

leirdsa a jelen dokumentum 13. pontja szerint.

5.3

HARMADIK FEL ADATFELDOLGOZ6

A TKA, szerz6ddses jogviszony keret6ben kUls6s adatfeldolgoz6kat vesz ig6nybe bizonyos adatkezel6si

tev6kenys6gek v6gz6se c6ljdb6l. Eljdnist folytatunk a c6gen kiviil kezelt minden szem6lyes adat
azonositdsa, kategorizdldsa 6s nyilvdntartdsa 6rdek6ben, abb6l a c6lb6l, hogy az adat, az adatkezel6si
tev6kenys6g, adatfeldolgoz6 6s a jogalap mind nyilvdntartisra 6s ittekint6sre kertiljenek, 6s k6nnyen
el6rhet6k legyenek. llyen kiils6s adatkezelisi tevikenysdgnek mindsiilnek k liiniisen (de nem
kizdr6log) oz oldbbiok: -

o
o
.
o

Tev6kenysdg megva l6sitdsd hoz

sz0 ks6ges

i

nformati kai rendszerek

B6rszdmfejt6s
K6nyvel6s
lT Szolgiiltatdsok

A szerz6ddsk6t6s el6tt minden adatfeldolgoz6t megismerUnk 6s megbizonyosodunk arr6l, hogy

az

adatfeldolgoz6 az Sltalunk megbizott munka elv6gz6s6re megfele16, kiel69it6 6s hatikony.
Eljiiriisaikat 6s tev6kenysdgeiket a szerz6d6s megkdt6sdt megel6z6en 6s a szerzSd6s id6tartama alatt
nyomon k6vetjUk, hogy megbizonyosodjunk a116l, hogy az adatv6delmi jogszabdlyoknak megfelel.

Egyedi szolgdltot6i megdllopoddsokot (Sl"f.) 6s szen6ddseket kitiink minden odatleldolgoz6vol
omelyek tiibbek kiiztitt az oldbbi rendell<ezdseket is tortolmozztirk: -

o
o
o
.
.

Az adatfeldolgoz6k adatv6delmi k6telezetts6geit;

Elv6r6sainkat, jogainkat 6s k6telezetts6geinkeu
Az adatkezel6s id6tartamdt, c6ljainkat 6s elk6pzel6seinkeu
Az 6rintettek jogait 6s garanciiilis int6zked6seit;
Az adatfeldolgoziis term6szet6t 6s

c6ljiit;
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a

Az 6rintettekre vonatkoz6 szem6lyes adat

fajtijdt

6s kateg6riiiit.

Az adatfeldolgoz6kat tdj6koztatjuk, hogy az el6zetesen, kUl6n megadott enged6ly0nk hiinydban nem

vonhatnak be m6s adatfeldolgoz6t 6s bdrmely olyan, a megl6v6 adatfeldolgoz6inkon fel0li bermely
szdnd6kolt vdltoztatdst, amely tovdbbi adatfeldolgoz6k ig6nybev6tel6t vagy azok cser6j6t 6rinti,
irisban, a v5ltoz5s implementdlisdt megel6z6en kell bejelenteni szdmunkra.
A

lenti meghotdrozott bizonyos szendddsnek vogy

mds

jogi oktusnok tortolmoznid kell kiiliindsen

ozt, hogy oz odotteldolgoz6: -

.
.
o

A szemdlyes adatokat kizdr6lag irdsbeli utasitdsunk alapj6n kezeli,

Enged6lyiinket k6ri a szemdlyes adat valamely harmadik orsziig vagy nemzetkdzi szervezet
szdmdra val6 tovibbitdsihoz (kiv6ve, ha azt az adatfeldolgoz6 szdmira a ri alkalmazand6
jogszabiily irja el6),

Err6l a tovdbbitasra vonatkoz6 jogi el6iriisr6l az adatfeldolgoz6 minket az adatkezel6st
megel6z6en 6rtesit,

o

Biztositja azt, hogy a szem6lyes adatok kezel6s6re feljogositott szem6lyek titoktartdsi
kdtelezetts6get vdllalnak vagy jogszabdlyon alapul6 megfelelS titoktart6si kotelezetts6g alatt
ii

o
o

llna k,

Mindenkor meghozza a szem6lyes adatok v6delm6hez sziiks6ges intdzked6seket,

tartja, tdmogatja 6s megfelel azon adatbiztonsiigra vonatkoz6
kcitelezetts6geinknek, hogy az 6rintettek jogainak 6rv6nyesit6sekor megkeres6sukre

Tiszteletben
vdlaszoljunk,

o
o
o
.
.
5.4

Segiti a TKA-I az adatbiztonsdgi, kockizatcsdkkentdsi, adats6rt6s jelz6si 6s adatv6delmi hat5s
vizsgdlatokra vonatkoz6 k6telezetts6geknek val6 megfelel6ssel kapcsolatban,
K6r6sre az adatkezel6si szolg5ltat6s nyrijtisdnak befejez6s6t k6vet6en a TKA k6r6se alapjiin
minden szem6lyes adatot tdr6l vagy visszajuttat a TKA szim6ra, 6s tdrli a megl6v6 mdsolatokat,
amennyiben lehets6ges,
A TKA sz{mAra rendelkez6s6re bocsit minden olyan informdci6t, amely itt 6s a szerz6d6sben
meghatSrozott kritelezetts6gek teljesit6s6nek igazolSsdhoz sziik6ges,

Megengedi ds el6segiti a szerz6d6s szerinti auditokat, ellen6rzdsi 6s egy6b vizsgdlatokat 6s
jelent6st6telt,
Azonnalt6jdkoztatja a TKA-I biirmely jogs6rt6sr6l, meg nem felel6sr6l vagy a116l, ha a szerz6d6s
szerinti feladatdnak elldtiisiira k6ptelen.
ADAT MEc6RzEs Es RENDELKEZES

TKA meghatiirozott eljiirdsokkal rendelkezik a jogszabilyokban, szerz6d6sekben foglalt
adatmeg6rzdsi hat6rid6knek, 6s a GDPR k6vetelmdnyeknek val6 megfelel6s tekintetdben, annak
6rdek6ben, hogy csak a felt6tlen sziik6ges ideig 6rizze ds kezelje a szem6lyes adatot. Minden
szem6lyes adat felett oly m6don rendelkez[ink, hogy az az irintettek jogait 6s magdn6let6t v6dje

A

lpAlddul odotmegsemmisitis zizds dltol, bizolmas hulloddk megsemmisftese, biztonsdgos elektronikus
tdrl'sl 6s a szem6lyes adatok v6delm6t mindenkor el6nyben r6szesitse.
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6

AoATVEDELMI HATASVIZSGALAT (DPIA; DATA PRoTEcTIoN IMPACT ASSESSMENT)

Amennyiben a TKA olyan adatkezel6st v6gez, amely rij technol6gidkat alkalmaz, 6s/vagy amennyiben
az adatkezel6s a term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsigaira n6zve val6szin(sithet6en magas
kockizattal jdr, minden esetben Adatv6delmi Hatdsvizsgdlatot (Data Protection lmpact Assessment;
DPIA) v6gzUnk.

A

GDPR 35(3) cikke volamint oz Eldzm€nyek 84, 89-96 szokoszoi alopjdn oz odotkezelAsi
tevEkenysdget val6szinfisithetden magos kocktizottol jdr6nak mindsitjiik, amennyiben oz oz
o I dbbiakat to rta I mozza : Term6szetes szem6lyekre vonatkoz6 egyes szem6lyes jellemz6k olyan m6dszeres 6s kiterjedt
6rt6keldse, amely automatiziilt adatkezel6sen - ide6rtve a profilalkotdst is -alapul, 6s amelyre
term6szetes szem6lyt
term6szetes szem6ly tekintet6ben joghatdssal bir6 vagy
hasonl6k6ppen jelent6s mirt6kben 6rint6 dOnt6sek 6ptilnek;

a

a
a

A szem6lyes adatok k0lonleges kateg6riSinak nagy sz6mban t<irt6n6 kezel6se;

a

BUntet6jogi felel6ssdg megdllapitdsdra vonatkoz6 hatdrozatokra
vonatkoz6 szem6lyes adatok nagy szdmban t6rt6n6 kezel6se;

.
o

6s b(ncselekm6nyekre

Nyilvdnos helyek nagym6rtdk(, m6dszeres megfigyel6se (pdldriul CC[V);

Ha az adatkezel6si tev6kenys6g val6szinfisithet6en magas kock5zattal

jir

a term6szetes

szem6lyek jogaira 6s szabadsdgaira n6zve;

o
.
o
o

Ha az adatkezel6s rij technol6giiikat alkalmaz;

Uj, koribban nem alkalmazott adatkezel6si tev6kenys6g eset6n;

Jelent6s mennyis6gfi szem6lyes adat regiondlis. nemzeti vagy szupranacioniilis szint( kezel6se,
amelyek az 6rintettek jelent6s szdmdra hatissal leheU
Ha az adatkezel6si mfiveletek megnehezitik az

6rintettek sz5miira, hogy

a

jogaikat gyakorolj5k.

Az adatv6delmi hatdsvizsgdlatok v6gzdse lehet6v6 teszi szdmunkra azt, hogy a leghat6konyabb m6don

biztositsuk az adaw6delmi kdtelezetts6geinknek val6 megfelel6st 6s az adatkezel6s sor6n a
legmagasabb szintff adatv6delmet biztositsuk. Ez a Be6pitett Adaw6delmi megkozelitdsiink r6sze 6s
lehet6v6 teszi szdmunkra, hogy az adatkezel6s megkezd6se el6tt 6rt6kelhessiik a hatiist 6s kockdzatot
- igy a probl6m5t a forrisdndl azonositva 6s javitva, ezSltal cs6kkenWe a ktilts6get, adats6rt6st 6s
kockdzatot.
Az adatv6delmi hatdsvizsgilatok v6gz6se lehet6v6 teszi szdmunkra azt, hogy a lehets6ges adatv6delmi

megolddsokat 6s enyhit6 int6zked6seket a kockdzatok azonositisa 6s azok hatdsainak cs6kkent6se
6rdek6ben azonositsuk. Az adatv6delmi hatdsvizsgilatok tartalmazzdk a megolddsokat 6sjavaslatokat,
a kock6zatok pedig val6szinfis6giik 6s hatdsuk tekintet6ben keriilnek 6rt6kel6sre. A kockdzatokkal
kapcsolatos megolddsok 6s enyhit6 intdzked6sek c6l.ia annak biztositdsa, hogy a kockizatok besoroliisa
az aliibbiak szerint meghatdrozhat6 legyen: -

.
.

