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Az adatvedelmi

es adatkezelesi

szabalyzat alkalrnazasa

Az adatkezel6 rneqnevezese:

Magyar STI Tarsasaq

Az adatkezel6 szekhelye:

1125 Budapest, Viranyos ut 23/D.

Az adatkezel6 telefonszarna:

0620-9713355

Az adatkezel6 e-mail cfme:
Az adatkezel6 weboldala:

www.stdtarsasag.hu

Az adatkezelessel megbfzott szernely:

Ackerrnann-ne Sch6ffler Maria

Ez a szabalyzat a termeszetes szernelyeknek a szernelyes adatok kezelese tekinteteben
torteno vedelrnere es a szernelyes adatok szabad ararnlasara vonatkoz6 szabalyokat allaplt
meg. A szabalyzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkret adatkezelesi tevekenyseqek
soran, valamint az adatkezelest szabalyozo utasltasok es tajekoztatasok kiadasakor,

A szabalyzat hatalya
Id6beli: A jelen szabalyzat 2018. rnajus 25. napjan lep hatalyba es a visszavonasalq,

vagy

tovabbi rendelkezesiq alkalmazand6.
Szemelyi: A jelen szabalyzat hatalya kiterjed a Tarsasaq tisztseqviseloire, rnunkavallaloira,
az adatfeldolgoz6kra, valamint azon termeszetes szernelyekre, akiknek adatait kezelik. A
Tarsasaq adatvedelmi tisztvisel6t nem alkalmaz.
Targyi: A jelen szabalyzat hatalya kiterjed a Tarsasaq mindazon paplralapu es elektronikus
dokumentumaira,

amelyek szernelyes adatot tartalmaznak.

A szabalyzat celia
E szabalyzat celia, hogy harrnonizal]a az adatkezelesi tevekenyseqek tekinteteben a
szervezet eqyeb bels6 szabalyzatainak
elofrasait a termeszetes szernelyek alapvet6
jogainak es szabadsaqainak vedelrne erdekeben, valamint biztosftsa a szernelyes adatok
megfelel6 kezeleset,
A szervezet tevekenyseqe soran teljes rnertekben meg kfvan felelni a szemelyes adatok
kezelesere vonatkoz6 jogszabalyi el6frasoknak, kOl6n6sen az Eur6pai Parlament es a
Tanacs (EU) 2016/679 rendeleteben foglaltaknak.
A szabalyzat kiadasanak fontos celja tovabba, hogy megismeresevel es betartasaval a
szervezet alkalmazottai kepesek legyenek a termeszetes szemelyek adatai kezeleset
jogszeruen vegezni.
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t.enyeqes fogalmak, meqhatarozasok
GDPR (General Data Protection Regulation) az Eur6pai Uni6 uj Adatvedelrni
Rendelete
adatkezel6: az a termeszetes vagy jogi szernely, kozhatalmi szerv, ugynokseg vagy
barrnely egyeb szerv, amely a szemelyes adatok kezelesenek celjait es eszkozeit
onalloan vagy rnasokkal eqyutt rneqhatarozza: ha az adatkezeles celiait es eszkozelt
az uni6s vagy a taqallarni jog hatarozza meg, az adatkezelot vagy az adatkezelo
kiielolesere vonatkoz6 kulonos szempontokat az uni6s vagy a taqallarni jog is
rneqhatarozhatia:

