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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében töfténő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46lEK irányelv hatályon kÍVül helyezéséről (a továbbiakban:
GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
cnl. töruényben (a továbbiakban: InfoW.) foglalt rendelkezések alapján az adatvédelem és az
adatbiztonság rendjét a Hegykozségek Nemzeti Tanácsa munkaszeruezeténél (a továbbiakban:
HNT) az alábbiak szerint szabályozom.

I. FEJEZET
ÁlľnuNos RENDELKEZÉsEK
1. A

szABÁlvzłľ cÉuł
1.S

(1)

A HNT Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja,
hogy a HNT kezelésében lévő személyes adatok tekintetében a legfontosabb adatvédelmi
szabályokat meghatározza, különös

tekintettel

az

adatkezeléssel, adatfeldolgozással,

adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi kovetelményekre.

(2) A Szabályzat célja továbbá, hogy _ összhangban a Vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel
- biztosítsa a HNT tevékenysége során a személyes adatok védelméhezfíjződő információs
önrendelkezési jog érvényestJlését,valamint, hogy a HNT által kezelt személyes adatok
jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekébenmeghatározza a személyes és
külonleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.
2. A

szABÁlvzłr HATÁLYA
2.S

(1)

Szabályzat személyi hatálya kiterjed a HNT-vel munkajogi jogviszonyban álló
alkalmazottakra és egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott természetes személyekre (a
továbbiakban együttesen: foglalkoztatottak), valamint a Szabályzat kifejezett

A

rendelkezése esetén az érintettre.

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a HNT munkaszervezetéhez tartozók által kezelt vagy
nyilvántaftott valamennyi személyes adatra, a személyes adatok külonleges kategóriáira, a
bűnugyi személyes adatra, a veltjk végzett adatkezelési- és feldolgozási műveletek teljes
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körére, keletkezésÜk, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájától
függetlenül.

(3) A kozérdekű adatok közzétételének, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérel mek ntézésének rendjét kü lön szabályzat ta fta m azza.
i

(4)

l

A

foglalkoztatottak munkavégzésévelosszefüggő személyes adatainak kezelése és
személyhezfŰződőjogaik védelme tekintetében a munka töruénykönyvéről szóló 20L2. évi I.

töruény rendelkezéseit kell alkalmazni.

s. ÉnreLMEző REN DELKEZÉsEK

3.S

Jelen Szabályzat aĺkalmazásában használt fogalmak, kifejezések a GDPR
,,Fogalommeghatározások'' valamint
megfogalmazottak az irányadóak.

az Infotv 3. 5.

4.

cikk
,,Értelmező rendelkezései'' korében

II. FEJEZET

RENDSZERE
Az ADAwÉoeuu INTÉzMÉľvr
4. A FOTITKAR ADAWEDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI

4.5
(1) A Főtitkár:
a) felelős a HNT adatkezelésénekjogszerűségéért;
b) felelős a HNT által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és
tech ni kai feltételek biztosításáért;
c) intézkedik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (a továbbiakban:
H atóság ) érkező meg keresések, ajá n ások ügyében ;
d) kinevezi Vagy megbízza és évente beszámoltatja az adaWédelmi tisztviselőt és biztosítja
l

e)

f)

g)

számára a fel adata i elvégzéséhez szü kséges feltételeket;
felügyeli az adaWédelmi feladatok ellátását az adatvédelmi tisztviselőn keresztül;
kiadja és időszakonként felülvizsgálja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
ktjlönosen súlyos jogszabályséttés esetén
az adatkezeléssel összefÜggésben
felelősségre vonási eljárás megindítását kezdeményezi az adatot kezelő foglalkoztatottal
szemben.
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(2) A Főtitkár kijeloli a HNT-nél a mindenkori Informatikai Igazgatót (a továbbiakban: Igazgató)
az adatvédelemmel kapcsolatos ugyek felelőseként, akinek feladatköre az alábbiakra terjed
ki:

a)

b)

az adawédelmĺtisztviselővel töfténő általános, operatíV kapcsolattaftás;

az

egyes Érintetti adatvédelmi tárgykörű panaszok, bejelentések, kérelmek
ügyintézésévelösszefÜggésben az adatvédelmi tisztviselővel töfténő közvetlen
ka

pcsolatfelvételre és egyeztetésre;

c) az
d)

adatvédelem tárgykörében tett intézkedésekről a Főtitkárnak történő közvetlen

referálás;
közreműködik

az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában.

(3) AZ adatvédelemmel kapcsolatos ügyek felelősének feladatellátása érdekébenaz adatvédelmi
tisztviselő az adatvédelemmel kapcsolatos Ügyek felelősével köteles együttműködni, a
beérkező kérdésekről írásban tájékoztatni.
5. Az ADAWÉDELMI TIszTVIsELó

5.5
(1) A HNT a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesÍtéséhezés az érintettek
jogai éruényesítésénekelősegltése érdekébenadatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az
Főtitkárnak tartozik
feladatai ellátásával kapcsolatosan
adatvédelmi tisztviselő
jelolhető
ki, aki a személyes
felelősséggel. Adatvédelmi tisztviselőnek az a foglalkoztatott
adatok védelmérevonatkozó jogi előírások és jogalkalmazási gyakorlat megfelelő szintű
ismeretével rendelkezik és alkalmas a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására.
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat a HNT megbízása alapján kulső szakéftő is elláthatja.

a

a

(2) Pe adatvédelmi tisztviselő elláĘa a kovetkező feladatokat:
a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt
módjaival kapcsolatban tanácsot ad a Főtitkár, továbbá a HNT,
és azok éruényesítésének
mint adatkezelő által foglalkoztatott, adatkezelési műveleteket végző személyek részére;
b) folyamatosan figyelemmel kísériés ellenőzi a személyes adatok kezelésérevonatkozó
jogi előírások, így krjlönösen a jogszabályoknak és a HNT személyes adatok védelmével
kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat érvényesülését,ennek keretei között aZ egyes adatkezelési műveletekhez

kapcsolódó egyéftelmĹi feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben
közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővÍtéseés

tudatosságnövelése, valamĺnt a rendszeres ĺdőkozonként lefolytatandó vizsgálatok
megvalósulását;
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a

foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővltésében és
tudatosságnovelésében, ennek keretén belül gondoskodik az adatvédelmi ismeretek
közreműkodik

rendszeres időkozon kénti oktatásá ról ;
elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, Ey krilonösen kivizsgálja az érintettek
személyes adatkezelésre Vonatkozó panaszait és kezdeményezi a HNT-nél, illetve az
adatfeldolgozónál a panasz olvoslásához sztjkséges intézkedésekmegtételét;
kérésreszakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint
elősegíti és figyelemmel kíséri'az adatvédelmi hatásvizsgálat jogszabály szerinti
elvégzését;
egytjttmĹ1ködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására
jogosult szeruekkel és személyekkel, így kÜlönösen kapcsolatot tart a Hatósággal az
előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegĺtése érdekében;
előkészítiaz adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, gondoskodik annak rendszeres,
vagy szükség szerinti aktualizálásáról;
közreműködik az adatkezelésekkel kapcsolatos egyéb, jogszabályokban meghatározott
szabályzato k

e lő

készl té sé be

n ;

gondoskodik az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedések;
megkeresés alapján gondoskodik az adatkezelési tevékenységrevonatkozó nyilvántartás
Hatóság részéretörténő rendelkezésérebocsátásáról;
k) közreműködik
kozérdekű adatigénylések teljesÍtésévelkapcsolatos feladatok
ellátásában;
közreműkodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos
feladatok ellátásában, ezzel osszefüggésben részt vesz az egységes közadatkereső
rendszer számára végzett adatszo g á ltatásba n ;
m) gondoskodik az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
feladatok elvégzéséről,ezzel összefüggésben kapcsolatot taft a Hatósággal.

a

l)

l

(3)

A

Főtitkár biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő valamennyi, a személyes adatok
védelmét érintő döntés előkészitésébe,a személyes adatok védelmével kapcsolatos osszes
Ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Hozzáférést biztosÍ| mindazon adatokhoz
és információkhoz, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon
feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, amelyek az adaWédelmi tisztviselő által
ellátandó feladatok vé9rehajtásához, valamint
adatvédelmi tisztviselő szakmai
ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek.

az

(4)

adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnésétkovetően is
titokként megőrzi a tevékenységével,annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott
személyes adatot, minősĺtett adatot, illetve toruény által védett titoknak és hivatás
gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy
körülményt, amelyet az őt alkalmazó adatkezelő vagy adatfe|dolgozó nem köteles törvény
előírásai szerint a nyilvánosság szám ára hozzáférhetővé tenni.
p,z
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(5) Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem
fogadhat el.
(6)

p,z adatvédelmi

tĺsztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fíjződő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókorére, körülményére és céljára is
tekintettel végzi.