Eltevolitott; vagy
Csdkkentetu vagy
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Elfogadott.

a

6.1

ADATEDEtMI HATA5VIZSGAI.ATI EUARA5

Az adatv6delmi hatdsvizsgelati eljdrds lefolytatdsdra mindig kijel6l6sre kerUl egy vezet6, aki k6veti az

eljdrist, feljegyzi a sziiks6ges informici6t 6s az eredm6nyeket ktizli a fels6vezet6s tagjaival. Minden
adatv6delmi hat6svizsgdlati eljdrds v6gz6se sordn k6zrem(k6dik az Adatv6delmi Tiszwisel6, aki a GDPR
szab6lyok szerinti elj6rdsokban val6 megfelel6shez nyujt segitsdget 6s temo8atist.
Az adatv6delmi hatdsvizsgdlati elidrds vezet6je az aldbbi k6rd6sekre adott viilaszok 6rt6kel6s6vel
felm6ri, hogy sziiks6ges-e a vizsgdlat lefolytatiisa. Amennyiben egy vagy t6bb k6rd6sre is ,,igen" a
vdlasz, adatv6delmi hatdsvizsgilati eljdris lefolytatdsa v6lik sztiks6gess6.
A sziird
a

kirdisek (tiibbek kiziitt)

oz

oldbbiok lehetnek: -

Az adatkezel6s igdnyli term6szetes szemdlyekre vonatkoz6 egyes szem6lyes jellemz6k
m6dszeres (outomotizdlt m6dszerekkel tiirtdn6) 6s kiterjedt 6rt6kel6s6t?

a

A d6nt6sek alapulnak olyan 6rt6kel6seken amelyek a term6szetes szemdly tekintet6ben
joghatissal birnak vagy a term6szetes szem6lyt hasonl6k6ppen jelent6s m6rt6kben 6rintenek?
A adatkezel6s szem6lyes adatok ktl6nleges kateg6ri5it 6rinti 6s a szem6lyes adatok nagy
sziimban tOrt6n6 kezel6s6t jelenti?

o

Az

adatkezel6s biintet6jogi felel6ss6g meg6llapitdsdra vonatkoz6 hatiirozatokra 6s
biincselekm6nyekre vonatkoz6 szem6lyes adatok nagy szSmban t6rt6n5 kezel6s6re

vonatko2ik?
a

Az adatkezel6s nyilvdnos helyek nagym6rt6kfi, m6dszeres megfigyel6s6t (p6ldiiul CC[V)
tartalmazza?

a

.
o
.

A projekt 6rinti termdszetes szem6lyekr6l gyfijtott

[j

adatokat?

A projekt kikdnyszeriti term6szetes szem6lyekt6l azt hogy magukr6l adatokat k6z6ljenek?

Az eddigiek6l elt6r6 c6lra haszndlja a term6szetes szem6lyekr6l sz6l6 adatokat vagy olyan
m6don, ahogyan eddig nem?

A term6szetes szem6lyekkel kapcsolatos adat val6szinfisithet6en magas kockdzattal jdr

a

term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsdgaira n6zve?
a

A termdszetes szemdlyekkel kapcsolatos adat k6zl6sre kerUl olyan szervezetek vagy szem6lyek

sz6miira akik koriibban nem rendelkeztek rutin hozzdf6r6ssel az adathoz vagy megfelel6
garancidkkal nem rendelkez5 harmadik f6l sz5mSra?

[j technol6giSkat

vagy rendszereket amely a mag6n6letbe beavatkoz6

a

Az adatkezel6s alkalmaz
jellegfi nek min6sithet6?

a

Az adatkezel6s eredm6nyezheti olyan d6nt6sek meghozataldt vagy olyan cselekm6nyek
meghozatal6t term6szetes szem6lyek ellen, amely jelent6s hatiissal lehet rdjuk?

a

A projekt megk6veteli hogy oly m6don l6pjen kapcsolatba a term6szetes szem6lyekkel amely
16

magdndlettikre ndzve beavatkoz6 jelleg( lehet?

Az adatv6delmi hatiisvizsgiilati eljdr6s az el6re meghatdrozott dokumentum szerint zajlik 6s - a
megfelel6s6g, valamint annak bizonyitdsira, hogy minden magas kockdzati besoroldsri adatkezeldsi
tev6kenys6g annak megkezd6se el6tt 6rt6kel6sre kerul - minden mozzanat feljegyz6sre keriil. Az
adatvddelmi hatiisvizsgiilati eljiiriist tartalmaz6 dokumentum az lefolytat6s els6 napjiit6l sz6mitott 6
6vig meg6rz6sre keriil 6s a Feltgyeleti Hat6sdg sz6miira, annak k6r6sdre el6rhet6.
A TKA az adatv6delmi hatdsvizsgiilatot a francia adatv6delmi hat6s6g ehalfejlesztett PIA (Beta) szoftver

segits6g6vel vdgzi.
Az odowddelmi hotdsvizsgdloti eljdrds oz

oldbbiolot tdrtolmo2zo: -

1.
2.

Az adatv6delmi hatisvizsgdlati eljdrds c6ljai 6s sziind6kai;

3.
4.

Az adatkezel6si eljdris jogalapjdnak megieldl6se;

Az adatv6delmi hatdsvizsgilati eljdres hatilya (omennyiben oz tdbb, mint egy odatkezelAsi
tev i ke nysdg re vo n otkozi k) ;

Az adatv6delmi hatiisvizsg5lati eljiiriist milyen tev6kenysdg/magas kockiizati t6nyez6 indokolja
(pdlddul a fenti kezdeti szdr6 kirdisek kdzill melyek ker ltek ozonositdsro)?

5. Az adatkezel6si mfiveletek leiriisa;
6. Az adatkezel6s cdljainak ismertet6se, az adatkezel6 dltal 6rvdnyesiteni kivdnt jogos 6rdek;
7. Az adatkezel6s c6ljaira figyelemmel az adatkezel6si mfiveletek sz0ks6gess6gi 6s ardnyossdgi
vizsgdlata;

8. Az drintett jogait 6s szabads6gait 6rint6
olkolmozond6, o lehetsiges mogdniletbe vo16

9.

kockdzatok vizsgiilata (idedrtve omennyiben
beovatkozdst is);

A vdllalati kockdzatok vizsgdlata (ideeftve o szobdlyozai cselekminyeket, meg nem feleldst,
hirndv sirelm€t, kiizv{lemdny bizolmdnok elvesztisdt, stb.);

10. Megfelel6si ellen6rzds vdgrehajtasa a GDPR szabilyok, alkalmazand6 jogszabilyok 6s bdrmely
Magatartdsi K6dexek tekintet6ben;
11. Az azonositott kockdzatokr6l nyilvdntartds vezet6se;
12. Amennyiben megfelel6, kik6rjiik az 6rintett(ek) vagy k6pvisel6ik v6lem6ny6t
adatkezel6s16l;

a sziinddkolt

13. Az int6zked6sek fenntartdsa a kockiizat azonositdsa, cs6kkent6se 6s eltdvolitdsa tekintet6ben

beddul

biztonsdg, jovasolt megolddsok, kdrenyh[t6 cselekm€nyek, stb.);

14. Adatdramliis
15.

-

mi az adat, honnan szdrmazik 6s ki szdmdra kertil tovdbbitdsra;

Az adatv6delmi

hatdsvizsgdlati eljSr5s eredm6nyeinek nyilvdntartiisa, rizik6 besorolis
hozzdaddsa 6s k6vetkez6 l6p6sek meghatdrozisa.

t7
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7

Az Enrrurrrr JoGArvAt KAPcSoLATos EUARASoK

.L

HozzAARULAs & A rfuEKozrArAsHoz vALo.loc

A szem6lyes 6s bizonyos esetekben kiil6nleges kateg6riiijti adatok gy(jt6se alapvet6 eleme a TKA

iltal

kindlt term6kek 6s szolg6ltatdsok nyrijtdsinak 6s ezdrt k0l6nleges ellen6rzdsi mechanizmusokat 6s
int6zked6seket alakitottunk ki a GDPR szab6lyokban irt hozz6j6rulds felt6teleinek tdrt6n6 megfelel6s
6rdek6ben.

drintett hozzdjdruldsdt ugy defini6lja,hogy az ,,Az irintett okarotdnok iinkintes, konkrdt 6s
megfelel6 tdjdkoztotdson atopuli is egyirtelm(i kinyilvdnitdso, omellyel oz irintett nyilotkozot vogy o
meger6sitdst fdlreirthetetbnht kifejezd cselekedet itjdn jelzi, hogy beleegyezisit odio oz 6t drintd
sze m i ly e s o d otok ke z eEse h e 2."
A GDpR az

Ahol oz odatkezelEs hozzdjdrutdson alapul, o TKA minden hozztfiidruldsi mechonizmus tekinteteben

biztositja, hogy: -

o A hozz5jirul6s

irdnti k6relem iitlSthato, 6rthet6 a nyelvezete 6s minden olvashatatlan

feltdtelt6l, zsargont6l vagy r6szletes jogi felt6telek6l mentes'

o

0nk6ntes konkr6t 6s megfelel6 hozz6jdrul6son alapul 6s f6lre6rthetetlenul jelzi a term6szetes
szemdly sz6nddkiit.

.

Beleegyez6s6t mindig olyan nyilatkozat vagy e8y6rtelmfi meger6sit6 aktus 6ltal jelzi, amely
hozziijdrul6sit jelzi az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez'

.

A hozzdjdrulasi mechanizmus el6re megadott, tiszta, minden reszletet tartalmaz6 6s k6nnyen
al ka I maza nd6 va lam int 6rthet6.

o
o

El6re beh(zott vagy megjel6lt n6gyzetek haszndlata sohasem megfelel6.
Azon esetekben, ahol a hozzdjdrulds mds tdmiik mellett szerepel (pilddul dltoldnos szerzddisi
feltitelek, megdllopoddsok, szerz1disek), biztositjuk, hogy a hozzdj6rulds a t6bbi tdmiit6l kiil6n
szerepel 6s nem el6felt6tele bSrmely szolgdltatds nyrijt6sdnak lkivdve omennyiben az o
sz ol gd

.
o
.

ltotd sh oz

sz

tl ks€g

esl.

mellett bdrmely olyan harmadik szem6ly adatait is megadjuk, aki haszndlni fogja
vagy a beleegyez6s alapjin jiir el.
A cd8neviink

A hozzdjdrulSs mindig igazolhat6 6s ellen6rzdsi mechanizmusaink vannak annak biztositisiira
hogy minden esetben bizonyitani tudjuk a hozzdjiirulds megl6t6t.
R6szletes nyilvdntartist vezetUnk a hozzijdruldsr6l 6s minimum azt kell tudnunk bizonyitani,

hogy: -

o
o
o
o
o

a termdszetes szem6ly hozz6jdrult szem6lyes adatdnak haszndlatdhoz 6s kezel6s6hez;

ker0lt a c6gnevUnkr6l 6s bdrmely olyan harmadik
szem6lyr6l, aki az adatdt haszndlni fogja;
a termdszetes szem6ly tSj6koztatdsra

a termdszetes szem6lyt a beleegyez6s megaddsakor mi16l

tdj6koztattuk;

hogyan 6s mikor szereztUk meg a beleegyez6st.