adatkezeles: a szernelyes adatokon vagy adatallornanyokon autornatizalt vagy nem
autornatizalt m6don veqzett barmely rnuvelet vagy rnuveletek osszesseqe, fgy a
gyujtes, roqzltes, rendszerezes, taqolas, tarolas, atalakitas vagy rneqvaltoztatas,
lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles, tovabbltas, terjesztes vagy egyeb
m6don torteno hozzaferhetove tetel utjan, osszehanqolas vagy osszekapcsolas,
korlatozas, torles, illetve rneqsernmisltes:
adatfeldolgoz6: az a terrneszetes vagy jogi szernely, kozhatalrni szerv, ugynokseg
vagy barmely egyeb szerv, amely az adatkezelo neveben szemelyes adatokat kezel;
szemelyes adat: azonosftott vagy azonosfthat6 termeszetes szernelyre (erintett)
vonatkoz6 barrnely informaclo: azonosfthat6 az a termeszetes szernely, aki kozvetlen
vagy kozvetett m6don, kulonosen valamely azonosft6, peldaul nev, szam,
helymeqhatarozo adat, online azonosft6 vagy a termeszetes szemely testi, fiziol6giai,
genetikai, szellemi, qazdasaq', kulturalis vagy szocialis azonossaqara vonatkoz6 egy
vagy tobb tenyezo alapjan azonosfthat6;
harmadik fel: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ugynokseg
vagy barmely egyeb szerv, amely nem azonos az erintettel, az adatkezelovel, az
adatfeldolgoz6val vagy azokkal a szemelyekkel, akik az adatkezelo vagy
adatfeldolgoz6 kozvetlen iranyftasa alatt a szemelyes adatok kezelesere
felhatalmazast kaptak;
az erintett hozzajarulasa: az erintett akaratanak onkentes, konkret es megfelelo
tajekoztatason alapul6 es egyertelmu kinyilvanftasa, amellyel az erintett nyilatkozat
vagy a megerosftest felreerthetetlenul kifejezo cselekedet utjan jelzi, hogy
beleegyezeset adja az ot erinto szemelyes adatok kezelesehez;
az adatkezeles korlatozasa: a tarolt szemelyes adatok megjelolese jovobeli
kezelesuk korlatozasa celjab61;
alnevesites: a szemelyes adatok olyan m6don torteno kezelese, amelynek
kovetkezteben tovabbi informaci6k felhasznalasa nelkul tobbe mar nem allapfthat6
meg, hogya szemelyes adat mely konkret termeszetes szemelyre vonatkozik, felteve
hogy az ilyen tovabbi informaci6t kulon taroljak, es technikai es szervezesi
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intezkedesek rneqtetelevel blztosltott, hogy azonosltott vagy azonosfthat6
terrneszetes szemelyekhez ezt a szernelyes adatot nem lehet kapcsolni;
nyilvantartasi rendszer: a szemelyes adatok barmely m6don - centralizalt,
decentralizalt vagy funkcionalis vagy fOldrajzi szempontok szerint - tagolt allomanya,
amely rneqhatarozott isrnervek alapjan hozzaferheto;
adatvedelmi incidens: a biztonsaq olyan serulese, amely a tovabbltott, tarolt vagy
mas m6don kezelt szernelyes adatok veletlen vagy jogellenes rneqsernmislteset,
elveszteset, rneqvaltoztatasat, jogosulatlan kozleset vagy az azokhoz val6
jogosulatlan hozzaferest eredmenyezi:

Az adatkezetes iranyelvel
A szernelyes adatok kezeleset joqszenien es tlsztesseqesen, valamint az erlntett szarnara
atlathato m6don kell veqezni,
A szernelyes adatok gyujtese csak rneqhatarozott, egyertelmu es [oqszeru celbol tortenhet.
A szemelyes adatok kezelesenek celja rneqfelelo es relevans legyen, es csak a szukseqes
merteku lehet.
A szernelyes adatoknak pontosnak es naprakesznek kell lenniuk. A pontatlan szernelyes
adatokat haladektalanul torolnl kell.
A szernelyes adatok tarolasanak olyan forrnaban kell tortennie, hogy az erintettek
azonositasat csak szukseqes ideig tegye lehetove, A szemelyes adatok ennel hosszabb
ideig torteno tarolasara csak akkor kerOlhet sor, ha a tarolas kozerdeku archivalas celiabol,
tudornanyos es tortenelrnl kutatasi celbol vagy statisztikai celbol tortenik.
A szernelyes adatok kezeleset oly m6don kell veqezni, hogy rneqfelelo technikai vagy
szervezesi intezkedesek alkalrnazasaval biztosftva legyen a szernelyes adatok megfelelo
biztonsaga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen elvesztesevel,
megsemmisftesevel vagy karosodasaval szembeni vedelmet is ideertve.
Az adatvedelem elveit minden azonosftott vagy azonosfthat6 termeszetes szemelyre

vonatkoz6 informaci6 eseteben alkalmazni kell.
A szervezet adatkezelest vegzo alkalmazottja fegyelmi, karterftesi, szabalysertesi es
buntetojogi felelosseggel tartozik a szemelyes adatok jogszeru kezeleseert. Amennyiben az
alkalmazott tudomast szerez arr61,hogy az altala kezelt szemelyes adat hibas, hianyos, vagy
idoszerutlen, koteles azt helyesbfteni, vagy helyesbfteset az adat rogzfteseert felelos
munkatarsnal kezdemenyezni.
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Szernelyes adatok kezelese
Mivel a termeszetes szernelyek osszefuqqesbe hozhat6k az altaluk hasznatt keszulekek,
alkalrnazasok, eszkozok es protokollok altai rendelkezesre bocsatott online azonosit6kkal,
peldaul IP-cimekkel es cookie-azonosit6kkal, ezert ezek az adatok eqyeb lnformaciokkal
osszekapcsolva alkalmasak es felhasznalhatok a termeszetes szemelyek profillanak
letrehozasara es az adott szernely azonositasara.
Az adatkezelesre csak akkor kerulhet sor, ha az erintett szernely egyertelmu meqeroslto
cselekedettel, peldaul lrasbeli - ideertve az elektronikus uton tett - vagy sz6beli nyilatkozattal
onkentes, konkret, tajekoztatason alapul6 es egyertelmu hozzajarulasat adja az adatok
kezelesehez.
Az adatkezeleshez val6 hozzajarulasnak minosul az is, ha az erintett szernely az internetes
honlap rneqtekintese soran bejelol egy erre vonatkoz6 neqyzetet. A hallqatas, az elore
bejelolt neqyzet vagy a nem cselekves nem rninosul hozzajarulasnak.
Hozzajarulasnak rninosul az is, ha valamely felhasznalo az elektronikus szolqaltatasok
igenybevetele soran erre vonatkoz6 technikai beallitasokat hajt veqre, vagy olyan
nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott osszefuqqesben az erintett szemely
hozzajarulasat szemelyes adatainak kezelesehez egyertelmuen jelzi.
Az egeszsegugyi szernelyes adatok koze tartoznak az erintett egeszsegi allapotara
vonatkoz6 olyan adatok, amelyek informaciot hordoznak az erintett rnultbeli, jelenlegi vagy
jovobeli testi vagy pszichikai egeszsegi allapotarol. A Tarsasaq ezen adatok kozul kizarolaq
a rnunkavallalo termeszetes szernely egeszsegugyi celokbol torteno egyeni azonositasa
erdekeben hozza rendelt szamot (TAJ szam) kezeli.
A szemelyes adatokat olyan m6don kell kezelni, amely biztositja azok megfelelo szintU
biztonsagat es bizalmas kezeleset, tobbek kozott annak erdekeben, hogy megakadalyozza a
szemelyes adatokhoz es a szemelyes adatok kezelesehez hasznalt eszkozokhoz val6
jogosulatlan hozzaferest, illetve azok jogosulatlan felhasznalasat.
A pontatlan szemelyes adatok helyesbitese vagy torlese erdekeben minden esszeru Iepest
meg kell tenni.