(7) pr adatvédelmi tisztviselő a HNT valamennyi szeruezeti egységénéljogosult betekinteni az
hozzájuk kapcsolódó jegyzőkönyvekbe és adatkezelési
adatkezelésekbe, valamint
nyilvántaftásokba. A HNT szeruezeti egységénekvezetőjétől és valamennyi foglalkozatottól

a

szóban vagy írásban is felvilágosítást kérhet.

(B) Az adatvédelmi tisztviselő az alábbi nyilvántartások eleKronikus példányával rendelkezik vagy
fér hozzá:
a) adatkezelői nyilvántaftás;

b)

c)

d)
e)

D

9)

adatfeldol gozói nyilvántartás;

érintett-tájékoztatási nyilvántaftás a személyes adatokról;
adattovábbÍtási nyilvántaftás;
érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedéseknyilvántartása;
adatvédelmi incidens nyilvántaftása;
közérdekű adatigényléssel kapcsolatos nyilvántaftás.

(9) Jogszabály, vagy a jelen Szabályzatban foglaltak megsénésénektudomására jutása esetén
az adatvédelmi tisztviselő ennek megszüntetésére hÍvja fel az adatkezelő figyelmét. A feltárt
szabálytalanságról az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul beszámol az Igazgató útján a
Főtitkárnak. Szükség esetén segítségetnyújt a toruényes állapot helyreállításához.
(10) AZ adatvédelmi tiszt'yiselő a munkájáról évente írásban beszámo] a Főtitkárnak, emellett
igény szerint tájékoztaĘa őt az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét ügyek vagy jelentősebb
soron kĺVüli feladatok végrehajtásáról, tapasztalatairól.
(11) Az adatvédelmi tisztviselőhöz bármely érintett fordulhat a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos kérdésekben.
(12) Amennyiben az adatvédelmitisztviselő feladatai ellátásában tańósan akadályoztatott, illetve
azon átmeneti időszakokban, melyekben a HNT nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel,
a jelen Szabályzatban az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatáskorébe utalt feladatokat a
Főtitkár látja el.
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6. AZADATKEZELÉSBEN nÉszwevőx

6.S
Az adatkezelésben közvetlen ü l éri ntett fog la koztatott:
a) feladatkörének ellátása során felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért, továbbĺltásáéft és nyilvánosságra hozataláéft, valamint az adatok pontos és
követhető doku mentá lásáéft ;
b) amennyiben szÜkséges' előzetesen egyeztet az adatvédelmi tisztviselővel a személyes
Hatóság közreműkodését igénylő
adatok kezelésétérintő ügyekben, továbbá
kérdésekben;
c) megőrzi a feladata, illetve munkaköre ellátása során tudomására jutott adatokat,
információkat, külonös tekintettel a személyes adatokra;
d) koteles részt venni a HNT-nél évente szeľvezett adatvédelmi oKatásokon, melynek
megtöfténtét a Főtitkár a jelen Szabályzat 4. melléklete szerinti nyilvántartásban rogzíti;
e) ügyel a nyilvántaftások biztonságos kezelésére és tárolására, gondoskodik arról, hogy az
általa vezetett nyilvántaftások megfeleljenek a pontosság és naprakészségalapelvének;
gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokhoz, nyilvántaľtásokhoz illetéktelen
személy ne férhess en hozzá;
g) az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságot - a Főtitkárral és az adatvédelmi
ti sztvi sel őve l egyeztetve- kote les ha ladékta la n u l megszü ntetn ;
h) köteles betaftani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat, így különöSen a GDPR és
Infotv., továbbá az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos belső irányÍtási
eszkozok rendel kezéseit;
gondoskodik feladatkörébe taftozó személyes adatok tekintetében:
ia) a Szabályzat 1. meĺlékĺeteszerinti ,,Adatkezeĺőĺ nyiĺuántaftás"vezetéséről;
ib) a Szabályzat 2. melléklete szerinti ,,Érintetti kérelmek, bejeĺentésektel1ésĺtésének
Főtitkár részéretöĺténő
nyilvántartása" nyilvántaftással összefüggésben
adatszolgáltatásról.
l

a

D

i

i)

a

7.5

Az adatkezelésben közvetlen ü l nem éri ntett fog la koztatott
a) köteles betaftani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat, így különosen a GDPR és
Infotv., továbbá az adaNédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos belső irányÍtási
eszközök rendelkezéseit;
b) közvetlen vezetője útján tájékoztatni a Főtitkáń és az adatvédelmi tisztviselőt a
feladatkörében felmerült bármely adatvédelmi problémáról;
c) koteles részt venni a HNT-nél évente szeruezett adatvédelmi oktatásokon, melynek
megtörténtét a Főtitkár a jelen Szabályzat 4. melléklete szerinti nyilvántartásban rögzÍti.
l
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III. FEJEZET

Az ADATKEZELÉSRE VoNATK ozo szABÁLYoK
7. AZADATKEZELÉS JoGALAPJĄ cÉL'A

8.S
(1) A HNr:
a) a rendeltetésszerű működéséhez;
b) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve foglalkoztatottak jogainak gyakorlásához és
kötelezettség ei k teljesítéséhez;
a jogszabályokban meghatározott nyilvántaftások vezetéséhez;
d) a jogszabályokban, a HNT belső irányítási eszközeiben biztosított kedvezményekre való
jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához;
nélkülozhetetlenül sztJkséges személyes és kÜlonleges adatokat tatja nyilván.

c)

(2) Személyes adat a HNT-nél akkor kezelhető, ha:

a)

a HNT közérdekű vagy kozhatalmijogosÍ|vány gyakorlásának keretében végzett feladatai
végrehajtásához, a rendeltetésszerĹj működés, a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá
foglalkoztatottak jogainak gyakorlása
kötelezettségeik teljesiltése céljából
nél krilözhetetlen ü l szükséges;
azt töľvény Vagy töruényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet az abban
meghatározott kozérdeken alapuló célból elrendeli, Vagy;
az érintett a megfelelő tájékoztatás mellett személyes adatai kezeléséhezonkéntesen és
kifejezette n hozzájárul, vagy;

a

b)

c)

és

d) az érintett Vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint

a

személyek életét,testi épségétvagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárÍtásához

Vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, Vagy;

e) az

0

adatkezelés

a

HNT vagy egy harmadik féĺjogos érdekeinek éľvényesítéséhez

szükséges;
az adatkezelés olyan szeződés teljesltéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkotését megelőzően az érintett kéréséretofténő lépések
megtételéhezszrikséges.

(3) Különleges adat akkor kezelhető, ha:
a) az érinteťtkifejezett hozzájárulását adta az emlÍtett személyes adatok egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog ezt kizáqa,
va9y;
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b) az

c)
d)

e)

0
g)

h)

adatkezelés a HNT-nek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, Valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályoző jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szÜkséges , ha az érintett alapvető jogait
és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós Vagy tagállami jog, illetve a
tagállamijog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi, Vagy;
az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságúérdekeinek
védelméhezszükséges' ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem
képes a hozzájárulását megadni, Vagy;
az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott, vagy;
illetve védelméhez
az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
szükséges, vagYi
az adatkezelés jelentős kozérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján,
amely arányos az elérni kÍvánt céllal, tiszteletben taftja a személyes adatok védelméhez
való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására
megfelelő és konkrét intézkedéseketír elő, Vagy;
az adatkezelés megelőző egészségügyi Vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzésiképességénekfelmérése, oruosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségÜgyi vagy
szociális rendszerek és szolgáltatások irányÍtása érdekébenszükséges, uniós Vagy
tagállami jog alapján Vagy olyan egészségÜgyiszakemberrel kötott szerződés
ételmében, aki szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, vagy;
az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és töfténelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos
az elérni kívánt céllal, tiszteletben taftja a személyes adatok védelméhezvaló jog
lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő
és konkrét intézkedéseketír elő.