Biztositjuk, hogy a hozz5jdrul6s visszavondsa is olyan egyszerrl, tiszta 6s egydrtelm( mint annak
megadiisa 6s t<ibb lehet6sdg dll az irintett rendelkez6sire, ide6rtve: 18

o

A levelez6sben vagy elelGronikus kommunikSci6ban elutasitiisi / leiratkozdsi linkek
megl6te;

o

A honlapon 6s minden irSsos kommunik6ci6ban az elutasitisi

/

leiratkozdsi eljdrds

/

leiratkozdsra.

magyarizata, l6pesekkel;

o
o
o

Lehet6s6g a sz6beli, lriisban vagy email ritjiin t6rt6n6 elutasit;isra

A hozzdjiruldst visszavon6 k6relmek azonnal 6s minden hdtrdny n6lkiil feldolgozdsra ker0lnek.

Ahol szolgdltatiisok gyermekek szdmAra kerOlnek ny jtiisra, 6letkor igazoliisi 6s sziil6i
hozzdjdrul6 int6zked6seket fejlesztettiink ki 6s alkalmazunk a hozzdjirulds megszerz6se
6rdek6ben.

o

Ellen6rz6sek 6s elj6risok keriiltek kifejleszt6sre 6s alkalmazdsra a hozzdjdrulds frissitdse
6rdek6ben, kU16n6sen ahol sziil6i hozzdjdrul5s megszerz6se szUksdges.

o

Ktl6nleges kateg6riiijrl adatok eset6ben a megszerzett hozziijiiruliis kifejezett (tisztdn is
rdszleteiben nyilotkoztotvo, oz dsszeteveszthetdsig vogy kitsig kizdrdso mellett), minden
esetben az adatkezel6s c6ljdnak

7.1.1

A HozzAARU[As

/

c6ljainak megjel616s6vel.

ELLENORZESE

A

TKA szigor[ nyilvdntart6st vezet az 6rintettek szemdlyes adatainak kezel6s6re szolgdl6
hozzdjdrulSs16l 6s mindig kdpes bizonyitani, hogy az 6rintett hozzijdruldsit adta szemdlyes adatainak
kezel6s6hez, amennyiben az sz[iks6ges. Emellett biztositjuk azt is, hogy a hozziijdrulds visszavonisa
ugyanolyan tiszta, egyszerfi 6s 6tldthat6 folyamat, mint a hozzijdrulds megaddsa volt.

Olyan esetekben, ahol az 6rintett hozzdjdrulSsa olyan irdsbeli nyilatkozat formSjdban keriilt
megadSsra, amely mds t6mikat is 6rint, a hozzdjdrulisra vonatkoz6 k6relem olyan formdban keriil
bemutatdsra, amely tisztiin megktl6nb6ztethet6 a tdbbi t6miit6l, 6rthet6 ds k6nnyen hozziif6rhet6
form6jri, valamint tiszta 6s egy6rtelm( nyelvezettel rendelkezik. Az Adatvddelmi Tisztvisel6 minden
ilyen irisbeli nyilatkozatot dttekint 6s - azok haszniilatiinak megkezd6se el6tt - enged6lyez.
A GDPR rigy rendelkezik, hogy amennyiben az adatkezel6s hozzdjiruldson alapul 6s a szem6lyes adat

olyan gyermekre vonatkozik, aki a 16. 6let6v6t nem tdltdtte be, az adatok a TKA dltali kezel6se csak
akkor ds olyan m6rt6kben jogszerfi, ha a hozzdjdrul6st a gyermek feletti szUl6i feltigyeletet gyakorl6
adta meg, illetve enged6lyezte.

Az adat megszerz6s6hez, kezel6s6hez, tdrol6sdhoz 6s k6zl6s6hez lomennyiben olkolmozond6l
sz0ksdges hozzdjdrulist a TKA az aliibbi m6dokon szerezheti meg: -

o
o
r
o
o

Szem6lyes talSlkozis alkalmdval

Telefon ritjdn
irdsban
Email/SMS

ttjdn

Elektronikus iton (pdlddul honlopon ldv6 formonyomtatvdnyon keresztilll

Az elektronikus hozzdjdrulds nem el6re bejelolt jel6l6 n6gyezetet tartalmaz6, opt-in cselekm6nyt
jelent, amely a term6szetes szem6ly szdmdra lehet6s6get ad arra, hogy hozzdjirulSsdt az aldbbi
19

tdj6koztatds k6zl6s6t kdvet6en adhassa meg. Ezt k6vet6en a hozzdjirulds megaddsiit - a szem6lyes
adat feldolgozdsa, tiiroldsa 6s kcizl6se 6rdek6ben email, SMS vagy a hozziijiiruliis irdsbeli
meger6sit6se k6veti. Az Adatkezel6si Nyilatkozatok minden hozzij6rulSsi formSban 6s szem6lyes adat
ty(jt6se soriin haszniiland6k annak biztositiisiira, hogy megfelelUnk a GDPR eltal megkOvetelt kOnnyen
olvashat6 6s el6rhet6 formiban t6rt6n6 informdci6 ktizl6sre vonatkoz6 k6vetelm6nynek.

-

7.L.2

A HozzAARUtAs ALrERNArivAt

A TKA tudom6sul veszi, hogy az adatkezel6snek hat jogszerri alapja van 6s a hozzdjdrulSs nem mindig

a legmegfelel6bb vilasztds. Minden adatkezel6si tev6kenys6get 6ttekintetttink 6s a

hozzdjdrulSst

kizd16lag akkor haszn6ljuk, amikor a term6szetes szem6lynek van vdlasztdsi lehet6s6ge.

Amikor dttekintjiik oz odotkezelasi tevdkenysiget

a

hozzdjdruldtsi kiivetelminyeknek vol6
meglelelas cdlititbdl, megbizonyosodunk o116l, hogy o lentiek kiiztil egyik sem idtszik szerepet: -

Ahol hozzdjdruldst k6rUnk, de annak ellendre v6gezn6nk adatkezel6st, hogy az esetleg nem
ker0l megaddsra (vogy visszovondsro kenil). Amennyiben mds jogalap alapjdn - a
hozz6jdrulSst6l f0ggetlen0l - v6gezn6nk adatkezel6st, felismerjtk, hogy az a hasznilatra nem
a megfelel6 jogalap;
a

Amennyiben a szem6lyes adat kezel6s6hez egy dltalunk ny0jtott szolBiiltatiis el6felt6telek6nt
hozzdjiiruldst kdrUnk, az nem opciondlisan adand6 6s a hozzdjdrulds nem megfelel6;

a

Ahol a jogviszonyban nem egyenrangti felek 6llnak, p6lddul munkav6lla16k eset6n.

7.t.3

I

N

FoRMACI6 SZoTGALTATAS

Amennyiben szem6lyes adatot k6zvetlen0l a term6szetes szem6lyt6l szerz0nk (p€lddul hozzdjdrulds
formdjdbon, munkovdllol6kt6l, irdsbeli onyogok is/vogy elekronikus formdtum olopjdn (pdlddul
honlap formonyomtotvdnyok, hirlevelek, emoilek, stb.)), az aldbbi informiici6kat minden esetben
kdzdlj ii k, hozz6j6r ul6/ v agy adatkezel6si nyi latkozat formdjd ban : -

.

Az adatkezel6 azonositdsdt 6s kapcsolattartdsi adatait 6s amennyiben alkalmazand6,

az

adatkezel6 k6pvisel6j6nek azonositds6t 6s kapcsolattartisi adatait.

o
o
.
o
o
.

Az adatv6delmi tisztvisel6nk kapcsolattartdsi adatait.
A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 adatkezel6s c6lja(i)t.
Az adatkezel6s

jogalapjdt.

Amennyiben az adatkezel6s a 6. cikk (1) bekezd6s6nek f) pontja alapjdn t6rt6nik, ,,oz
odotkezel1s oz odotkezeli vogy egy hormadik fil jogos irdekeinek 4rvinyesitisdhez
sziiksiges", a jogos 6rdek r6szletez6s6t.
A szem6lyes adatok cimzettjeit, illetve a cimzettek kateg6ridit (omennyiben olkalmozondil.

Adott esetben annakt6nydt, hogy aTKA harmadik orszigba vagy nemzetk6zi szervezet r6sz6re
kivinja tov6bbitani a szem6lyes adatokat, tovibbii az Eur6pai Bizottsdg megfelel6s6gi
hatiirozatdnak megl6te vagy annak hidnya.

o

amennyiben TKA az Eur6pai Bizottsdg megfelel6s6gi haterozata hidnyiiban harmadik
orszdgba vagy nemzetkdzi szervezet r6sz6re kivdnja tovdbbitani a szem6lyes adatokat,
a TKA dltal eszkdz6lt megfelel6 6s alkalmas garanciSk megjeltil6s6t, valamint az azok
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mdsolatinak megszerz6s6re szolgal6 m6dokra vagy az azok el6rhet6s6g6re val6
hivatkoz6st

o

A szem6lyes adatok tdroliisiinak id6tartamiit, vagy ha ez nem lehets6ges, ezen id6tartam
meghatdroz5s5nak szempontjait.

o
o

6rintett azon jogiit, hogy k6relmezheti az adatkezel6t6l a rd vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz
va16 hozzdf6r6st, azok helyesbit6s6t, t6rl6s6t vagy kezel6s6nek korldtozdsit, 6s tiltakozhat az
ilyen szem6lyes adatok kezel6se ellen, valamint az 6rintett adathordozhat6sdghoz va16 jog;i16l.
Az

A 6. cikk (1) bekezd6s6nek a) pontjdn vagy a 9. cikk (2) bekezd6sdnek a) pontjdn alapul6
adatkezel6s esetin a hozzdjdrulds bdrmely id6pontban t6rt6n6 visszavonds5hoz val6 jogot,
amely nem 6rinti a visszavonds el6tt a hozziijiirulds alapjdn v6grehajtott adatkezel6s
jogszerfis6g6t.

.
.

A felugyeleti hat6sdghoz cimzett panasz benytjt5sdnak jogdt.