Az adatkezeles jogszerusege
A szemelyes adatok kezelese akkor jogszeru, ha az alabbiak valamelyike teljesul:
•

az erintett hozzajarulasat adta szemelyes adatainak egy vagy tobb konkret celb61
torteno kezelesehez;

•

az adatkezeles olyan szerzodes teljesitesehez szukseges, amelyben az erintett az
egyik fel, vagy az a szerzodes megkoteset megelozoen az erintett keresere torteno
lepesek megtetelehez szukseges;
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•

az adatkezeles az adatkezel6re vonatkoz6 jogi

kotelezettseq tehesltesehez

szukseqes:

•

az adatkezeles az erintett vagy egy masik termeszetes szemely letfontossaqu
erdekelnek vedelrne miatt szukseqes:

•

az adatkezeles kozerdeku vagy az adatkezel6re ruhazott k6zhatalmi joqosltvany
gyakorlasanak kereteben vegzett feladat veqrehaltasahoz szukseqes:

•

az adatkezeles az adatkezel6 vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek
ervenyesftesehez szukseqes, kiveve, ha ezen erdekekkel szemben elsobbseqet
elveznek az erintett olyan erdekei vagy alapvet6 jogai es szabadsaqai, amelyek
szernelyes adatok vedelrnet teszik szukseqesse, kulonosen, ha az erlntett gyermek.

A fentiek ertelmeben az adatkezeles [oqszerunek rninosul, ha arra valamely szerzodes vagy
szerzodeskotesl szandek kereteben van szukseq,
Ha az adatkezelesre az adatkezel6re vonatkoz6 jogi kotelezettseq tehesltese kereteben
kerul sor, vagy ha az kozerdeku feladat vegrehajtasahoz, illetve k6zhatalmi joqosltvany
gyakorlasahoz szukseqes, az adatkezelesnek az uni6s jogban vagy valamely taqallarn
jogaban foglalt jogalappal kell rendelkeznie.
Az adatkezelest [oqszerunek kell tekinteni akkor, amikor az az erintett eletenek vagy mas

fent ernlitett termeszetes szernely erdekeinek vedelrneben tortenik. Mas termeszetes
szernely letfontossaqu erdekeire hivatkozassal szernelyes adatkezelesre elvben csak akkor
kerulhet sor, ha a sz6ban forg6 adatkezeles egyeb jogalapon nem vegezhet6.
A szernelyes adatkezeles nehany tipusa szolqalhat egyszerre fontos kozerdeket es az
erintett letfontossaqu erdekeit is, peldaul olyan esetben, amikor az adatkezelesre
humanitarius okokb61, ideertve, ha arra a jarvanyok es terjedeseik nyomon k6vetesehez,
vagy humanitarius veszhelyzetben, kul6n6sen termeszeti vagy ember altai okozott
katasztr6fak eseteben van szukseg.
Az adatkezel6 - ideertve azt az adatkezel6t is, akivel a szemelyes adatokat k6z61hetikvagy valamely harmadik fel jogos erdeke jogalapot teremthet az adatkezelesre. Az ilyen
jogos erdekr61lehet sz6 peldaul olyankor, amikor relevans es megfelel6 kapcsolat all fenn az
erintett es az adatkezel6 k6z6tt, peldaul olyan esetekben, amikor az erintett az adatkezel6
ugyfele vagy annak alkalmazasaban all.
Szemelyes adatoknak a csalasok megel6zese celjab61 feltetlenul szukseges kezelese
szinten az erintett adatkezel6 jogos erdekenek min6sul. Szemelyes adatok k6zvetlen
uzletszerzesi celu kezelese szinten jogos erdeken alapul6nak tekinthet6.
A jogos erdek fennallasanak megallapitasahoz mindenkeppen k6rultekint6en meg kell
vizsgalni t6bbek k6z6tt azt, hogy az erintett a szemelyes adatok gyujtesenek id6pontjaban es
azzal 6sszefUggesben szamfthat-e esszeruen arra, hogy adatkezelesre az adott celb61
kerulhet sor. Az erintett erdekei es alapvet6 jogai els6bbseget elvezhetnek az adatkezel6
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erdekevel szemben, ha a szernelyes adatokat olyan korulrnenyek kozott kezelik, amelyek
k6zepette az erintettek nem szarnitanak tovabbi adatkezelesre,
Az erintett adatkezel6 jogos erdekenek rninosul a kozhatalrni szervek, szarnltastechnikal