(4) A hozzájárulásra vonatkozó szabályok:
a) Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik, űgy az érintett a
hozzájárulás megadásáról onkéntesen dönthet azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása
vagy későbbi visszavonása nem jár számára negatív következményekkel, ugyanakkor a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
b) A HNT nem tesz különbséget a hozzájárulások között azok formáját tekintve, a
hozzájárulások formái egyenétékűek, de fenntaĘa magának a jogot, hogy egyes
adatkezelések esetén a hozzájárulás formáját meghatározza Vagy egyes formáit (szóbeli
hozzájárulás, ráutaló magataftás) kizárja.
c) A HNT minden adatkezelési folyamatát úgy határozza meg jelen Szabályzat kiadásakor
és minden, a későbbĺekben bevezetendő adatkezelés esetén, hogy amennyiben annak
jogalapja az érintett hozzájárulása, rigy képes legyen annak bizonyítására, hogy az
érintett személyes adatainak kezeléséhezhozzájárult. Erre tekintettel a HNT elsősorban

o

v

t-b-=l Hôgyka'zsóg€k
libm'€ti

Tanócsa

raa
''

O

'l

WINE.MODERATION.:c,,,

ľi:a,

:a! !|
BoRŤ MÉRTÉKKĹL!

i

H-l119 BUDAPEsr, reĺÉnvÁruw aqA,'
E-MAIL; HNT@HNT.HU

.

\ľVWV.HNT.HU

.

TEL: +36

I 4I37527
11

v
tb=-l

d)

e)

Eegykiizségek

IKTATOSZAM : ALT/

Nemzeti Tanácsa

1B4

-Il 2oŻz

írásos nyilatkozat útján szerzi be az érintett hozzéĄárulását, weboldal érintettségeesetén
ennek alapjául szolgáló ún. ,,checkbox'', jelölő négyzetben töfténő jelölés megadásával.
A HNT biztosĺtja a jogot, hogy az érintett ugyanúgy, ahogy a hozzájárulást megadta,
utóbb visszavonhassa azt.
A HNT a visszavonás tényétaz adatkezelés során rogzíti, az adatot a továbbiakban nem
kezeli, de az adat helyét,,hozzá1áru/ás visszavonuaJelzéssel jelöli meg.

8. AZ ADATKEZELES TTPUSAI

e.s
(1) A HNT Ügyviteli, nyilvántaftási típusú(adatállomány kialakítására irányuló), illetve marketing
kampány lebonyolítása céljából hozzćtjáruláson alapuló adatkezelést végez.
(2) A,z ügyviteli típusúadatkezelés szorosan az ugy feldolgozásához kapcsolódik, alapvető
rendeltetése az adott ügy lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy
befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az Ügyviteli típusúadatkezelés során a
személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az Ügyviteli segédletekben szerepelnek,
kezelésÜkre a Iratkezelési Szabályzat szerint, az iratra vonatkozó megőrzési ideig van
lehetőség.

(3)

A

(4)

A marketing kampány

nyilvántartási típusúadatkezelés az előre meghatározott szempontok alapján gyűjtott
személyes adatfajtákból strukturált adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtaftama alatt
biŻosiltva az adatok különböző jellemzők alapján torténő visszakereshetőségét, automatizált
nyilvántańások esetében a lekérdezhetőségét.Az egyes ügyekkel osszefüggésben gyűjtott
adatok kezelése ebben az esetben elválik az alapeljárástóĺ, az adatok kezelésének időtartamát
az adatok kezelésére felhatalmazást adó töruény, Vagy az érintett hozzájárulásában foglaltak
határozzák meg.
lebonyolítása céljából végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés
jellemzően
egyedileg meghatározott cél eléréseérdekébenkezeli az érintettek
során a HNT
személyes adatait. Az egyes marketing kampányok lebonyolítását megelőzően a HNT egyedi
adatkezelési tájékoztató kiadásával, valamint az adatkezelés körÜlményeinek egyedi
meghatározásával látja el az adatkezelési feladatokat.
9. AZ ADATKEZELES ELVET

10.s
(1) A HNT az egyes adatkezelési mĹjveleteknél minden esetben szem előtt taĘa, hogy azok a
hazai ágazatijogszabályok és a GDPR szerinti előírások alapján jogszeriien és tisztességesen
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végezze. A HNT ligv jár el, hogy adatkezelései az Érintett számára egyéftelmű, világos és
kozéthető legyen. Az Érintetteket érintő változásokról és módosítási tevékenységekről pedig
haladéktalanul tájékoztatást nyújtson. A HNT törekszik arra, hogy a tájékoztatás minősége,
elérhetősége és közéfthetősége a lehető legpontosabb legyen, a leghatékonyabb módon,
tájékoztatáshoz vezető út egyéftelmű
célzott érintetti kör számára töfténjen,
megje lo lésével,egys zer(j szőhaszná lat mel lett.

a

(2)

A HNT csak olyan

személyes adatok gyűjtésére, kezeléséreintézkedik, ami feltétlenül
szükséges az egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával összefÜggésben. Az adatgyűjtés
során tudomásra jutó, de az adatkezeléssel összefüggésben nem releváns adatok törléséről
intézkedik.

(3) A HNT minden olyan intézkedés megtételét elvégzi (pl.: nyilvántaľtások vezetése; irattári
tételszámok és időpontok meghatározása; ezen határidő ellenőrzésére felelős kijelölése),
melyek biztosÍtják, hogy a személyes adatok kezelésére valóban csak a cél megvalósulásához
szükséges méĺtékbenés ideig kerüljon sor. Kivételt képezhet ez alól a kozérdekű archiválás,
tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztika készítésecéljából tofténő adatkezelés.
(4) A HNT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szeľvezési intézkedést,mely garantálja ezen adatok biztonságát. Ezen intézkedések
megtételénéla HNT minden esetben figyelemmel van az adatgyűjtés és az adatkezelés
valamennyi körülményére.
(5)

A HNT az

(6)

A

HNT továbbá figyelemmel Van

(7)

p,z

adatkezelés elveinek éruényrejuttatásáéft a HNT mindenkori Főtitkára felelős.

érintetti joggyakorlás biztosÍtása korében törekszik olyan helyzetbe hozni az
és a HNT esetleges
Érintetteket, hogy azok képesek legyenek jogaik éruényesítésére
felelősségre vonására.

személyes adatok kezelésénéla hatékonysági,
eredményességi kérdésekre is, így külonösen, hogy az adatoka megfelelő időben, pontos,
egységes, ellentmondásmentes és felhasználható formában álljanak rendelkezésre; az
információk az erőforrások optimátis felhasználása révénlegyenek előállítva.