Azt, hogy a szem6lyes adat szolgiltatdsa jogszabiilyon vagy szerz6ddses k6telezetts6gen alapul
vagy szerz6d6s k6t6s6nek el6felt6tele-e, valamint hogy az drintett koteles-e a szem6lyes

adatokat megadni, tov5bbd hogy milyen lehets6ges k6vetkezm6nyeikkel jirhat

az

adatszolgiiltatds elmaraddsa.

c

A 22. cikk (1) 6s (4) bekezd6s6ben emlitett automatizdlt ddnt6shozatal t6ny6t, idedrtve

a

profilalkotdst is, valamint legal;ibb ezekben az esetekben az alkalmazott logik6ra 6s arra
vonatkoz6an 6rthet6 informSci6k, hogy az ilyen adatkezel6s milyen jelent6s6ggel, 6s az
6rintettre n6zve milyen vdrhat6 kdvetkezm6nyekkel bir.
fenti informiici6t az 6rintett sz6mdra az adat gyfijt6s6nek id6pontjdban kell rendelkez6sre bocsdtani
6s a hozzSjdruldsra vonatkoz6 nyilvdntartSsokat a hozzdjdrulds megadisdt6l sz:imitott 6 6ves
id6tartamig kell megtartani 6s tdrolni, kiv6ve, amennyiben jogi k6vetelm6ny irja el6 a hosszabb ideig
t6rt6n6 tiiroliist.
A

7.7

ADATKEZELf sr NYTLATKoZAT

Az Adatkezel6si Nyilatkozat az Adaw6delmi Szabiilyzatt6l elt6r6, 6s az Adatkezel6si Nyilatkozat a
term6szetes szemdlyek szdmira szem6lyes adataik gy(jt6sekor (vogy oz odot kdzvetlen
megszerzdsekor megliv6 legkordbbi lehetdsig olkolmdvol) kertl 6taddsra. Az Adatkezel6si Nyilatkozat
tartalmazza a GDPR 13 6s 14. cikkei (a jelen szabdlyzat 8.1.3. pontjit) szerinti kovetelm6nyeket 6s a
term6szetes szem6lyek szdmdra tartalmazza a szUksdges 6s jogi informdci6kat arr6l, hogy hogyan,
mi6rt 6s mikor kezeljUk adataikat, valamint jogaikat 6s k6telezetts6geiket.
Az Adatkezel6si Nyilatkozatot rigy alkottuk meg, hogy a k6z szSmdra nyilatkozzunk arr6l, hogy TKA

mik6nt tartalmazza az adatv6delmi elveket az eltalunk kezelt adatok tekintet6ben. Az Adatkezeldsi
Nyilatkozat minden term6szetes szemdly szdmdra dtadSsra kerul, akinek adatit kezeljiik (pdlddul
ilgyfeleknek, munkovdlloldknak, hormodik feleknek, stb.) 6s csak a termdszetes szem6lyre vonatkoz6
specifikus, valamint a jogszabdly eltal megkovetelt informiici6t tartalmazza. Az Adatkezel6si
Nyilatkozat kdnnyen hozzdfirhet6, olvashat6, zsargon mentes 6s - az adatgyfijtds formdjdt6l f0gg6en
- t6bb formdban el6rhet6 dokumentum: Olyon esetekben, omikor o szemdlyes odot megszendsdt 6s kezeldsdt hozztijdrulds alopjdn v6gezziik,
biztositjuk, hogy : -
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o
r
o
c
.

A hozzdjdrulis k6r6se 6rthet6en 6sj6l liithat6an jelezve van;

Megk6rj0k a termdszetes szemdlyeket arra, hogy meger6sit6leg adjiik beleegyezesliket;
Elegend6 informici6t adunk nekik hogy megalapozott drint6st hozzanak;
ElmagyarAzzuk az adatok hasznilat6nak kUl6nb6z6 m6dozatait;

Erthet6 6s egyszerii m6dot biztosltunk szdmukra arra, hogy jelezz6k beleegyez6siiket

a

kiil6nb6z6 tipus0 adatkezel6sekkel kapcsolatban.
Neu az Enrurrr6r

7.3

SZARMAZO szEMEryEs ADAT

Olyan esetekben, ahol TKA olyan szem6lyes adatot szerez meg 6s/vagy kezel, amely k6zvetlenUl nem

6rintett 5ltal szdrmazik, TKA biztositja, hogy a jelen szabdlyzat 9.1.1 pontjiiban jelzett informdci6 az
6rintett szdm5ra a szem6lyes adat megszerz6s6t6l szdmitott 30 napon beliil iitaddsra kertl lkivive,
a116l t6ftin6 tdjdkoztotds eseten, hogy o szemilyes odot jogszobdlyi vagy szendddses kdvetehAnyl.
az

Az 6rintett szdmdra o 8.7.3 pont szertnt szolgriltotott inlomdcian feliil, szintin tdjikoztottist odunk
oz oldbbiokr6l: -

o
o

A szem6lyes adatok kateg6ridi16l;

A szem6lyes adat szdrmaz6s5nak forrdsir6l 6s hogy az a koz szdmdra el6rhet6 forrdsb6l
szdrmazik-e.

Az informiiciSt legk6s6bb az els6 kommunikdci6 vagy k6zl6s megt6telekor kell kdz6lni, amennyiben a

szem6lyes adatot az 6rintettel t6rt6n6 kommunik;ici6ra haszndljdk, vagy miis clmzettel t6rt6n6 k6zl6s

a TKA a tovdbbiakban bdrmely

szem6lyes adatot az eredetileg
megsze12ett6l ertird cdlra kivdn kezelni, a kezel6st megel6z6en ezen sz6nd6kot jelezztik az 6rintettnek
6s amennyiben alkalmazand6, kizir6lag hozzitj6ruliisa alapjin kezeljiik.

val6szin(sithet6. Amennyiben

Mindamellett hogy a jelen szabdlyzat 8.1.3. pontja szerint szolgiiltatott informdci6 szolgiiltatisakor
k6vetjiik a legiobb gyakorlatokat, fenntartjuk magunknak a jogot hogy nem adunk tdj6koztatiist az
6rintettnek, amennyiben:
a

Miir rendelkez6s6re dll

az

informdci6, 6s bizonyitani tudjuk az inform6ci6 koribbi iitvdteldt;

Az informdci6 szolgdltatdsa lehetetlennek bizonyul 6s/vagy a16nytalan fdradozSst jelentene;
a

Az adatszerzds vagy -k6zl6s szab6lyait a TKA-ra n6zve k6telez6 uni6s vagy tagdllami jog
kifejezetten tartalmazza 6s megfelel6 int6zked6seket biztosit az 6rintett jogi 6rdek6nek
v6delm6re;

a

Amennyiben a szem6lyes adat bizalmas jellegri marad az uni6s vagy tagiillami jog szerinti
t6rv6nyes titoktartiisi
szakmai titoktart6si szab5lyoknak megfelel6en, ide6rWe
kdtelezetts6get.

a

7.3.L

AM

UNKAVALTAL6 SzEMELYES ADATA

GDPR iriinymutat.is szerint nem haszndljuk a hozz6jiiruliist a munkavdlla16 szem6lyes adata
megszerz6s6nek vagy kezel6s6nek jogalapjak6nt. A kapcsol6d6 szabdlyzatainkat folyamatosan
frissitjUk annak biztositdsdra, hogy munkavdllal6ink megkapjiik a megfele16 informdci6kat 6s tiszt6ban
legyenek azzal, hogy hogyan 6s mi6rt kezeljiik adataikat.

A
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7.4

A HozzArERESHEz vALo JoG

Megfele16 int6zked6seket biztositottunk annak 6rdek6ben, hogy az 6rintettek adatkezel6se a 13 6s 14.
cikkek szerinti informdci6 szolg6ltatas es a L5,72 es 34 cikkek (egyrittes en: oz erintettek togoil szerint

t6rt6n6 kommunikSci6 sor5n tOm6ren, itldthat6an, 6rthet6en 6s k6nnyen hozz6firhet6 formdban,
tiszta ds egy6rtelmfi nyelvezettel ell6wa keriilj6n kibocsdtdsra. Ezen informeci6t dijmentesen, ir6sban,
vagy mds, az 6rintett dltal enged6lyezett formiiban, az 6rintett azonositiisiinak el6zetes ellen6rz6se
mellett bocs5tjuk rendelkez6sre lp€lddul sz6hon vogy elektronikus itonl.
6rintett sziimiira az informdci6t a lehet6 leghamarabb, de a k6relem itv6tel6t6l sziimitott legfeljebb
30 napos id6tartamon belul kell szolgdltatni. Ahol az informdci6 visszakeres6se vagy szolgdltatdsa
k0l6ntisen bonyolult vagy 6rv6nyes k6sedelem indokolja, - amennyiben sztiks6ges -, a hatdrid6 tovdbbi
kdt h6nappal meghosszabbithat6. Azonban ez csak k0l6nleges k6riilm6nyek eset6n lehetsdges 6s az
drintettet a visszakeres6si eljiiriis alatt fell6p6 bdrmely k6sedelemr6l va6y a k6sedelem okdr6l
folyamatosan, irdsban t6j6koztatni kell.
Az

Azon esetekben, amikor nem felelUnk meg az adatszolgiltatesi k6r6snek, az 6rintettet tdj6koztatni kell
30 napon beliil az elutasitds okir6l valamint arr6l, hogy panaszt nyijthat be a Feltgyeleti Szervnek.
A 16szletes szabdlyokat a TKA lnformatikai szabdlyzata tartalmazza.

7.4.t

Az Enrrurrrrrx HozzAFEREsr KERfsEr

Amennyiben oz drintett onnok igozoldmra kdr minket, hogy vele kopcsolotbon szemdlyes odotdt
megszereztiik vagy kezeljiik ds hozzdfdrCst kAr ezen adotokhoz; oz aldbbiokr6l tdjdkoztotiuk: -

o
.
.
.

Az adatkezel6s c6ljai;
Az

6rintett szem6lyes adatok kateg6ri6i;

Azon cimzettek vagy cimzettek kateg6ri6i, akikkel, illetve amelyekkel a szemdlyes adatokat
k6z6lt6k vagy k6zdlni fogi6k;
Ha az adatot harmadik orsziigbeli cimzettekkel, illetve a nemzetkdzi szervezetekkel k6z6ltdk
vagy fogjdk kcizrilni, a megfelel6 garancidk megiel6l6se;

r

Adott esetben a szem6lyes adatok tdrolisdnak tervezett id6tartama, vagy ha ez nem
lehets6ges, ezen id6tartam meghatirozdsinak szempontjai;

.
o
.
.