veszhelyzetekre reaqalo egyseg, halozatblztonsaqi ineidenskezel6 egysegek, elektronikus
hfrkozlesi halozatok uzemeltetol es szolqaltatasok nyujtol, valamint biztonsagteehnol6giai
szolqaltatok altai veqrehajtott olyan rnerteku szernelyes adatkezeles, amely a halozati es
informatikai biztonsaq qarantalasahoz feltetlenul szukseqes es aranyos.
A szernelyes adatoknak a gyujtesuk eredeti eeljat61eltero eqyeb celbol torteno kezelese
esak akkor megengedett, ha az adatkezeles 6sszeegyeztethet6 az adatkezeles eredeti
celiaival, amelyekre a szernelyes adatokat eredetileg gyujt6ttek. Ebben az esetben nines
szukseq att61 a jogalapt61 eltero, kul6n jogalapra, mint amely lehetove tette a szernelyes
adatok gyujteset.
A szernelyes adatok hatosaqok altali, hivatalosan elismert vallasi szervezetek
alkotrnanyioqban vagy nemzetk6zi k6zjogban rneqallapltott celiainak elerese erdekeben
torteno kezelese kozerdeken alapul6nak rninosul.

Az erintett szernely hozzajarulasa, feltetelek
•

Amennyiben az adatkezeles hozzajarulason alapul, az adatkezelonek kepesnek kell
lennie annak igazolasara, hogy az erintett szernelyes adatainak kezelesehez
hozzajarult.

•

Ha az erintett a hozzajarulasat olyan irasbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely
mas ugyekre is vonatkozik, a hozzajarulas lranti kerelrnet ezektol a mas ugyekt61
egyertelmuen megkul6nb6ztetheto m6don kell k6z6lni.

•

Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat barmikor visszavonja. A hozzajarulas

visszavonasa nem erinti a hozzajarulason alapul6, a visszavonas elotti adatkezeles
jogszeruseget. A hozzajarulas megadasa el6tt az erintettet err61tajekoztatni kell. A
hozzajarulas visszavonasat ugyanolyan egyszeru m6don kell lehet6ve tenni, mint
annak megadasat.
•

Annak megallapitasa soran, hogy a hozzajarulas 6nkentes-e, a leheto legnagyobb
mertekben figyelembe kell venni azt a tenyt, egyebek mellett, hogy a szerzodes
teljesitesenek - beleertve a szolgaltatasok nyujtasat is - felteteleul szabtak-e az
olyan szemelyes adatok kezelesehez val6 hozzajarulast, amelyek nem szuksegesek
a szerzodes teljesitesehez.

A faji vagy etnikai szarmazasra, politikai velemenyre, vallasi vagy vilagnezeti
meggyozodesre vagy szakszervezeti tagsagra utal6 szemelyes adatok, valamint a
termeszetes szemelyek egyedi azonositasat eelz6 genetikai es biometrikus adatok, az
egeszsegugyi adatok es a termeszetes szemelyek szexualis eletere vagy szexualis
iranyultsagara vonatkoz6 szemelyes adatok kezelese tilos, kiveve, ha az erintett kifejezett
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hozzajarulasat

adta az emlftett szernelyes adatok egy vagy tobb konkret celbol torteno

kezelesehez.
A bOntet6jogi felelosseq rneqallaprtasara vonatkoz6 hatarozatokra es a buncselekmenyekre.
illetve a kapesol6d6 biztonsegl intezkedesekre vonatkoz6 szernelyes adatok kezelesere
klzarolaq abban az esetben kerOlhet sor, ha az k6zhatalmi szerv adatkezeleseben tortenik.

Azonosltast nem igenylo adatkezeles
Ha azok a celok, amelyekb61 az adatkezel6 a szernelyes adatokat kezeli, nem vagy mar nem
teszik szukseqesse az erintettnek az adatkezel6 altali azonosltasat, az adatkezel6 nem
koteles kiegeszft6 lnformaciokat meg6rizni.
Ha az adatkezel6

bizonyftani tudja, hogy nines abban a helyzetben,

hogy azonosftsa az

erintettet, err61 lehetoseq szerint 6t megfelel6 m6don tajekoztatla.