10. Az

a

ÉnrľreľľELozETEs rruÉrozTATÁsÁNAK KovETELuÉľYe
11. S

(1) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a HNT az előzetes
tájékoztatáshoz való jog éruényesüléseérdekébenaz általa, illeWe a megbízásából Vagy
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rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési mĹĺveletek megkezdését
megelőzően Vagy legkésőbb az adatok megszerzésénekidőpontjában az érintett
rendelkezésérebocsátja a következő információk mindegyikét:
a) a HNT és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó
- képvĺselőjénekkilététés elérhetőségeit;
b) a személyes adatok teruezett kezelésénekcélját és jogalapját;
ha van ilyen, a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit;
d) adott esetben annak tényét,hogy az adatkezelő harmadik országba Vagy nemzetközi
szeruezet részérekívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiányát.

c)

(2)

A

HNT az (1) bekezdésben meghatározott informácĺók mellett a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében,hogy a tisztességes és átlátható

adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, Vagy ha ez nem lehetséges' ezen
időta rtam meghatározásá nak szempontjairól;
b) az érintettet megillető jogokról, és azok gyakorlásának módjáról;
c) a Szabályzat 9. 5 (2) c) pontja, és a (3) bekezdés a) pontja szerinti alapuló adatkezelés
esetén a hozzájárulás bármely időpontban töfténő visszavonásához való jogáről, azzal,
hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
vé9 rehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy
személyes adat szolgáltatása jogszabályon Vagy szerződéses
kotelezettségen alapul vagY szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett
koteles-e
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
ha töfténik ilyen, akkor automatizált dontéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel bír.

a

a

f)

(3) Ha a HNT a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő
célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a HNT az érintett rendelkezésére
bocsátja az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a következő információkat:
a) az érintett személyes adatok kategóriái;
b) a személyes adatok forrása és adott esetben az,hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból szá rmazna k-e.
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(5) A HNT a (4) bekezdésben foglalt tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a Személyes adatok kezelésénekkonkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes
adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belÜl;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy;
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
(6)

A HNT-nek ú9y kell

megvalósítania az érintett tájékoztatását, hogy az érintett részérea
személyes adatok kezelésérevonatkozó tájékoztatást tomör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető és olvasható formában, világosan és közéfthetően megfogalmazva nyújtsa. A
tájékoztatás nyelvezetének mindig igazodnia kell az érintettek koréhez. A tájékoztatást
írásban vagy egyéb, megtöfténtének bizonyítására alkalmas módon kell biztosítani.

(7) A (6) bekezdésben foglalt tájékoztatást a HNT adatkezelési tájékoztatók kibocsátása útián
valósída meg. Az adatkezelési tájékoztatókat a HNT a webolda]án elektronikus formában,
továbbá az ügyfélszolgálati ügyintézésrekijelölt helyiségeiben, továbbá a marketing
kampányok lebonyolítása során a személyes adatok beszeaéséreirányuló helyszíneken papír
alapon is az érintett rendelkezésérebocsátja.
(8) Az adatkezelési tájékoztatók elkészÍtéséét
és időszakos felülvizsgálatáéft az adatvédelmi

tisztviselő felelős.

Atr

adatkezelési tájékoztatókat legalább évente, továbbá

jogszabályváltozás, belső szeruezeti változás vagy feladatváltozás esetén a változás hatályba
lépésétőlszámított 30 napon belül felül kell vizsgálni és megfelelően módosítani kell.

(9) A HNT-nek nem kell tájékoztatnia az érintettet, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg és:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal, Vagy;
b) az információk érintett részérevaló rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,

c)
d)

e)

D

va9y;

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekĹj archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés
esetében, Vagy;
tájékoztatás nyújtása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné Vagy komolyan
veszélyeztetné az adatkezelés céljainak elérését,Vagy;
személyes adat megszerzését, vagy közlését kifeiezetten előírja jogszabály, amely az
érintett jogos érdekétszolgáló intézkedésekről külön rendelkezik, vagy;
ha a személyes adatoknak valamely jogszabályban előít titoktartási kötelezettség alapján
bizalmasnak kell maradniuk.
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(10) A (9) bekezdés b)-d) pontok esetében a HNT-nek megfelelő intézkedéseketkell hoznia - az
információk nyilvánosan elérhetővétételétis ideéltve _ az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében.

JoGosULTsÁcox Ésłz
Énrľľeĺr
BlzTosÍľÁsn
JoGAI ÉnvÉľvrsÜÉsÉľEK

Lr.. AZADATKEZELÉSBEN ÉnrľreĺrET
MEGILLETó

12.S
(1)

Az adatkezelésben érĺntetta Főtitkáftól tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan,

hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban Van-e' ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, róla szóló
adatkezelésről és abba betekinthet. A betekintést ú9y kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett
más személy adatait ne ismerhesse meg.

a

(2) A Főtitkár az érintett kérelmét,a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de
legfeljebb egy hónapos határidőn belül elbírálja és a döntésről az érintettet közérthető
formában és taftalommal írásban, Vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta
be, elektronikus riton (kivéve, ha az érintett ezt másként kéri) éńesÍti.A Főtitkár az érintettnek
kozéfthető formában, írásban tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
adatfeldolgozó által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtaftamáről, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel osszefüggő tevékenységéről,hogy kik és
milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat, továbbá , ha az adatokat nem az érintettől
gyűjtotték, a forrásukra vonatkozó mĺnden elérhető információról.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő
a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozőan tájékoztatási kérelmet a HNT-hez mé9 nem
nyújtott be. Amennyiben az érintett tárgyévben azonos adatkorre vonatkozóan a
hozzáféréshez való joga, a helyesbítéshez való joga, az adatkezelés korlátozásához való joga,
Vagy a törléshez való joga éĺvényesítése
iránti kérelmet nyújtott már be a HNT-hez és az
Infotv. 15. s (3) bekezdésébenfoglalt feltételek fennállnak, akkor koltségtérítésállapiltható
meg. A koltségtérítésméľtékéta felek között létrejött szeződés is rögzÍtheti. A már
megfizetett költségtérítéstvissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájé koztatá s ké rése helyesbítéshezvezetett.

(4) Ha megalapozottan kétségbevonható, hogy a kérelmet benyújtó személy az érintettel azonos
személy, a Főtitkár a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő
igazolását kovetően teljesíti.

(5) AZ érintett hozzáféréshezvaló jogának éruényesítését
a Főtitkár töruényben meghatározott
érdekek biztosítása érdekébenaz elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti' a tájékoztatás
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taftalmát korlátozhatja vagy megtagadhatja a tájékoztatást. Ezen intézkedés alkalmazása
esetén Főtitkár írásban, haladéktalanul tájékoztada az érintettet azzal, hogy a
megtagadásra a toruény mely rendelkezése alapján kerÜlt sor, egyúttal tájékoztatást nyújt
számára a bírósági jogolvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

a

(6) Az érintett jogosult arra, hogy kérésérea HNT indokolatlan késedelem nélkÜl helyesbítse az
érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő
A HNT nem koteles a személyes adatok
kiegészítését.
nyilatkozat útján torténő
helyesbítésére,ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak
rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által
rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétségetkizáróan nem állapítható

-

meg.

(7)

érintett jogosult arra, hogy kérésérea HNT korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HNT ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
fel haszná lásá na k korlátozását;
c) a HNT-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, éruényesítéséhezvagy védelméhez,Vagy;
d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtaftamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HNT jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
prz

(B) Ha az adatkezelés a (7) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
éruényesítéséhezvagy védelméhez, vagy más természetes Vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében,Vagy az Unió, illeWe valamely tagállam fontos kozérdekéből lehet
kezelni.

(9) A HNT azt az érintettet, akinek a kérésérea (7) bekezdés alapján korlátoztákazadatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen írásban tájékoztatja.

(10) Nem kotelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkril
kérheti kezelt adatainak tiirlését.A HNT az érintettre vonatkozó személyes adatokat kivéve a kötelező adatkezelés eseteit _ indokolatlan késedelem nélkt]l torli.
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(11) A torléshez Való jog érvényesítéseérdekébenaz érintett személyes adatait haladéktalanul
törölni kell, ha:
a) azok kezelése jogellenes, Vagy;
b) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, a kotelező adatkezelés kivételével, vagy;
c) az adatkezelés célja megszűnt, Vô9Y az adatok további kezelése már nem szükséges az
adatkezelés céljának megvalósulásához, Vagy;
d) az adatok tárolásának töruényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió
kotelező jogi aktusában meghatározott időtaftama eltelt, vagy;
e) az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezeléséneknincs másik jogalapja;
azt jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, bíróság Vagy a Hatóság elrendelte;
9) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja Vagy Személyes adatainak
torlésétkérelmezi.

f)

(12) A (11) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik
azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó
jogszabály értelmébenlevéltári őrizetbe kell adni.

(13) Ha

a

HNT az érintett személyes adatainak helyesbítésére,ezen adatok kezelésének

korlátozására vagy törlésére irányuló kérelmételutasíťja,az érintettet írásban haladéktalanul
tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint az érintettet
megillető jogokról, azok éruényesítésének
módjáról, így külonösen arról, hogy a HNT, illetve
a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes
adatok helyesbiltésére, torléséreVagy ezen adatok kezelésénekkorlátozására vonatkozó
jogát a Hatóság kozreműkodésévelis gyakorolhaťja.