Az 6rintett azon joga, hogy k6relmezheti az adatkezel6t6l a rd vonatkoz6 szem6lyes adatok
helyesbit6s6t, trirl6s6t vagy kezel6s6nek korlitozdsdt, 6s tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok
kezel6se ellen;
A valamely fel0gyeleti hat6sighoz clmzett panasz benyrijtdsdnak joga;

Ha a TKA szem6lyes adatokat nem az 6rintett6l gyfijt6tte, a forrdsukra vonatkoz6 minden
el6rhet6 inform5ci6;
Az automatizdlt d6nt6shozatal t6nye, ide6rtve a profilalkot6st is, valamint legalibb ezekben az

esetekben az alkalmazott logikdra 6s arra vonatkoz6 6rthet6 inform6ci6k, hogy az ilyen
adatkezel6s milyen jelent6s6ggel bir, 6s az drintettre n6zve milyen vdrhat6 k6vetkezm6nyekkel
jar.
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A hozz6f6r6si kdr6s be6rkez6st k6vet6en dtaddsra keri.il az Adatv6delmi Tisztvisel6 rdszdre 6s a k6r6sr6l

feljegyz6s k6sztil. A termoszetes szem6lyr6l t5rolt adatot ellen6rizz0k, milyen formdban keriil tSroldsra,
kivel ktiztiltilk 6s a hozzdf6r6sre vonatkoz6 milyen kiil6nleges id6keret alkalmazand6.

Az Erintett Hozzdf6rdsi K6rds6t minden esetben 30 napon belUl, ingyenesen fel kell dolgozni.
Amennyiben a term6szetes szemdly k6r6s6t elektronikus formiitumban teszi meg, az informiici6t a
szokdsosan haszniilt elekronikus formdban szolg6ltatjuk, kiv6ve, amennyiben alternativ form:iban
t6rt6n6 vdlaszt k6r.

7.5

ADATHoRDozHAT6SAG

A TKA az 6rintettre vonatkoz6 szem6lyes adatot k6r6sre 6s konnyen k6z6lhet6 ds olvashat6
formdtumban adja meg. Viillaljuk, hogy teljesitjiik az egy6nek adathordozhat6siiggal kapcsolatos
jogait, biztositva, hogy minden szem6lyes adat el6rhet6 6s tagolt, sz6les kdrben hasznilt, 6s azt olyan
gdppel olvashat6 formiitumban bocsdtjuk az 6rintettek rendelkez6s6re, amely lehet6v6 teszi szdmukra
azt, hogy szem6lyes adatdt saj6t c6ljaira kUl6nb6z6 szolgiltatdsok sorin tdrt6n6 haszniilatra
megszerezze 6s 0jra felhaszndlja. Ez abban az esetben lehets6ges, ha az 6rintett a szem6lyes adatokat
a hozzdjdrulSsa alapjdn bocsdtotta rendelkez6sre, illetve ha az adatkezelds szerz6d6s teljesitdsdhez
szUks69es.

Ha az 6rintett k6ri 6s amennyiben a fenti felt6telek teljesiilnek, valamint amennyiben technikailag
lehets6ges, a szem6lyes adatot kdzvetlenUl tovdbbitjuk a TKA-I6l a kijel6lt adatkeze16nek.

Minden informdci6k6r6s az 6rintett vagy a kijel6lt adatkezel6 szAmdra dijmentesen 6s a k6r6s
bedrkez6s6t6l sziimitott 30 napon teljesitendS. Amennyiben bdrmilyen okndlfogva nem cselekedn6nk
az adathordozhat6s6gra vonatkoz6 k6r6ssel kapcsolatban, 30 napon belUl az 6rintett szdmdra teljes,
ir6sbeli magyardzatot kiildiink az elutasitiis okair6l, valamint tiij6koztatdst a felugyeleti hat6sdg fel6
fenndll6 panaszt6teli j0g16l 6s a jogorvoslati jo916l.

Az adathordozhat6sdghoz val6 jog alapjdn fennill6 minden tovibbit6si k6r6st 6rt6kelUnk annak
szempontjdb6l, hogy az m:is adat alanyt ne 6rintsen. Amennyiben a szem6lyes adat az
adat/tovebbitest mds adatkezel6 sz6m6ra k6r6 6rintetten kivUl mds term6szetes szem6lyeket is 6rint,
ez semmilyen esetben sem 6rintheti a t6bbi 6rintettjogait 6s szabadsiigiit.
7.6

7.6.t

HELYESB'TES

& ToRtts

PONTATLAN VAGY NEM TEUES ADAT JAVfTASA

5. cikk (d) pontja 6rtelm6ben a TKA 6ltal 6rz6tt ds kezelt minden adatot amennyiben
lehets6ges pontosan 6s szUksdg eset6n naprak6szen kell tartani. Amennyiben pontatlansdgot
azonositunk 6s/vagy amennyiben az 6rintett vagy adatkeze16 a116ltij6koztat minket, hogy az iltalunk
A

GDPR

kezelt adat pontatlan, minden 6szszerfi int6zkeddst me4esziink annak 6rdek6ben, hogy a pontatlan
szem6lyes adatokat haladdktalanul helyesbitsUk.

6rintettek k6r6s616l szem6lyes adataik frissit6se cdljiib6l
felel6s a kapott informdci6 6rv6nyesit6s66rt - 6s amennyiben jelz6sre kertilt -, a hibiik k[avitiisii6rt.

Az Adatv6delmi Tisztvisel6 6rtesit6st kap az
6s
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A kezelt adat az 6rintett utasitdsa szerint kerul m6dositdsra a nyilviintartiis ellen6rz6se mellett,
biztositva azt, hogy az 6rintettre vonatkoz6 minden adat - amennyiben az nem teljes vagy nem pontos
- frissit6sre kerUl. Frissit6s eset6n

adott esetben kieg6sz,tdst vagy kieg6szit6 nyilatkozatot teszUnk.

Amennyiben az 6rintett tdj6koztat6sa szerint az adat nem pontos, a hibdt 30 napon beltil kijavitjuk 6s
amennyiben a k6rd6ses szem6lyes adatot tovdbbitottuk - biirmely harmadik felet 6rtesitj0k a
javitdsr6l. Az 6rintettet a javitdsr6l irdsban tdj6koztatjuk 6s adott esetben azon harmadik f6l

-

szem6ly6r6l is tiij6koztatjuk, aki szimSra az adat Stadesra keriilt.

Amennyiben bdrmilyen oknil fogva nem cselekedn6nk a javitisra 6s/vagy kiegdszitdsre vonatkoz6
k6r6ssel kapcsolatban, 30 napon bel0l az 6rintett szdm6ra teljes, irdsbeli magyar6zatot kUldUnk,
valamint tij6koztatiist a felUgyeleti hat6sdg fel6 fennill6 panaszt6teli jo916l 6s a jogorvoslati jogr6l.
7.6.2

TORLESHEz VAL6 JoG

Az "Elfeledtet6shez val6 jog"-k6nt is ismert jog alapjdn, a TKA teljes m6rtdkben megfelel az 5. cikk (e)
pontj6nak 6s biztositja, hogy az 6rintett azonositdsdra szolgdl6 szem6lyes adat csak a szem6lyes adatok

kezel6se c6ljainak el6r6s6hez sz0ks6ges ideig ker0l tdrolSsra. Vagy egy t6rldsi id6pont ker0l
meghatdrozdsra vagy folyamatosan figyelemmel kis6rjUk annak 6rdek6ben, hogy azt - amennyiben az
tov6bbiakban mdr nem szUksiges -, azonnal megsemmisitsiik.

6rintettek torldsre vonatkoz6 jogiinak val6 megfelel6st, mivel amennyiben mdr nem iill fenn k6nyszerit6 ok a folyamatos adatkezel6sre - a term6szetes szem6ly
k6rheti a szemdlyes adat ttirl6s6t vagy eltSvolitdsit. Hab6r az alapvet6 eljirdsaink mdr t6rlik az
adatokat amennyiben azok a tovdbbiakban miir nem szuks6gesel m6gis kijel6lt eljdriist k6vet0nk a
tdrl6si k6relmek tekintet6ben annak biztosit6s5ra, hogy minden fenndll6 jognak megfelel0nk ds
semmilyen adatot nem tdrolunk anndl tovdbb, mint az szuks6ges.
Ezen int6zked6sek lehet6v6 teszik az

Amennyiben t6rl6sre dshagy szemElyes addtok eltdvolitdsdrd vonotkozd kdrist kopunk oz
6rintett6l, o ktivetkezd eljdrdst kiivetjiik: -

1.
2.

3.

A k6r6st kiosztjuk az Adatv6delmi Tisztvisel6nek 6s feljegyezztk.

Az Adatv6delmi Tisztvisel6 az drintettre vonatkoz6 minden szem6lyes adatot beazonosit 6s
iitn6zi hogy ldssa, hogy az m6g mindig kezel6s alatt dll-e 6s m6g mindig sziiks6ges-e a
jogalaphoz 6s az eredetileg szdnd6kolt c6lhoz.

A k6r6st 6ttekinti, hogy megbizonyosodjon arr6l, hogy az megfelel-e az aliibbi egy vagy t6bb
t6rl6si oknak: -

a.

a szem6lyes adatokra mdr nincs sziiks6g abb6l a c6lb6l, amelyb6l azokat gyfijtcitt6k vagy

mds m6don kezelt6k;

b. az 6rintett

visszavonja az adatkezel6s alapjiit k6pez6 hozzdj6rul6sdt,
adatkezel6snek nincs mis jogalapja;

c.

az

az 6rintett tiltakozik az adatkezel6s ellen, 6s nincs els6bbsdget dlvez6 jogszerfi ok az
adatkezel6sre;

d.
e.

6s

a szem6lyes adatokat jogellenesen kezelt6k;
a szem6lyes adatokat

jogi k6telezetts6g teljesit6s6hez t6rtilni kell;
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f.

a szemilyes adatok gy(jt6sdre gyermekek szdmira az informdci6s tirsadalommal
6sszef0gg6 szolg5ltatdsok kindlSs6val kapcsolatosan kertilt sor;

4.

Amennyiben a torl6sre vonatkoz6 k6r6snek a fentiek k6z0l legal6bb egy jogi alapja van, a k6r6s
meg6rkez6s6t ktivet6 3O napon beliil a ttirl6s teljesitdsre keri.il.

5.

Az Adatvddelmi Tisztvisel6 ir6sban drtesiti az

6.

6rintettet, hogy a trirl6shez val6 jogot biztosftja
6s r6szleteket szolgdltat a t<ir6lt adatr6l 6s a tdrl6s id6pontjdr6l, vagy amennyiben nem
lehetsdges a t6rl6s, annak okii16l.
Amennyiben a TKA biirmely szem6lyes adatot kozzdtett 6s a torldshez val6 jog biztositdsra
ker0lt, minden 6sszer( l6p6st 6s int6zked6st megtesz[ink a nyilv5nos hivatkoz6sok, linkek 6s
adat mdsolatok ehevolltdsa 6rdek6ben 6s kapcsolatba l6p0nk a vonatkoz6 adatkezel6kkel
6s/vagy adatfeldolgoz6kkal 6s tdj6koztatjuk 6ket az 6rintettek szem6lyes adatok t6rl6s6re
vonatkoz6 k6r6s616l.