Az erintett szernely tajekoztatasa, jogai
A tlsztesseqes

es atlathato adatkezeles

elve megk6veteli,

hogy az erintett tajekoztatast

kapjon az adatkezeles tenyer61 es celiairol.
Ha a szernelyes adatokat az erintettol gyujtik, az erintettet arr61 is tajekoztatnl kell, hogy
k6teles-e a szernelyes adatokat kozolni, valamint hogy az adatszolqaltatas slrnaradasa
milyen kovetkezrnenyekkel jar. Ezeket az informaciokat szabvanyosltott ikonokkal is ki lehet
eqeszlteni annak erdekeben, hogy az erintett a tervezett adatkezelesrol j61 lathato, k6nnyen
ertheto es j61 olvashat6 formaban altalanos tajekoztatast kapjon.
Az erintettre vonatkoz6 szernelyes adatok kezelesevel 6sszefOgg6 tajekoztatast
az
adatgyujtes idopontjaban kell az erintett reszere megadni, illetve ha az adatokat nem az
erintettol, hanem mas forrasbol gyujt6ttek, az Ogy korulrnenyeit figyelembe veve, esszeru
hatarid6n belOI kell rendelkezesre boesatani.
Az erintett jogosult, hogy hozzaterjen a ra vonatkoz6an gyujt6tt adatokhoz, valamint arra,
hogy egyszeruen es esszeru id6k6z6nkent, az adatkezeles jogszerusegenek megallapftasa
es ellen6rzese erdekeben gyakorolja e jogat. Minden erintett szamara biztosftani kell a jogot
arra, hogy megismerje kOl6n6sen a szemelyes adatok kezelesenek eeljait, tovabba ha
lehetseges, azt, hogy a szemelyes adatok kezelese milyen id6tartamra vonatkozik,
Az erintett jogosult kOl6n6sen arra, hogy szemelyes adatait t6r61jek es a tovabbiakban ne
kezeljek, ha a szemelyes adatok gyujtesere vagy mas m6don val6 kezelesere az
adatkezeles eredeti eeljaival 6sszefOggesben mar nines szOkseg, vagy ha az erintettek
visszavontak az adatok kezelesehez adott hozzajarulasukat.
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Ha a szernelyes adatok kezelese kozvetlen uzletszerzes erdekeben tortenik, az erintett
szarnara biztosftani kell a jogot arra, hogy barmikor dfjmentesen tiltakozzon a ra vonatkoz6
szernelyes adatok e celbol torteno kezelese ellen.

A szernelyes adatok felulvizsqalata
Annak biztosltasa erdekeben, hogy a szernelyes adatok tarolasa a szukseqes id6tartamra
korlatozodjon, az adatkezel6 torlesl vagy rendszeres felulvizsqalati hataridoket allapit meg.
A szervezet vezet6je altai rneqallapltott rendszeres felulvizsqalaf hatarido: 1 ev.

Az adatkezel6 feladatai
Az adatkezel6 a joqszeni adatkezeles erdekeben megfelel6 bels6 adatvedelrni szabalyokat
alkalmaz. Ez a szabalyozas kiterjed az adatkezel6 hataskorere es felelosseqere.
Az adatkezel6 kotelesseqe, hogy megfelel6 es hatekony intezkedeseket hajtson vegre,
valamint hogy kepes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelesi tevekenyseqek a hatalyos
joqszabalyoknak megfelelnek.
Ezt a szabalyozast az adatkezeles [elleqenek, hatokorenek, korulrnenyelnek es celiainak,
valamint a terrneszetes szernelyek jogait es szabadsaqait erint6 kockazatnak a
figyelembevetelevel kell meghozni.
Az adatkezel6 az adatkezeles jellege, hatokore, korulmenyei es celiai, valamint a
termeszetes szernelyek jogaira es szabadsaqaira jelentett, valtozo valoszlnusequ es
sulyossaqu kockazat figyelembevetelevel megfelel6 technikai es szervezesi intezkedeseket
hajt vegre. E szabalyzat alapjan az egyeb bels6 szabalyzatokat felulvizsgalja es szukseg
eseten naprakessze teszi.
Az adatkezel6 vagy az adatfeldolgoz6 megfelel6 nyilvantartast vezet a hataskore alapjan
vegzett adatkezelesi tevekenysegekr61. Minden adatkezel6 es adatfeldolgoz6 koteles a
felugyeleti hat6saggal egyuttmukodni es ezeket a nyilvantartasokat keresre hozzaferhet6ve
tenni az erintett adatkezelesi muveletek ellen6rzese erdekeben.