(14) Ha a HNT az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó
által kezelt személyes adatokat helyesbíti, torli Vagy ezen adatok kezelésétkorlátozza' ezen
intézkedés tényéről és annak tartalmáról írásban étesítiazon adatkezelőket és
adatfeldolgozől<at, amelyek részéreaz adatot ezen intézkedésétmegelőzően továbbította,
annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést Vagy az adatok kezelésének korlátozását
a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

(15) Amennyiben az adatkezelésre kozérdekből Vagy az adatkezelőre ruházott kozhatalmi
jogosÍtvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő
Vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakoizzon az adatkezelés ellen, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyísa, hogy az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival
szemben az ő kényszerÍtő erejű jogos érdeke elsőbbséget élvezhet.

(16) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és töľténelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
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tĺltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekébenvan szükség.

(I7) M.adathordozhatóság érvényesltéSesorán az érintett jogosult arra' hogy a

rá vonatkozó és
az általa a HNT rendelkezésérebocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a HNT akadályozná, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és;
b) az adatkezelés automatizált módon torténik.

13.5
(1)

Az érintett a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, korlátozás vagy torlés továbbá

az

adathordozás iránti kérelmét és tiltakozását a Főtitkárhoz nyújthaťja be.

(2) pę adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, a megtett intézkedésttaftalmazó levelet az a
foglalkoztatott készítielő, aki a tájékoztatással, vagY az intézkedéssel érintett adatkezelést
végzi, abban az esetben is, ha a tájékoztatás kérése,illetve intézkedésiránti kérelem nem
hozzá érkezett.

(3)

Az

érintettnek való megküldés előtt

a

tájékoztatást, intézkedésttaftalmazó levelet

jóváhagyásra úgy kell elkÜldeni az adatvédelmi tisztviselőnek, hogy az érintett tájékoztatására
nyitva álló időből legalább 5 munkanap rendelkezésre álljon.

(4)

pe adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja a levéltervezetben foglaltakat, szükség szerint

az érintett foglalkoztatottal, majd a

jóváhagyott tájékoztatást, intézkedést
taftalmazó levelet az érintett foglalkoztatott egyidejű tájékoztatása mellett küldi meg a

egyeztet

Főtitkár részére,aki azt azérintett részéretovábbítja.

(5) Helyesbítés, korlátozás, törlés, illetve adathordozás és tiltakozás iránti kérelem esetén is
egyeztetni szükséges a fent leírt módon az adatvédelmi tisztviselővel a kérelem
teljesÍthetőségéről, illetve annak módjáról.

(6) Ha a Főtitkár az érintett kérelménekelutasításáról dönt, akkor az erről szóló döntéséről _ az
adawédelmi tisztviselő véleményénekfent leíľtak szerinti módon történő kikérésétkövetőenaz érintettet írásban, haladéktalanul az ok feltüntetésével éftesítiés írásban tájékoztatja a
jogolvoslati lehetőségekről.

(7) Fęérintettijoggyakorlással

kapcsolatosan a Főtitkár vezeti az ÉrintettikérelmeĘ bejeĺentések
teljesĺtésénekn yiĺuán ta ftásá t (2. n e//éklet).
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Az ÉnrrureĺrlJoGoK ÉnvÉľvesÍrÉsr
Az ÉRINTETT HAńHI xovETőEN
14.5

(1) Az érĺntetthalálát kovető öt éven belÜl az elhaltat életébenmegillető, személyes adatokkal
összefÜggő jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratba Vagy
a Főtitkárnál tett teljes bizonyiltó erejĹi magánokiratba foglalt nyilatkozattal meghatalmazott
személy jogosu lt érvényesíteni.

(2) Ha az érintett nem tett ilyen jellegű nyilatkozatot, úgy a Polgári Torvénykönyv szerinti kozeli
hozátartozója annak hiányában is jogosult az érintettre vonatkozó adatokat helyesbíteni,
tiltakozhat az érintettre vonatkozó adatok kezelése ellen, valamint _ ha az adatkezelés már

az érintett életébenis jogellenes volt vagY az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt

_, űgy kérheti a HNT-től az adatok kezelésénekkorlátozását, vagy törlését, amennyiben ezek
a jogok az érinteťtet is megillették az életében'Az érintett jogainak e bekezdés szerinti
_ az (I) bekezdésben foglalt időtartamon belril _ az a közeli hozzátartoző
éruényesítésére

jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

(3) Az érvényesÍtőszemélynek az érintett halálának tényétés idejét halotti anyakonyvi kivonattal
vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és a (2) bekezdés szerinti
esetben kozeli hozzátaftozói minőségét - közokirattal kell igazolnia.
13. Az ADATKEZE LÉsNYI LVÁNTARTÁSA

1s.s
(1) A HNT-nél minden, személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést nyilvántartásba kell venni
(adatkezelői nyilvántaÉás). A nyilvántartásba vételről az egyes adatkezelésekért felelős
foglalkoztatottak gondoskodnak. A nyilvántartás vezetése elektronikus úton rögzített
formában történik és azt _ kérésére- a Hatóság rendelkezésérekell bocsátanĺ. Az adatkezelői
nyilvántaftáshoz az adatvédelmi tisztviselő részérehozzáférésijogot szÜkséges biztosítani.
(2) pę adatkezelői nyilvántartás (1. mellékĺet) a jogszabályok és a HNT belső szabályzatai keretei
kozott,
GDPR-ban
adatvédelem Alaptoruényben rögzltett elvei, valamint
meghatározottak szerĺnt az egyes adatkezelésekre nézve szabályozza és dokumentálja az
adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket, körü]ményeket, í9y különosen:
a) az adatkezelő nevét és elérhetőségeit;
b) az adatkezelés célját, vagy céljait;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismeftetését;
d) ha lehetséges' a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket;
e) ha lehetséges' az adatbiztonsági intézkedésekáltalános leírását.
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A

személyes adatok továbbítása Vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás
címzettjeinek - ideétve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi Szeruezeteket _
korét és az adattovábbítás egyéb adatait a (7) bekezdés szerinti kÜlon nyilvántaftás

taftalmazza.

(3) Adatfeldolgozó igénybevételéveltöfténő adatkezelés esetén az adatfeldolgozónak
adatfeldoĺ,gozői nyilvántaÉásában kell rögzíteni az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók
nevét és elérhetőségeit, továbbá - ha van ilyen - az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
képviselőjéneknevét és elérhetőségeit, valamint az egyes adatkezelők nevében végzett
adatkezelési tevékenységek kategóriáit (5. me//ékĺet).Az adatfeldolgozói nyilvántaftáshoz az
adatfe dol goző a H NT részér e hozzáf érésijogot koteles biztosíta n i.
l

(4)

adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartás adatai valódiságát az adott adatkezelést,
adatfeldolgozást végző foglalkoztatott szükség szerint, de legalább évente, minden év május
25-ig felülvizsgálja, az időkozben tortént változásokat átvezeti.
Arz

(5) Az adatkezelés megszűnése (a kezelt adat törlése) után az adatkezelői-, az adatfeldolgozói-,
valamint az érintett hozzáférésijogával kapcsolatos intézkedésekről vezetett nyilvántaftást
irattári kezelésbe kell venni és 10 évi megőrzés után selejtezni kell.
(6) Az érintetti joggyakorlással kapcsolatosan az érintett foglalkoztatott az Érintetti kérelmeĘ
a Főtitkár részére
bejelentések teljesítéséneknyilvántańása (2. neĺlékĺet)vezetéséhez
adatot szolgáltat. Az érintett-tájékoztatási nyilvántartáshoz az adatvédelmi tisztviselő részére
hozáférési jogot szÜ kséges biztosíta ni.

(7) Azérintett foglalkoztatott az adattovábbÍtás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából az adattovábbltasokról adattovábbítási nyilvántaÉást vezet
(3. meĺléklet).Az adattovábbítási nyilvántaĺtáshoz a Főtitkár részérehozzáférésijogot

sztikséges biztosítani. Az adattovábbítási nyilvántartáshoz az adatvédelmi tisztviselő részére
hozzáférési jogot szÜ kséges biztosíta ni.