Amennyiben bdrmilyen okndl fogva nem cselekedn6nk a javitisra 6s/vagy kieg6szit6sre vonatkoz6
k6r6ssel kapcsolatban, 30 napon belul az 6rintett szdmdra teljes, irdsbeli magyardzatot k0ldiink,
valamint tdjdkoztatiist a fel0gyeleti hat6siig fel6 fenndll6 panasztdteli jogr6l ds a jogorvoslati jogr6l.
Ezen odot tii 6sre vonotkozd viss2outositris oz oldbbiokot tartalmazzo: -

o
o
o

A v6lem6nynyilvdnitSs szabadsdgdhoz 6s a tdj6koz6diishoz va16 jog

gyakorliisit.

Szerz6d6ses vagy jogszabdlyi k<itelezetts6g keretdben v6gzett feladat vdgrehajtdsit.
Jogi ig6nyek el6terjeszt6s6t, 6rv6nyesit6s6t, illetve v6delm6t.

Az aDATKEZELfS KoRLATozAsAHoz vald JoG

7.7

Vannak bizonyos k6riilm6nyek, amikor a TKA a szemdlyes adat kezel6sdt annak 6rdekdben korl6tozza,

hogy az 6rintett k6r6s6re vonatkoz6 jogi kdvetelm6nyt 6rv6nyesftse, igazolja vagy annak megfeleljen.
A korliitoziis alatt 5l15 adat eltdvolitdsra kerUl a normdlis informici6dramlds k6rdb6l 6s az inform5ci6s

audit kor6ben korldtozds alatt 5ll6k6nt ker0l nyilviintartiisra. Az 6rintettel kapcsolatos, korldtozds alatt
dll6 adatra vonatkoz6 bdrmely beszdmol6 6s/vagy rendszer frissit6sre kerUl 6s a haszndl6k
tdjdkoztatdsra keriilnek a korldtozdssal kapcsolatos kateg6ridr6l 6s az okokr6l. Ahol az adat
korlStozSsra kertil, csak tdrolSsra kerlil 6s nem kezelhet6 biirmilyen formdban.
A TKA oz odatkezelis korldtozdsdra vonatkoz6on oz aldbbi kiiriilmdnyeket tortolmozzo: -

o
o
o

Az drintett vitatja a szem6lyes adatok pontossdgiit, 6s ellen6rizzUk a szemdlyes adatok
pontossdgdt 6slvagy helyesbit6s6t;
Amennyiben az 6rintett ellenzi az adatok t6rl6sdt (ohol oz o kdzirdek ciljdro vagy jogi 6rdek
cdljdnak teljesitisdre sz kdges volt), 6s azt vizsgdljuk, hogy jogos indokaink els6bbs6get
6lveznek-e az 6rintett jogos indokaival szemben;
Ha az adatkezel6s jogellenes, 6s az

6rintett az adatok t6rl6se helyett azok felhaszndldsdnak

korldtozdsdt k6ri;

o

Ahol az adatkezel6nek m6r nincs szUks6ge a szem6lyes adatokra adatkezelds c6ljiib6l, de az
6rintett ig6nyli azokat jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, irv6nyesitis6hez vagy vddelm6hez.
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Az Adatv6delmi Tisztvisel6 6ttekinti 6s enged6lyezi a korliitozisra vonatkoz6 k6r6seket

6s

cselekm6nyeket 6s tdrolja az 6rintettekt6l valamint a megfelel6 harmadik felekt6l szdrmaz6 6s a nekik
kiild<ttt 6rtesit6sek mdsolatait. Amennyiben az adat korliitozott 6s ezen adatot harmadik f6llel
k<iz<ilttink, a harmadik felet tdj6koztatjuk az 6rv6nyben l6v6 korliitoziisr6l 6s annak okd16l, valamint a
korlStozds felftiggeszt6se eset6n rijra tdj6koztatdst kUld0nk.

6rintetteket a korletozds alkalmaziisiit k6vet6 30 napon bel0l tSj6koztatjuk is
tiij6koztatdst adunk bdrmely olyan harmadik f6lr6l is, akivel az adatot kOzoltuk. Az 6rintett szdmdra
szint6n iriisban megktildiink bdrmely olyan hatdrozatot, amely az adatkezel6s korl6tozdsdnak
felfiiggeszt6s6re vonatkozik. Amennyiben bdrmilyen okndl fogva nem cselekedn6nk a korliitozisra
vonatkoz6 k6r6ssel kapcsolatban,30 napon bel0l az 6rintett sz6mdra irdsbeli magyarizatot kiildtink,
valamint tdj6koztatdst a felUgyeleti hat6sdg fel6 fenndl16 panaszt6teli jo916l 6s a jogorvoslati jogr6l.
Az adatkorl6tozdst k616

7.4

TrLTAKozAsoK

Es

AUToMATZILT DoNTESHozATAL

Az 6rintetteket az els6 kapcsolatfelv6tel alkalmiival az Adatv6delmi Nyilatkozatban a t6bbi
informiici6t6l elkUlcini.ilve, tiszta 6s olvashat6 formdban tdj6koztatjuk az adatkezel6sre vonatkoz6
tiltakozdsi jogukt6l. A temeszetes szemilyek jogdbon dll tiltokozni: a

Az adatkezel6s l6tfontossdgri 6rdekek v6delme miatt szUks6ges vagy k6z6rdekfi vagy az
adatkezel6re ruhdzott k6zhatalmi jogositvdny gyakorldsSnak keret6ben v6gzett feladat
v6grehajtdsihoz szUks6ges (idednve o profiloztist isl;

a

K6zvetlen Uzletszerz6s eset6n lideertve a profilozdst isl;

a

Az adatkezel6s tudomdnyos/tcirt6nelmi kutatds 6s statisztika c6ljiira

Amikor

a TKA a

t6rt6nik.

szem6lyes adatokatjogi k6telezetts6g elliitiisa c6ljdra jogos 6rdekkel kapcsolatban vagy

tudomiinyos c6lra kezeli, az 6rintett tiltakozdsa csak olyan esetben vehet6 figyelembe, ha az a ,,sajdt
helyzetivel kopcsolotos okokb6l" tdrt6nik. Fenntartjuk a jogot ezen szem6lyes adat toviibbi kezel6sdre
az alibbi esetekben: Ha tudjuk bizonyitani, hogy az adatkezel6st olyan k6nyszerit6 erejri jogos okok indokoljSk,
amelyek els6bbs6get 6lveznek az 6rintett 6rdekeivel, jogaival 6s szabadsdgaival szemben;
a

Ha az adatkezel6s jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesitds6hez vagy v6delm6hez
kapcsol6dik.

Amennyiben az drintett a szem6lyes adat kezel6se ellen 6rv6nyes okok alapj6n tiltakozil! a TKA
abbahagyja arra a c6lra v6gzett adatkezel6st 6s az 6rintettet err6l irdsban, a kifogds be6rkez6s6t6l
szimitott 30 napon belul 6rtesiti.
Rendszer auditot vdgeztunk az emberi beavatkozdst nem ig6nyl6 automatizdlt d6nt6s hozatali
eljdrdsok azonosftdsdra. Ezen ugyanazon elem c6ljiira, az implementdlds el6tt 0j rendszereket 6s
technol6gidkat is 6rt6kel0nk. A TKA figyelembe veszi, hogy az emberi interakci6t6l mentes dOnt6sek

elfogultak lehetnek a term6szetes szemdlyekkel kapcsolatban 6s a GDPR 9. 6s 22. cikke alapj6n c6lunk
olyan int6zked6seket 6rv6nybe helyezni, amely az egy6nek szdmdra adott esetben garanciiikat
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biztos,t. Adatv6delmi Nyilatkozataink ritjdn az egydnekkel ldtesitett els6 kapcsolatfelv6tel sor6n 6s
honlapunkon tiij6koztatjuk az egy6neket jogaikr6l, hogy ne terjedjen ki rd az olyan d6nt6s hatiilya,
amely: . Kizdr6lag automatizdlt adatkezel6sen alapul,
o Amely rd n6zve joghatdssal j6rna vagy 6t hasonl6k6ppen jelent6s m6rt6kben 6rinten6.
KorlStozott k6rulmdnyek k6z6tt a TKA az automatiziilt d6nt6s hozatali eljiirdsokat a jogszabdlyok
szerint haszndlja . Ezen esetek oz oldbbiok: Amennyiben az 6rintett 6s az adatkezel6 k<izdtti szerz6d6s megkdtdse vagy teljesit6se
6rdek6ben sztiks6ges,

.

.
o
o

Amennyiben meghozatalSt jogszabSly teszi lehet6v6 lpdlddul csalds vogy oddkijritszds
megel6zisel,
Amennyiben az 6rintett kifejezett hozzdjirulisdn alapul,

Amennyiben a d6ntdsnek
m6rt6kben nem 6rinti.

ri

n6zve nincs joghatdsa vagy az

6t

hasonl6k6ppen jelent6s

Amennyiben a TKA automatizdlt d6nt6s hozatali eljdrdst alkalmaz, err6l mindig 6rtesitj0k az egy6nt 6s
tdj6koztatdst adunk jogair6l. Azt is biztositjuk, hogy az egydnek k6rhetik az emberi beavatkoziist,
kifejezhetik v6lem6nyiiket 6s a ddnt6s magyardzatiit k6rhetik, 6s azt kifogdsolhatjdk is.

8
8.1

FEL0GYELET EUARASoK

BrzroNsAc & ADATSERTES

KEzETESE

"Be6pitett Adatkezel6s" megk6zelitdsiink 6rtelm6ben a kezelt adat
legmagasabb szint( biztons6gSt v5llaljuk, ide6rwe els6sorban a megosztds, k6zl6s 6s tovdbbitds so16n
t<irt6n6 biztonsdgot. lnlormotikoi Szabdlyzotunk r6szletes int6zked6seket
ellen6rz6si
mechanizmusokat tartalmaz a szemdlyes adatok v6delm6vel 6s azok biztons6giinak biztosftiisiival
kapcsolatban, a beleegyez6s megszerz6s6t6l szdmltva eg6szen a tdrl6sig.
Az adatok vddelm6vel kapcsolatos

is

Ellen6rz6si tev6kenys6get v6gz0nk annak biztositdsiira, hogy az dltalunk tartott 6s kezelt szem6lyes
adatok kiszSmithat6k 6s nyilv6ntarthat6k amellett, hogy az 6rintettekre vonatkoz6 adats6rt6s
hatdlydval 6s hatds6val kapcsolatban kockdzat6rtdkel6st is v6gziink. Megfelel6 6s kiel6git6 technikai
6s szervezeti int6zked6seket alkalmazunk a kockiizatnak megfele16 biztonsdgi szint biztosit6s6ra.
Habdr minden er6feszit6st 6s int6zked6st megtesztink az adat s6rt6sek kockdzatainak cs6kkent6s6re,
TKA - a Felugyeleti Hat6sdg 6s az drintetteknek t6rtdn6 6rtesit6s megaddsa mellett (amennyiben
alkalmazand6)
kifejezett ellen6rz6si 6s eljdrdsi mechanizmusokat fejlesztett ki az ilyen helyzetek
kezel6sdre.