Az adatkezelessel

kapcsolatos jogok

A tajekoztatas kereshez val6 jog
Barmely szemely a megadott elerhet6segeken kereszWI tajekoztatast kerhet arr61, hogy a
szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelesi cel miatt, milyen forrasb61,
mennyi ideig kezeli. A kerelmere haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belul, a megadott
elerhet6segre tajekoztatast kell kuldeni.
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A helyesbfteshez vale jog
Barrnely szernely a megadott elerhetoseqeken
keresztOl kerheti barmely adatanak
rnodosltasat. Errol kerelrnere haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belOI intezkednl kell es
a megadott elerhetoseqre tajekoztatast kell kOldeni.
A torleshez vale jog
Barmely szernely a megadott elerhetoseqeken
keresztOl kerheti adatanak torleset.
Kerelmere ezt haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belOI meg kell tenni es a megadott
elerhetoseqre tajekoztatast kell kOldeni.
A zarolashoz, korlatozashoz vale jog
Barrnely szernely a megadott elerhetoseqeken keresztul kerheti adatanak zarolasat. A
zarolas addig tart, amfg a rneqjelott indok szukseqesse teszi az adatok tarolasat. A
kerelernre ezt haladektalanul, de legfeljebb 30 napon belOI meg kell tenni es a megadott
elerhetoseqre tajekoztatast kell kOldeni.
A tiltakozashoz vale jog
Barrnely szernely a megadott elernetoseqeken keresztul tiltakozhat az adatkezeles ellen.
A tiltakozast a kerelern benyujtasatot szarnltott legrovidebb idon belul, de legfeljebb 15
napon belOI meg kell vizsqalni, annak rneqalapozottsaqa kerdeseben dontest kell hozni es a
dontesrol a megadott elerhetoseqre tajekoztatast kell kOldeni.

Az adatkezelessel kapcsolatos joqervenyesltesi lehetoseq
Az erintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvedelmi hatosaqnal, ha meqltelese
szerint a ra vonatkozo szernelyes adatok kezelese serti a GDPR rendeletben foglaltakat. Az
adatvedelrni hatosaq elerhetoseqe:
Nemzeti Adatvedelmi es lnformacioszabadsaq Hatosaq
Postacfm: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cfm: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
URL https://naih.hu
koordinatak: E 4r30'56"; K 18°59'57"
Az erintett jogosult a bfrosagi jogorvoslatra a felOgyeleti hatosag dontesevel szemben.
Az erintett jogosult a bfrosagi jogorvoslatra, ha megftelese szerint a szemelyes adatait nem a
GDPR rendeletben foglaltaknak megfeleloen kezeltek es ezzel megsertettek a rendeletben
foglalt jogait. A bfrosag az Ogyben soron kfvOI jar el. A pert az erintett - valasztasa szerint - a
lakohelye vagy tartozkodasi helye szerint illetekes torvenyszek elott is megindfthatja.
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Aki a rendelet rneqsertesenek eredmenyekent vagyoni, vagy nem vagyoni kart szenvedett,
karterltesre jogosult az adatkezel6t61, vagy az adatfeldolgoz6t61. Ha t6bb adatkezel6, vagy
adatfeldolgoz6
erintett ugyanabban az adatkezelesben
es felelosseqqel
tartozik az
adatkezelessel okozott karokert, egyetemleges felelosseqqel tartoznak az erintett tenyleqes
karanak rneqterlteseert.

A Tarsasaq feladatai a megfelel6 adatvedelem erdekeben
Az adatvedelmi
tudatossaq.
Biztositani
kell a szakmai
felkeszultseqet
a
joqszabalyoknak
val6 rneqfeleleshez.
Elengedhetetlen
a rnunkatarsak szakmai
felkeszltese es a szabalyzat meqismerese.
At kell tekinteni az adatkezeles celiat, szernpontrendszeret, a szernelyes adatkezeles
koncepciojat. Az adatvedelmi es adatkezelesi szabalyzattal 6sszhangban
kell
biztositani joqszeni adatkezelest es adatfeldolqozast,
Az adatkezelesben erintett szernely megfelel6 tajekoztatasa. Figyelni kell arra, hogy ha az adatkezeles
az erintett hozzajarulasan
alapul, - ketseg eseten az
adatkezel6nek
kell bizonyitania, hogy az adatkezeleshez
az erintett szernely
hozzajarult,
Az erintett szernelynek nyujtott tajekoztatas tornor, k6nnyen hozzaferheto es
konnyen ertheto legyen, ezert azt vilaqos es kozertheto nyelven kell megfogalmazni
es megjeleniteni.
Az atlathato adatkezeles kovetelrnenye, hogy az erintett szemely tajekoztatast kapjon
az adatkezeles tenyerol es celiairol. A tajekoztatast az adatkezeles meqkezdese el6tt
kell megadni es a tajekoztatashoz
val6 jog az adatkezeles
soran annak
meqszuneselq megilleti az erintettet.
Az adatkezelesben erintett szemely f6bb jogai a kovetkez6k:
•

a ra vonatkoz6 szemelyes adatokhoz val6 hozzafe res;

•

a szemelyes adatok helyesbitese;

•

a szemelyes adatok torlese;

•

a szemelyes adatok kezelesenek korlatozasa;

•

a profilalkotas es az automatizalt adatkezelesen elleni tiltakozas;

•

az adathordozhat6saghoz

val6 jog.