(B) A Főtitkár az adahlédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a
Hatóság és az érintett tájékoztatása céljából a HNT Adatvédelmi Incidenskezelési Szabályzata
szerinti nyilvántaftást vezet.

16.S

A

a

felsoroltakon kÍvül jogszabályi előíráson vagy belső szabályzaton alapuló további
nyilvántaĺtásokat is vezethet.

HNT
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17.S

-

külonosen új technológiákat alkalmaző - típusa, figyelemmel
annak jellegére, hatókörére, körÜlményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal
jár a természetes Személyek jogaira és szabadságaira nézve, illetve ha az adatkezelési
művelet a GDPR 35. cikk (4) bekezdésében meghatározott jegYzéken szerepel, akkor a
Főtitkár az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra Vonatkozóan, hogy a
teruezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelméthogyan érintik, milyen
hatásokat fognak gyakorolni az érintetteket megillető alapvető jogok éruényesülésére.A
hatásvizsgálatok elvégzésébenaz arra ismeretekkel rendelkező HNT alkalmazottat Vagy
szeruezeti egységet szükséges bevonni, amely szeruezeti egységnél az adott adatkezelési
művelet végzéséresor kerÜl. Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi
tisztviselő szakmai tanácsát kötelező kikérni.

(1) Ha az adatkezelés Valamely

(2) A HNT az adatvédelmi hatásvizsgálatot a GDPR 35-36. cikkében, valamint a 29. cikk alapján
létrehozott AdaWédelmi Munkacsoport (WP) 2017ĺ248. iránymutatásában foglalt módszeftani
ajá nlás fi gyelem bevételével folytatja le.

(3) Az adatvédelmi hatásvizsgálat taftalmazza legalább a teruezett adatkezelési műveletek
általános leírását, az érintettek alapvető jogainak éruényesülésétfenyegető, az adatkezelő
által azonosítoťtkockázatok leírását és jellegét, az e kockáztok kezelése céljából teruezett,
valamint a személyes adatokhoz fűződő jog éruényesülésénekbiztosítására irányuló az
adatkezelő által alka]mazott intézkedéseket(6. meĺĺéklet).Az adatvédelmi hatásvizsgálat erre
szolgáló szoftver használatával is elvégezhető.

(4) Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a
kockázat mérséklésecéljából tett intézkedésekhiányában valószínűsíthetően magas
kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően a Főtitkár előzetes konzultációt
kezdeménYez a Hatósággal a GDPR 36. cikkében foglaltak szerint. A,'z előzetes konzultációt
az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésétkövető 15 napon belül kell kezdeményezni. Az
előzetes konzultáció során a Hatósággal torténő kapcsolattaftást hitelesített elektronikus
csatornán (Hivatali Kapu) kell végezni.

(5)

A HNT által

teĺvezett adatkezelési műveletek kockázati besorolásánál irányadónak kell
tekinteni a GDPR 35. cikk (4) _ (5) bekezdésébenfoglalt jegyzékeket, illefue a Hatóság által

egyéb formában közzétett,
megállapításokat.

az

adatkezelés kockázati besorolására vonatkozó
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(6) Amennyiben a HNT magas kockázatú adatkezelési műveletet jogi kotelezés alapján végzi, Űgy
adatvédel mi hatásvizsgálat lefolytatására vonatkozóan nem Sztikséges intézkedni.

IV. FEJEZET

Az ADATTovÁggÍrÁs
15. NYILvÁNossÁGRA HoZATAL

18.5
(1) A HNT-nél kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha töruény rendeli el,
vagy ha az érintett hozzájárul - tilos. A HNT kezelésébenlévő személyes adat nyilvánosságra
hozatalát töruény - az adatok körének meghatározásával - közérdekből elrendelheti.

(2) A

HNT tevékenységérőlszóló

korlátozás nélkül közolhetőek.

-

személyes adatokon

is alapuló

-

statisztikai adatok

L6. AzADATTovÁseÍrÁs REN DJE

le.s
(1) A HNT az eljárása során kezelt személyes adatot csak akkor továbbÍ[hatja más szeruhez, ha
azt töruény megengedi, vagy ha azérintett ehhez hozzájárult. Ha a személyes adat felvételére
az érintett hozzájárulásával került Sor' HNT a felvett adatokat töruény eltérő
rendelkezésénekhiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a HNT,
vagy harmadik személy jogos érdekénekéruényesítésecéljából, ha ezen érdek éruényesÍ|ése
a személyes adatok védelméhezfíiződő jog korlátozásával arányban áll további külon
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását kovetően is
továbbíthaĘa.

a

(z)

Aę

a

HNT személyes adatot kezelő

foglalkoztatottja,
adatfeldolgozó igénybevételeesetén a HNT megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és
naprakészségét.

adattovábbítást megelőzően

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálat megállapítja, hogy a továbbítandó
adatok pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, az adattovábbÍtást megelőzően
Főtitkár köteles az adattovábbítást kérő szeruet írásban tájékoztatni az adatok
pontosságával kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatásban az adattovábbÍtást kérő
szerutől írásbeli nyilatkozatot szükséges kérni, hogy a nem naprakész adatok továbbítása
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elengedhetetlenül szükséges-e az adattovábbítás céljának megvalósulásához. Amennyiben az
adattovábbítást kérő szeru az adatok pontosságának ismeretében igényétfenntaftja, űgy az
adattová bbítást teljesíteni szü kséges.

(4)

A

HNT csak olyan személyes adatot továbbíthat, amelynek

meghatározott adatkezelője, vagy amit más adatkezelőtőljogszerűen
az érintett nem tiltotta meg.

a

HNT

a

törvényben
átvett, amennyiben ezt

(5) Adattovábbítás esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról, kétség
esetén az adatvédelmi tisztviselő szakmai véleményénekkikérésemellett. Személyes adatot
továbbítani csak abban az esetben lehet, ha az adattovábbÍtás jogalapja egyéĺtelmĹi,célja és
az adattovábbítás címzettje pontosan meghatározofr.. Az adattovábbítást minden esetben
dokumentálni kell olyan módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyÍtható legyen (3'
me//éklet).

(6) Papír alapú adathordozók kezelésére az Iratkezelési Szabályzat előírásait kell alkalmazni.
érlntett hozzájárulásra van szükség, akkor e hozzájárulás
megtörténtét írásban rögzíteni kell. Az érintett a hozzájárulását az adattovábbÍtás jogalapja,
célja és címzettje ismeretében adja meg.

(7) Ha az adattovábbításhoz

az

17. ADATTovÁgeÍľÁs xÜrcó MEGKERESÉS ALAPJÁN
20.

s

(1) A HNT-n kívüli szeMőlVagy magánszemélytől érkező, személyes adatokat érintő adatközlésre
irányuló megkeresés csak toruényben meghatározott esetekben, Vä9Y akkor teljesíthető, ha
az érintett ehhez írásban hozzáĄárulását adta. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú
felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szeruek
meghatározott korére feltéve, hogy az erre vonatkozó megfelelő tájékoztatást megkapta.
(2) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes és krilönleges adatok az érintett
nyilatkozattételétől függetlenül továbbíthatóak, így kÜlonösen:
a) a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének
minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság
megá la pításá hoz, génybevétel éhez szü kséges;
b) a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási
szerunek a konkrét ügy eldontéséhezsztikséges adatok;
l

c) a

i

munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőaésére jogosultaknak

a

fogla l koztatássa l osszefüggő adatok;
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a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szőlő 1995. évi CĐÜ.
törvényben meghatározott feladatok el látásához szÜkséges valamennyi adat.

(3) Nem teljesíthető olyan adatigénylés,amelyeknek toľvényessége- az adatigénylésVagy
nem
érintetti hozzájárulás hiányos adattaftalmára, vagy más korÜlményre tekintettel

-

állapítható meg.

(4)

A

nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó
adatokról - ideéńve a megkeresés, betekintés tényétis -, és a megtett intézkedésekről az
érintett, illetőleg más személy vagy szeruezet nem tájékoztatható.