-

8.2

JELSZAVAK

A jelszavak haszniilata a TKA

v6delmi strat6gi6jdnak k6zponti eleme 6s a szervezeten beltil mindenhol
haszn6ljuk az informici6k v6delme 6s a rendszerekhez t6rt6n6 hozzdf6r6s korlStoz6sa c6ljiib6l. TObb
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szintg megkozelit6st alkalmazunk, amely magiiban foglalja a felhaszndl6i, management, eszkciz,
rendszer 6s hSl6zati szintfi jelszavakat az 5tfog6 6s mindenre kiterjed6 megk6zelitis jegy6ben'

A jelszavak matas szint0 v6delmet biztositanak a forriisokhoz €s adatokhoz; valamint ktitelez6
k6vetelm6nyek minden, egy vagy t6bb fi6k6rt vagy rendszer6rt felel6s, illetve olyan munkavdllal6
6slvagy harmadik f6l szdm6ra, aki hozzdf6r a jelsz6t ig6nyl6 forrdshoz.
A jelszavakkal kapcsolatos r6szletes szabSlyokr6l a TKA

8.3

KoRrATozofi

lnformatikai szab6lyzata rendelkezik.

HozzAFERES

TKA esetenk6nt 6s saj6t beldtdsa szerint jogosult minden vagy egy-egy fiijlt biztonsiSos
sziimit6g6pes hdl6zatra helyezni, korlStozott hozziifdr6st biztositva minden/bizonyos szem6lyi
adatokhoz. Ahol ez alkalmazdsra ker0l, a szem6lyes adatokhoz t6rt6n6 hozzdf6r6s kiziir6lag azon
szem6ly/osztdly r6sz6re megengedett, akinek ezen adathoz t6rtin6 hozz6f6r6shez 6s haszndlathoz

A

kUl6nleges 6s tOrv6nyes c6lja van.

A TKA nem enged6lyezi, hogy a tiirgyal6 szobdkban, vagy ldthat6 formiiban, p6ld5ul nem zdrolt
sz6mit6g6pes kijelz6ktin vagy fax g6peken, nyomtat6kon, stb. szem6lyes adatot feliigyelet n6lkiil
hagyjanak. Az 6p0leten bel0l mindenhol biztonsdgosan ellen6rz6tt, korldtozott hozziif6r6s van azon
teriiletekhez, ahol szem6lyes adat keriil tdroldsra (mind elektronikusan, mind fizikailag). Kizi16lag az
adatok hozzef6r6s6re vagy teruletek biztositisdra feljogositott alkalmazott jogosult ezen ter0leteken
eljiirni. Minden, szem6lyes 6s bizalmas adatot fizikailag tartalmaz6 mdsolatot biztons6gosan kell

tdrolni.
8.4

szEMfLyAzoNos[T6 oKMANyoK

Es VEGZETTSIGET

tGAzoLO DoKUMENTUMoK EtLEN6RzfsE

A TKA biztositja, hogy a munkavdllal6i szem6lyazonosit6 okm6nyokr6l 6s vegzetts6get igazol6
dokumentumokr6l miisolati p6lddnyt semmilyen esetben nem k6szit, sztksig eset6n azokat az
irodiban, az 6rintett munkavdlla16 jelenl6t6ben ellen6rzi, 6s halad6ktalanul visszaadja a
munkavdllal6nak az 6rintett dokumentumot.
Nem munkavdlla16 term6szetes szem6ly eset6ben a k6vetkez6 k6t feltdtel esviittes fenniilliisa eset6n
van lehet6sdg bek6rni a szem6lyazonoslt6 okmiiny 6s/vagy a v6gzetts6get igazol6 dokumentum

misolat6t:

-

felt6tleniil sziiks6ges;
egydltalin nincs lehet6s6g a dokumentum helyszinen, az drintett szemdlyes jelenl6t6ben
t6rt6n6 ellen6rz6s6re.
a dokumentum bek6r6se az adatkezel6shez

A TKA adatkezel6si nyilvdntartds6ban hat6rozza meg azokat az adatkezel6si eseteket, amikor ezen
dokumentumok bek6r6se sziiks6gszer0.

9

ADA.IToVABBITASoK&ADATMEGOSZTAS

A TKA ariinyos 6s hat6kony int6zked6seket tesz az iiltalunk mindenkor 6rzdtt 6s kezelt szem6lyes adat

v6delme 6rdek6ben, 6s hab5r felismerjiik a szem6lyes adatok kdzl6s6nek 6s tovdbbitesdnak magas
kockizati jelleg6t, a tovdbbitand6 adat v6delm6nek 6s biztonsdgdnak m6g magasabb szint(
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els6bbs6get biztosltunk. Magyarorsziigon 6s Eur6pai Uni6n belUl tOrt6n6 adattovdbbitdsok kev6sb6
jelentenek kockdzatot, mintha az a harmadik orszSgok vagy nemzetk6zi szervezetek fel6 t6rt6nne,
mivel a GDPR lefedi a konibbi 6s szigori szabiilyokat tartalmaz4 minden EU tagillam szdmdra
alkalmazand6 szabdlyokat.
A toviibbitiis j6vdhagyott, biztonsdgos m6djdt haszniiljuk 6s kijektlt kapcsolattart6ink vannak minden

olyan tagdllami vagy harmadik orszSgbeli szervezetndl, amelyekkel egyiitt dolgozunk. Minden
tovdbbitott adat feljegyz6sre ker0l a nyilvdntartdsunkban annak 6rdekdben, hogy a nyomon k6vet6s
k6nnyen el6rhet6 6s a felhatalmaziis hozzSf€rhet6 legyen. Az Adatv6delmi Tisztvisel6 minden
adattovdbbitis eset6ben felhatalmazdst ad 6s a biztonsdgi m6dszereket 6s eszkdz6ket igazolja.
Amennyiben a szem6lyes adatok tovdbbitdsa olyan harmadik orsziigok 6s nemzetkdzi szervezetek
r6sz6re t6rt6nik, ahol az Eur6pai Bizottsdg megillapitotta, hogy a harmadik orszig vagy a nemzetkdzi
szervezet megfelel6 v6delmi szintet biztosit, ezen adattovebbitisok 6ttekint6sre kerulnek az
Adatv6delmi Tiszwisel6 dltal 6s ugyanazon eljdr6st alkalmazzuk, mint az EU-n beluli adattov6bbitds
eset6ben. Az Adatv6delmi Tisztvisel6 felel6s az Eur6pai Bizottsdg dltal dtadott j6vdhagyott harmadik
orszdgok listiijdnak figyelemmel kis6r6s66rt 6s kiziir6lag a jelen bekezdds szerint tovdbbit adatokat az
ott megjelcilt orsziigokba, szervezeteknek vagy dgazatok szdmdra.

9.1

ADArovABBfTAst

KTVETELEK

A TKA nem tovdbbit szem6lyes adatot biirmely harmadik orszig vagy nemzetk6zi szervezet r6sz6re
an6lkUl, hogy az Eur6pai Bizottsiig vagy a Fel0gyeleti Hat6sdg enged6lye 6s a megfelel6 garancidk ne
dllndnak rendelkezds0re. A tovdbbitdsnak oz oldbbi leltdtelek kiiziil legoldbb egynek kell megfelelnie:

o

az 6rintett kifejezetten hozz'jArul1s1t adta a tervezett tov6bbitashoz azt k6vet6en, hogy
tdjdkoztattdk az adattovdbbitdsb6l ered6 - a megfelel6s6gi hatiirozat 6s a megfelel6 garanciiik
hiiinyib6l fakad6 - esetleges kock6zatokr6l;

o
.
.
o
o
.

adattovSbbitis az 6rintett 6s a TKA kdz6tti szerz6d6s teljesit6s6hez, vagy az 6rintett kdr6s6re
hozott, szerz6ddst mege16z6 int6zked6sek v6grehajtdsihoz szuks6ges;

az

az adattov6bbit6s a TKA 6s valamely mds term6szetes vagy jogi szem6ly kdzdtti, az 6rintett
6rdekdt szolgdl6 szerz6d6s megk6t6s6hez vagy teljesit6s6hez sz0ksdges;
az adattovdbbitds fontos kdz6rdekb6l szOks6ges;
az adattovdbb,tiis jogi ig6nyek el6terjeszt6se, 6rv6nyesit6se 6s v6delme miatt szuks6ges;

az adattovdbbitds az 6rintett vagy valamely m6s szem6ly l6tfontossdgri drdekeinek videlme
miatt sz0ksdges, 6s az 6rintett fizikailag vagy jogilag k6ptelen a hozziijiirulds megad;isiira;
a tovdbbitott adatok olyan nyilvdntart6sb6l szdrmaznak, amely az uni6s vagy a tagdllami jog
6rtelm6ben a nyilvdnossdg tdj6koztatiisdt szolgiilja, (is amely vogy dltoldbon o nyilvdnossdg,
vogy oz ezzel kopcsolotos jogos irdekit igazol6 bdrmely szemily szdmdro betekintes ci|dbdl

hozzdfdrhet6), de csak ha az uni6s vagy tag6llami jog dltal a betekint6sre megdllapitott
felt6telek az adott kulcinleges esetben teljesiilnek. Az e kiv6tel szerinti adattovdbbitds nem
6rintheti a nyilvdntartdsban szerepl6 szem6lyes adatok vagy szem6lyes adatok kateg6ridinak
6sszess6g6t. Ha a nyilvdntartdsba kizdr6lag olyan szem6lyek tekinthetnek be, akiknek ehhez
jogos 6rdeke f(z6dik, az adattovdbbitdsra kizdr6lag e szem6lyek k6relm6re ker0lhet sor, illetve
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abban az esetben, ha 6k a cimzettek.
Amennyiben az adattoviibbitds nem alapulhat a 45. cikk 6s 46. cikk rendelkez6sein 6s a fenti elt6r6sek
nem alkalmazand6k, a TKA megfelel a 49. cikk szerinti rendelkez6snek, miszerint az adat toviibbithat6
harmadik orszdg vagy nemzetk6zi szervezet r6sz6re, amennyiben minden lenti feltdtel alkalmazand6.
Az odottovdbbitis: -

.
.
o
e
.