Az adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkOI, de legkes6bb a kerelem beerkezeset61
szamitott egy h6napon belOI tajekoztatja az erintettet. SzOkseg eseten, figyelembe
veve a kerelem osszetettseget es a kerelmek szamat, ez a hatarid6 tovabbi ket
h6nappal meghosszabbithat6. A tajekoztatasi kotelezettseg biztosithat6 egy olyan
biztonsagos online rendszer Ozemeltetesevel, amelyen keresztOl az erintett konnyen
es gyorsan hozzaferhet a szOkseges informaci6hoz.
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At kell tekinteni a szervezet altai veqzett adatkezeleseket, biztositani kell az
inforrnaclos onrendefkezesi jog ervenyesuleset. Az erintett szernely keresere adatait
kesedelem nelkul torolnl kell, amennyiben az erintett szemely visszavonja az
adatkezeles alapjat kepezo hozzajarulast,

Az erintett szernely hozzajarulasabol felreerthetetlenul ki kell derOlnie, hogy az
erintett beleegyezik az adatkezelesbe.

Ha az adatkezeles az erintett hozzajarulasan
alapul, ketseq eseten az adatkezel6nek kell bizonyitania, hogy az adatkezelesi
rnuvelethez az erintett hozzajarult.
A szernelyes adat jogellenes kezelese vagy feldolqozasa eseten bejelentesi
kotelezettseq keletkezik a felOgyel6 hatosaq fele. Az adatkezel6nek indokolatlan
kesedelem nelkul - ha lehetseqes, legkes6bb 72 oraval azutan, hogy az adatvedelmi
incidens a tudornasara jutott, - meg kell tenni a bejelentest a felOgyeleti hatosaqnak,
kiveve akkor, ha az adatvedelmi incidens valoszlnusithetoen nem jar kockazattal a
termeszetes szernely jogait tekintve.
Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezel6nek az adatkezelest megel6z6en
adatvedelrni hatasvizsqalatot lefolytatni. A hatasvizsqalat soran meg kell vizsqalni,
hogy a tervezett adatkezelesi rnuveletek a szernelyes adatok vedelrnet hogyan
erintik, Ha az adatvedelmi hatasvizsqalat meqallapltla, hogy az adatkezeles
valoszlnusithetoen magas kockazattal jar, a szernelyes adatok kezeleset megel6z6en
az adatkezel6nek konzultalnla kell a felOgyeleti hatosaqqal.
Abban az esetben, ha a f6 tevekenyseqek olyan adatkezelesl rnuveleteket foglalnak
magukban, amelyek jellequknel, hatokoruknel vagy celiaiknal fogva az erintettek
rendszeres es szisztematikus, naqyrnerteku rneqflqyeleset teszik szukseqesse,
adatvedelrni tisztvisel6t kell kinevezni. Az adatvedelmi tisztvisel6 kinevezese az
adatbiztonsag meger6siteset celozza.

Adatbiztonsag
Az adatokat megfelel6 intezkedesekkel vedeni kell kOlonosen a jogosulatlan hozzaferes,
megvaltoztatas, tovabbitas, nyilvanossagra hozatal, torles vagy megsemmisites, valamint a
veletlen megsemmisOles es serOles, tovabba az alkalmazott technika megvaltozasab61
fakad6 hozzaferhetetlenne valas ellen.
A nyilvantartasokban elektronikusan kezelt adatallomanyok vedelme erdekeben megfelel6
technikai megoldassal biztositani kell, hogya nyilvantartasokban tarolt adatok kozvetlenOIne
legyenek osszekapcsolhat6k es az erintetthez rendelhet6k.

Az adatbiztonsag megtervezesekor es alkalmazasakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettsegere. Tobb lehetseges adatkezelesi megoldas kozOIazt kell valasztani,
amely a szemelyes adatok magasabb szinW vedelmet biztositja, kiveve, ha az aranytalan
nehezseget jelentene az adatkezel6nek.
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Papiralapu adatkezeles:
A szemelyes adatokat tartalrnazo paplralapu dokumentumok orzesenek helye: 1068
Budapest, Felsoerdosor u. 1. 1 em. 12/A.
A Tarsasaq a dokumentumokat tartalrnazo dossziekat biztonsaqi zarral vedett helyseqben,
zarhato irattarolo szekrenyben helyezi el.
Hozzaferesre jogosult: Ackerrnann-ne Scheffler Maria (titkarsagi munkatars)

Elektronikus adatkezeles:
A szernelyes adatokat tartalrnazo fajlokat a Tarsasaq szerveren tarolia, amely orzesenek
helye: 1068 Budapest, Felsoerdosor u. 1. 1 em. 12/A.
A Tarsasaq szervert biztonsaqi zarral vedett helyseqben orzi, az adatok epseqenek
vedelrnerol vlrusirto program hasznalataval gondoskodik. A szerverhez torteno csatlakozas
[elszoval vedett, a szernelyes adatokat a Tarsasaq kateqoriankent kulon fajlban rogziti.
Hozzaferesre jogosultak:

Dr. Varkonyi Viktoria (elnok)
Dr. Balla Eszter (fotitkar)
Dr. Egyud Katalin (penztarnok)
Ackermann-ne Scheffler Maria (titkarsagi rnunkatars)