(5) Az adatkezelést végző foglalkoztatott a HNT-n kilvüli szeMől Vagy magánszemélytől érkező
adattovábbításra irányuló megkeresés, vagy a külföldre töfténő adattovábbÍtásra irányuló
meg keresés beérke zéséről ha ladé kta la n u l tájékoztatja a Főtitká ft .

(6)A Főtitkár a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgálja az adattovábbÍtás feltételeinek
fennállását, a kérésteljesíthetőségét,szükség esetén további tájékozódást végez. A
megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket az
adattovábbítási nyilvántaftásban dokumentálni kell (3. ne//ék/et).

(7) Ha az adattovábbítást követően jut a HNT, illetve a megbízásából Vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó tudomására, hogy az adattovábbítás (1) és (2) bekezdésben foglalt
követelményei nem teljesülnek, úgy erről a Főtitkár a tudomására jutásától számított 3
munkanapon belül a címzettet írásban köteles értesíteni.

(B) A Főtitkár _ ha jogszabály vagy egyéb az adattovábbítás teljesÍtésérevonatkozó előírás nem
rendelkezik másképp _az erre irányuló kérelem beérkezésétkövető 15 napon belül teljesíti,
vagy szÜkség esetén az adatvédelmi tisńviselő állásfoglalásának figyelembevételével dönt a

megkeresés teljesítésénekelutasításáról,

adatszol gáltatásokat kivéve.

a

töruényben meghatározott kotelező

(9) A (B) bekezdésben foglalt eljárás nem Vonatkozik a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatokkal kapcsolatos adattovábbításokra. Ezen adatkörok tekintetében a HNT kotelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekĹĺ adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézésénekrendjéről szóló szabályzata tartalmaz rendelkezéseket.
(10) Az adattovábbításról a Főtitkár a jelen Szabályzat szerinti tartalommal adattovábbítási
nyilvántartást köteles vezetni, amelyhez hozzáférést biztosít az adatvédelmi tiszWiselő
részére.Az adattovábbítási nyilvántaftást az adatátvétel, illetve az adattovábbítás évét
követő 10 évig kell megőrizni és a megőrzésĺidő lejárta után selejtezni kell.
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(11) Az érintett kérelmére,kezdeményezéséreindult közigazgatási hatósági tjgyben a Főtitkár a
rendelkezésére álló, az ügy elintézéséhezszÜkséges személyes adatot a megkereső
eleKronikus ügyintézéstbiztosÍtó szeľv részéretovábbítja' amely aztaz ügy elintézéséhez
szÜkséges és elégségesméftékbenkezeli, ha az elektronikus ügyintézést biztosíto szerv az
adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az érintett ügyfelet a vonatkozó
elő írásokba n meg hatá rozott módon tájékoztatta.
18. ADATTovÁgsÍľÁs xÜľoLDRE

21.5
(1) Személyes adat harmadik országba Vagy nemzetközi szeruezet részéretörténő továbbítására
a GDPR V. fejezetében meghatározott szabályok szerint kerülhet sor azzal, hogy az
adattovábbítás garanciáinak biztosítása tekintetében a Főtitkár tartozik felelősséggel.

(2) olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külfoldre irányuló adattovábbilLással, az
érintettek figyelmét erre a körÜlményre már az adatok felvételekor fel kell hÍvni.

19. Közös

ADATKEZELÉS
22. S

(1) Főszabályként a HNT felelős az általa kezelt személyes adatok védelmééft,viszont, ha az
adatkezelés céljait és eszközeit egy másik adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen
határozzák ffi€9, azok kozos adatkezelőknek mĺnősülnek.

(2) Amennyiben a HNT és egy vagy több további önálló jogalanyisággal rendelkező adatkezelő
folytat kozös adatkezelést, úgy írásbeli megállapodásban kell rendezni a felelősségi koroket,
és ennek a megállapodásnak az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit az érintettek
rendelkezésére kell bocsátani. Jogszabályi rendelkezés is meghatározhatja az egyes
adatkezelők kötelezettségeit egy közos adatkezeléssel kapcsolatosan. Az érintettek jogainak
akadálytalan biztosítása érdekében,az érintettek jogaikat bármelyik adatkezelővel szemben
gyakorolhatják.

20. ADATFELDOLG OZO

TG

ENYBEVETELE

23. S
(1) Ha az adatkezelést a HNT nevében más végzi, a HNT kizárólag olyan adatfeldolgozót vehet
igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelési követelményeknek való
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megfelelésre' Valamint az érintettek jogainak védelmétbiztosító, megfelelő technikai és
szeruezési intézkedések végrehajtására. A HNT és az adatfeldolgoző az adatfeldolgozás
megkezdésétmegelőzően egymással a GDPR 28. cĺkkének(3) bekezdésében
meghatározottak szerinti adatfeldolgozől szerződést kotnek. Az adatfeldolgozói szerződést a
HNT és az adatfeldolgozó kozötti jogviszonyt megalapoző szerződés elválaszthatatlan részét
képező mellékleteként szükséges kezelni.
(2)

pe

a

személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
adatfeldolgozónak
kötelezettségeit a GDPR., az Infotv., Valamint az adatkezelésre vonatkozó külon törvények
keretei között a HNT határozza meg. A HNT által adott utasítások jogszerűségéé'ta Főtitkár

felel.

(3) Az adatfeldolgoző a HNT előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül
további adatfeldolgozőt nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az
adatfeldolgoző előzetesen tájékoztatni köteles a HNT-t minden olyan teruezett változásról,
amely további adatfeldolgozók igénybevételétvagy azok cseréjétérinti, ezzel biztosilLva
lehetőséget arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben a HNT szükség szerint kifogást
emelhessen.

(4)

Ac adatfeldolgozői szerződés teruezetét a Főtitkár az adatvédelmi tisztviselő részére
véleményezésremegküldi azzal, hogy a véleményezésrelegalább öt munkanap álljon
rendelkezésre.

(5) Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szeĺvezet, amely a feldolgozandó személyes
adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

V. FEJEZET

Az ADATBIzToNsÁe

röveľrlM

ÉNYE

21. ADATBIZTON SAGI SZABALYOK
24. S
(1) A HNT, Vagy a HNT rendelkezése, megbízása esetén tevékenységikörében az adatfeldolgozó
a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása, valamint az érintettek
alapvető jogainak éruényesüléseérdekében, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
koteles továbbá megtenni a kockázatok mértékéhezigazodő műszaki és szeruezési
intézkedéseketés kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., GDPR,
továbbá jelen Szabályzat, valamint az egyéb adat- és titokvédelemi szabályok éruényre
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juttatásához szükségesek, annak érdekében, hogy a kockázat mértékénekmegfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja.

(2)

adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell kÜlönösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozźls, törlés, megsemmisítés, valamint megsemmisülés és
sérülés,továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
prz

ellen.

(3) A HNT a kezelt személyes adatokat megfelelő szeľvezési és mĹjszaki (fizikai és logikai védelmi)
intézkedésekkelvédĺaz illetéktelen hozzáférés és felhasználás ellen. Az adatbiztonság
keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő
szintĹj hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. A HNT gondoskodik
arről, hogy foglalkoztatottjai csak a munka elvégzéséhezelengedhetetlentjl szüKéges
jogosultsággal rendelkezzenek. A Főtitkár hozzáférési jogosultságot kizárólag olyan személy
részéreengedélyez, akinek az adatok kezelése, feldolgozása a munkaköri feladata. A
hozzáférési jogosultságokat, valamint azok felhasználását
Főtitkár meghatározott
rendszerességgel ellenőzi.

a

(4)

A

különbÖző nyilvántaftásokban elektronĺkusan kezelt adatállományokat egymással
közvetlenül nem lehet osszekapcsolni és az érintetthez rendelni, kivéve, ha ezt torvény

kifejezetten lehetővé teszi. Az összekapcsolás és érintetthez rendelés elkerülése érdekébena
HNT-nek az egyes adatbázisokat önálló logikai védelemmel és jogosultságkezeléssel kell
ellátnia, melynek keretében biztosítania kell, hogy az adatkezelésben közvetlenül érintett
foglalkoztatottak csak azon adatbázisokhoz rendelkezzenekhozzáféréssel, amelyek a feladatmunkakörtjk ellátásához feltétlenül szükségesek
adatkezelés céljával
összeegyeztethetőek. Biztosítani kell továbbá, hogy az informatikai feladatok ellátásával
megbízott foglalkoztatottak az adatbázisok összekapcsolását ne végezhessékel.