nem teljesithet6 krizhatalmi jogk6r6ben eljii16 k<lzhatalmi szerv 5ltal,
nem ism6tl6d6,
csak korldtozott szdmrl 6rintettre vonatkozik,
a TKA olyan k6nyszerit6 erejfi jogos 6rdek6ben

sziik6ges, amely 6rdekhez k6pest nem 6lveznek
jogai
6s szabadsdgai, 6s
els6bbs6get az 6rintett 6rdekei,

a TKA az adattovdbbitds minden k6riilm6ny6t megvizsgilta,6s e vizsg6lat alapjdn megfelel6
garanciSkat nyrijtott a szem6lyes adatok v6delme tekintetdben

Amennyiben a fentiek szerint adatot kell tovdbbitani jogi 6sfuaey k6nyszerit6 erej( jogos indokok
alapjdn, a tovdbbitds el6tt a felugyeleti hat6siigot tiijdkoztatni kell az adattovdbbitisr6l 6s a megfelel5
garancidkr6l. Az adatkezel6 a 13.6s a 14. cikkben emlitett informdci6k ny(jtiisiin kiv0l az 6rintettet
t6j6koztatja az adattov6bbitAsr6l, az adattovdbbitdst 6rint6 haszndlt garancidkr6l, valamint az
adatkezel6 k6nyszerit6 erejii jogos 6rdek616l.
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AUDIT Es MoNIToRING

A jelen szabdlyzat 6s eljdrdsi dokumentum r6szletezi a TKA dltal a szemdlyes adatok videlme, az
6rintettek jogainak fenntartdsa, kockdzatenyhitds, adats6rt6sek cs6kkent6se 6s a GDPR 6s kapcsol6d6
jogszabiilyoknak 6s magatartAsi k6dexeknek t6rt6n6 megfelel6s 6rdek6ben haszndlt kiterjedt
ellen6rz6si m6dszereket 6s mechanizmusokat.

teljes k6rfi felel6ss6ggel rendelkezik az 6rv6nyben l6v6 eljdrisok, eszk6z6k
6s ellen6rz6si mechanizmusok 6rt6kel6s6vel, tesztel6s6vel, dttekint6s6vel 6s javitiisdval, ds adott
esetben a fels6vezet6s szimdra tOrt6n6 javitdsi akci6 tervekkel 6sszef0996 jelent6st6tellel
kapcsolatban. Az adat cs6kkent6si m6dszereket gyakran 6ttekintjtik 6s az 0j technol6giekat - az adatok
6s az egy6nek v6delme 6rdek6ben - legjobb tudomdsunk szerint 6rt6kelj0k.

Az Adatv6delmi Tiszwise16

nyilvdntartja a feltilvizsgdlati, audit 6s folyamatos monitoring eljdr6sokat 6s
a misolatokat a fels6vezet6s sziimiira megk0ldi, valamint k6r6sre Feliigyeleti Hat6sdg
rendelkez6s6re bocsdtja.

Az Adatv6delmi Tisztvisel6

a

A belsd odotvddelmi auditok cdljai, hogy: -

.
o
o

Megfelel6 szabdlyzatok 6s eljiirdsok legyenek 6rv6nyben;
Annak igazol6sa, hogy a szabdlyzatok 6s eljdrisok k6vet6sre keriilnek;

Az 6rv6nyben l6v6 int6zked6sek 6s ellen6rz6si mechanizmusok megfelel6s6g6nek
hat6konysdgdnak tesztel6se;
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6s

o
.

A megfelel6sdggel kapcsolatos jogsdrtdsek vagy potencidlis jogs6rt6sek azonositdsa;

A kockizatok azonositdsa €s az 6rvdnyben l6v6 enyhit6 eszk6z6k 6rt6kel6se a

kock6zatok

csOkkent€se 6rdek€ben;

.

Megoldiisokkal 6s akci6 tervekkel kapcsolatos javaslatt6tel a fels6vezet6s fel6 az 6rintettek
v6delme 6s szem6lyes adatainak biztositis5ra vonatkoz6 javitdsok c6ljdb6l;

o A GDPR-nak t6rt6n6 megfelel6s

figyelemmel kis6r6se, valamint

a

leglobb gyakorlatok

bemutatdsa.
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OKrArAs

Er6s elk6telezetts6giink 6s szigor[ ellen6rz6si mechanizmusunk eltal biztositjuk, hogy minden
alkalmazottunk tisztiban van, hozzdfdr6ssel rendelkezik 6s kdnnyeddn 6rtelmezi a GDPR szabiilyokat
6s elveket 6s folyamatos okatdsban, timogatasban 6s 6rt6kel6sben r6szestilnek tuddsuk,
szak6rtelm0k ds a pozici6nak val6 megfelel6s0k biztositdsa 6s demonstrdl6sa 6rdek6ben. A k<ivetkez6
eszk6z6kkel tdmogatjuk az dj 6s megl6v6 munkavillal6inkat: -

.
o
o
o

GDPR Workshopok

& K6pz6si Tanfolyamok;

Ert6kel6 Tesztek;
Sz6vegek 6s eml6keztet6 anyagok;

A GDPR szabdlyokhoz, elj5rdsokhoz, ellen6rz6 listikhoz 6s kapcsol6d6 anyagokhoz t6rt6n6
hozzdf616s.

munkavdllal6kat folyamatosan temogatjuk 6s oktatjuk a GDPR k<ivetelm6nyekr6l
adatv6delemmel kapcsolatos sajit c6ljaink16l is k6telezetts€geinkr6l.

A
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6s

az

BIRSAGoK

TKA tisztdban van a GDPR 6s Feltigyeleti Hat6sdg dltal tamasztott k6telezetts6geinkkel 6s
felel6ss6g0nkkel 6s tudomdssal bir a Rendelet alapjdn fenndl16 adats6rt6sek komolysigd16l.

A

Tiszteletben tartjuk a FelUgyeleti Hat6siig jogszab5ly erej6n6l fogva t6rtdn6 felhatalmazdsdt birsdg
kiszabis6ra ds kik6nyszerit6s6re a rendelkez6sek megs6rt6se, amennyiben lehets6ges a kock6zatok
cs6kkent6s6nek elmulasztdsa 6s a tudatosan folytatott nem megfele16 mfik6d6s eset6n.
Munkavdllal6ink tudomdssal birnak a birsiigok komolys5gdr6l 6s azoknak a jogs6rtdssel t6rt6n6
ardnyossdgdr6l. Tisztdbon vogyunk ozzol, hogy: a

Az adatkezel6, az adatfeldolgoz6, a tanrisit6 szervezet 6s az ellen6rz6 szervezet legfeljebb 10

000 000 EUR dsszegfi birsdg, vagy az el6z6 pdnziigyi 6v teljes 6ves viliigpiaci forgalmiinak
legfeljebb 2 yo-et kitevd 6sszeggel sfjthat6; azzal, hogy a kett6 k6zUl a magasabb 6sszeg
alkalmazand6.
a

Az adatkezel6s elveinek, a hozzdjdrulis feltdteleinek, az 6rintettek jogainak, a szem6lyes
adatoknak harmadik orszdgbeli cimzett vagy nemzetk6zi szervezet r6sz€re t6rt6n6 tov6bbitdsa
megs6rt6se, kUl6nleges adatkezel6si esetek (/X. Fejezetl 6.s a feliigyeleti hat6s6g utasitdsdnak,
be nem tartdsa eset6n legfeljebb 20 000 000 EUR 6sszeg( birsdg, illetve az el6z6 p6nziigyi 6v
32

teljes 6ves vildgpiaci forgalmdnak legfeljebb 4 /o-6t kitev6 dsszeggel s(jthat6, azzal, hogy
kett6 k6z l a magasabb <isszeg alkalmazand6.
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a

FELEL6SSEGEK

A TKA a GDPR 37. cikk alapjiin adatv6delmi tisztvisel6t k6teles kinevezni, mivel kdzfeladatot ell5t6
szery.
Az adatvddelmi tiszWisel6 az al6bbi szem6ly:

ndv: Tomcsik D6ra

el6rhet6s6g : adatvedelem@tpf.hu

Az Adatv6delmi Tisztvisel6 feladata a szem6lyes adatok v6delm6vel kapcsolatos kock6zatok
azonositdsa 6s csdkkent6se, 6s tiij6koztatis, valamint szakmai tandcs adisa a tev6kenys6g, az
adatkezel6st v6gz6 alkalmazottak 6s fels6 vezetds r6sz6re 6s tuddsdnak frissit6se az adaw6delmi
jogszabdlyokkal 6s azok v6ltozdsdval kapcsolatban. Az Adatv6delmi Tisztvisel6 egy0ttmfikddik a HR 6s
lT munkatdrsakkal annak biztositdsira, hogy minden eljdr5s, rendszer 6s alkalmazott megfelel6en
mrik6dik a GDPR szabiilyoknak 6s elveknek megfelel6en.

Az Adatv6delmi Tisztvisel6 teljes m6rt6kben felel6s az dtvilAgitds, adatv6delmi hatdsvizsgdlatok,
kockdzat6rt6kel6sek ds az olyan esetekben t6rt6n6 adat toviibbitiisok6rt, ahol szem6lyes adat 6rintett,
valamint k6teles megfelel6 6s hat6kony nyilvdntart6st vezetni 6s a management fel6 - a GDPR-nak 6s
sajdt bels6 c6lkitfiz6seinknek 6s kdtelezetts6geinknek megfelel6en - beszimolni.
A szem6lyes vagy k0l6nleges kateg6ri;ij0 adatot kezel6 6s feldol9oz6 alkalmazottak sz5mdra kiterjedt

adatv6delmi k6pz6st kell tartani annak biztositdsdra, hogy az alkalmazottak szakk6pzettek 6s
h0226drt6k legyenek az dltaluk v6gzett pozlci6 ell6tiisiira.
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JoGoRVoSLATI LEHEI6StG

N6v: Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformdci6szabadsdg Hat6sdg
Szdkhely: 1125 Budapest, Sziliigyi Erzsdbet tasor 22/c

Postacim: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
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Jelen szab6lyzat 2018. mdjus 25-6n l6p 6rvinybe 6s hatdrozatlan ideig 6rv6nyes. Ezzel egyiitt a 2017.

okt6ber 31-i verzi6 hat.ilyiit veszti.

Kelt. Budapest, 2018. mdjus 23.

(-9r-^
Dr. Dezs6 Ta
elndk

1.s2. mell6klet: a TKA dltal vd8zett adatkezel6sek nyilviintartdsa
2.s2. mell6klet: a TKA dltal vdgzett munkavdlla16i szem6lyes adatok kezel6s6nek nyilvdntart5sa
3.s2. mell6klet: a TKA-val szerz6d6ses viszonyban l6v6 adatfeldolgoz6k nyilvdntartiisa
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