és

(5)

és az

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az

adatfeldolgozó

további intézkedésekkelbiztosítja :
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségéveltöfténő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatáwiteli
berendezés alkalmazásával mely szerueknek továbbították vagy továbbÍthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és;
fl) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készÜljon.
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és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazáSakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
HNT-nek

fejlettségére.Több lehetséges adatkezelési megoldás kozrjl azt kell választani' amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmétbiztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene az adatkezelőnek.
(7) pę adatbiztonságĺ rendszabályok és intézkedésekcélja az adatok, illetve adathordozók
védelme a sérülés,rongálódás' megsemmisülés, valamint az illetéktelen hozzáférésellen.
(B) A HNT-nél az informatikai rendszerekre vonatkozó, továbbá az adatbiztonsági szabályokat az
Informati kai Biztonsá gi Sza bá lyzat ta fta l mazza'

2s.s
(1)

A

nem elektronikus kezelésű személyes adatok biztonsága érdekébenaz

alábbi

intézkedéseketkell foganatosítani :
a) tűz- és vagyonvédelem: az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárhatő, száraz, t(iz- és
vagyonvédel mi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni;
b) hozzáférésvédelem: a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes
foglalkoztatottak férhetnek hozzá; a személyzeti, valamint a bér- és munkaügyi iratokat
lemezszekrényben kell őrizni;
c) archiválás: a kozszolgálati adatvédelmi szabályzatban hivatkozott adatkezelési műveletek
iratainak archiválását az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően kell elvégezni.

22. ELLENORZES
26. S
(1)

AZ adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és belső szabályozó

eszkozök
előírásainak megtaftását a Főtitkár koteles ellenőrizni. Az ellenőrzéshez segítségetkérhet az
adatvédelmi tisztviselőtől és az információbiztonsági felelőstől.

(2) A Főtitkár _ akár az adatvédelmi tiszWiselővel együtt -jogosult adatvédelemmel kapcsolatos
ellenőzéseket végezni, melyről a jelen Szabályzat 7. melléklete szerinti nyilvántartást vezet.
Az adatbiztonsággal összefüggő elĺenőzések során az érintett foglalkoztatottak és az
adatkezelési műveletekben érintett külső szakéńők kötelesek egyÜttműködni.

(3) Ha a kötelező adatkezelés időtaftamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát töruény
vagy az Európai Unió kötelező jogi aKusa nem határozza ffi€9, a Főtitkár az adatkezelés
megkezdésétől legalább háromévente, továbbá nagyobb változás esetén felülvizsgálja, hogy
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az általa, illetve a HNT megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen
felÜlvizsgálat korÜlményeit és eredményét írásban kell dokumentálni és a dokumentációt a
feltilvizsgálat elvégzésétkövető tíz évig meg kell őrizni. A felülvizsgálati eljárásba az
adaWédelmi tisztviselőt és az információbiztonsági felelőst be kell vonni és részÜkre a
felÜlvizsgálatot taftalmazó dokumentumot meg kell küldeni.

VI. FEJEZET
Az ADAwÉoeu"lr ELőÍRASoK

M

EGsÉRTÉSE

23. ADAWEDELMT INCTDENS ES KEZELESE

27. S

A biztonságot érintő összes esemény bekovetkezése esetén kovetendő
adatvéde

l

m

i ncide nskeze lési sza
i

bá lyzat

24. FELELőssÉc Az

eljárásrendet

a

HNT

a határozza meg.

ADAwÉorlur előÍnÁsoK BETAnrÁsÁÉnr
28. S

(1) A HNT valamennyi foglalkoztatottja fegyelmi, polgárijogi és büntetőjogi felelősséggel taftozik
a feladatai teljesítésesorán végzett adatkezelések jogszerűségéértés a jelen SzabáIyzatban
foglaltak beta rtásáéľt.
(2) A HNT foglalkoztatotťja fegyelmi felelősséggel taftozik kÜlönösen, ha:
a) a feladataiteljesítése során jogszerűen megismeft személyes adatot illetéKelen harmadik
személy számára átadja, vagy hozzáférhetővé teszi;
jogosultságait
nem rendeltetésszerűen használja (pl. jogosulatlan lekérdezést hajt végre,
b)
beleétve saját vagy hozzátaftozói adatainak lekérdezésétis), vagy azokat a HNT más
foglalkoztatottja, vagy egyéb illetéKelen harmadik személy részéreelérhetővéteszi.
(3) A Szabályzat előírásait megszegő foglalkoztatott jogosultságainak visszavonásáról a Főtitkár
intézkedik és az érintett foglalkoztatott a továbbiakban a felelősségre vonási ügyének
lezárásáig a HNT számára adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységetnem
végezhet.
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25. KÁRTÉnÍľÉs,
2e. s
(1) Ha a HNT, illetve az általa megbízott Vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatok kezelésére Vonatkozó, a GDPR-ban vagy az Infotv-ben meghatározott
előírásokat megséfti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.Az, akinek a

személyiségi joga a személyes adatok kezelésérevonatkozó, jogszabályban Vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megséńése miatt sérelmet szenvedett,
a HNT-től, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól a
Polgári Töruénykonyvről szóló 2oI3. évi V. töruényben meghatározottak szerint sérelemdíjat
követelhet.

(2)

A kártérítésalóli mentesség és azadatfeldolgozóval vagy közös adatkezelővel egyetemleges
káŕelelősség általános szabályait a GDPR 82. cikke határozza meg. A bírósági eljárás során a
HNT-t a Főtitkár képviseli, az adatkezelésben kozvetlenül érintett foglalkoztatottak kötelesek a
Főtitkár rendelkezésérebocsátani minden olyan tényt, adatot és információt, mely az eljárásban
a bizonyítás alapjául szolgálhat.
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VII. FEJEZET
zÁnÓ ÉsľIłľÁLYBAlÉpľerőnrľoELKEzÉsEK
30.5
(1) Jelen Szabályzat2022.04.04. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a HNT
20L2. október 1' napján kelt Adatvédelmi Szabályzata.
(2) Jelen Szabályzatot jogszabályváltozás, belső szeruezeti változás vagy feladatváltozás esetén
a változás hatályba lépésétőlszámított 30 napon belüĺ és legalább évente felül kell vizsgálni
és megfelelően módosítanĺ kell.
(3) Jelen Szabályzat megismerése a HNT közos hálózati meghajtóján keresztül minden
foglalkoztatott számára biztosított. A szeruezeti egységek vezetőĺ kötelesek gondoskodni
arról, hogy a jelen Szabályzatban foglalt előírásokat a szeruezeti egységek foglalkoztatottjai
megismerjék, annak tényéta jelen szabályzat 1. fÜggeléke szerinti papíralapúMegismerésĺ
nyilvántaftáson aláírásukkal igazolják.
(4) A jelen Szabályzat hatályba lépésétkovető azon átmeneti időszakban, melyben a HNT-nél
adatvédelmĺtisztviselő nem kerül kijelölésre, az adatvédelmi tisztviselő feladat- és
hatáskörének gyakorlására vonatkozóan a jelen Szabályzat 5. 9 (12) bekezdésében foglaltak
az irányadóak.

Budapest, 2022...... 9.!.,. jl.
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Mellékletek jegyzéke
1. melléklet: Adatkezelői nyilvántartás

2. melléklet: Érintetti kérelmek, bejelentések teljesÍtéséneknyilvántańása
3. melléklet: Adattovábbítási nyilvántaftás

4. meIléklet: oktatások nyilvántaĺtása
5. melléklet: Adatfeldolgozói nyilvántaftás
6. melléklet: Adatvédelmi hatásvizsgálat
7. melléklet: Ellenőrzések nyilvántaftása
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Megismerési nyilatkozat
A HNT 2022. április 4 _től hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában foglaltakat
megismeftem. Tudomásul Veszem, hogy az abban leínakat a munkám során koteles vagyok
betaftani és betaftatni.
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