Adatvedelmi incidens
Az adatvedelrni incidens a biztonsaq olyan serulese, amely a tovabbltott, tarolt vagy mas

medon kezelt szernelyes adatok veletlen vagy jogellenes rneqsernmislteset, elveszteset,
rneqvaltoztatasat, jogosulatlan kozleset vagy az azokhoz vale jogosulatlan hozzaferest
eredrnenyezi. (Adatvedelrnl incidens tobbek kozott a szernelyes adatokat tartalrnazo
pendrive elvesztese, a szerverhez, szarnltoqephez torteno jogosulatlan hozzaferes,
vlrustarnadas, fizikai serules, rneqsemrnlsules stb.)
Az adatvedelrni incidens rneqtelelo es kello ideju intezkedes hianyaban fizikai, vagyoni vagy

nem vagyoni karokat okozhat a termeszetes szernelyeknek, tobbek kozott a szemelyes
adataik feletti rendelkezes elveszteset vagy a jogaik korlatozasat, a hatranyos
megkulonboztetest, a szemelyazonossag-Iopast vagy a szemelyazonossaggal vale
visszaelest.
Az adatkezelo koteles nyilvantartast vezetni az adatvedelmi incidensekrol, felWntetve az

adatvedelmi incidenshez kapcsolodo tenyeket, annak hatasait es az orvoslasara tett
intezkedeseket.
Az adatvedelmi incidenst indokolatlan kesedelem nelkul, legkesobb 72 oran belul be kell

jelenteni az illetekes felugyeleti hatosagnal, kiveve, ha az elszamoltathatosag elvevel
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osszhanqban bizonyftani lehet, hogy az adatvedelmi incidens valoszlnuleq
kockazattal a termeszetes szernelyek jogaira es szabadsaqaira nezve.

nem jar

Az erintett szernelyt kesedelern nelkul tajekoztatni kell, ha az adatvedelmi incidens
valoszlnuslthetoen magas kockazattal jar a terrneszetes szernely jogaira es szabadsaqara
nezve, annak erdekeben, hogy megtehesse a szukseqes ovintezkedeseket.

Ogyviteli as nyilvantartas celu adatkezeles
A szervezet a tevekenyseqehez

tartoz6 esetekben illetve ugyviteli es nyilvantartasi

celbol

szernelyes adatokat is kezelhet.
Az adatkezeles alapjaul az erintett szernely megfelel6 tajekoztatasan alapul6 onkentes es
hatarozott hozzajarulas szolqal. A reszletes tajekoztatas - amely kiterjed az adatkezeles
celjara, joqalapjara es idotartamara valamint az erintett szemely jogaira - utan az erintettet
figyelmeztetni kell az adatkezetes onkentes [elleqere, Az adatkezeleshez val6 hozzajarulast
irasban roqzlteni kell.
Az ugyviteli es nyilvantartasl celbol torteno adatkezeles az alabbl celokat szolqalia:
a

szervezet

tagjainak

es

rnunkavallaloinak

adatkezelese,

amely

joqszabalyi

kotelezettseqen alapul;
a
szervezettel
rneqbizasi
jogviszonyban
allo
kapcsolattartasi, elszamolasi es nyilvantartasi celbol:

szemelyek

adatkezelese

a szervezetteI
uzleti kapcsolatban
allo mas szervezetek,
intezrnenyek
es
vallalkozasok kapcsolattart6i adatai, amelyek termeszetes szernelyek elerhetoseqi es
azonosltasi adatai is lehetnek;
A fentiek szerinti adatkezeles eqyreszrol jogszabalyi kotelezettsegen alapul, masreszr61
pedig az erintett
szemely
kifejezetten
hozzajarult
adatai
kezelesehez
(peldaul
munkaszerz6des celjab61 vagy weboldalon partnerkent regisztralt, stb.)
A szervezethez
frasos formaban eljuttatott - szemelyes adatokat is tartalmaz6 dokumentumok
(peldaul oneletrajz, allaskeresesi jelentkezes,
egyeb beadvany, stb.)
eseteben az erintett szemely hozzajarulasat velelmezni kell. Az ugy lezarulta utan - tovabbi
felhasznalasra vonatkoz6 hozzajarulas hianyaban - az iratokat meg kell semmisfteni. A
megsemmisftes tenyet jegyz6konyvben kell rogzfteni.
Az ugyviteli celLI adatkezeles eseteben a szemelyes adatok kizar61ag az adott ugy irataiban
es a nyilvantartasokban szerepelnek. Ezen adatok kezelese a kezeles alapjaul szolgal6 irat
selejtezeseig tart.
Az ugwiteli es nyilvantartasi celb61 torten6 adatkezelest - annak biztosftasa erdekeben, hogy
a szemelyes adatok tarolasa a szukseges id6tartamra korlatoz6djon. - evente felul kell
vizsgalni. a pontatlan szemelyes adatokat haladektalanul torolni kell.
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Az ugyviteli es nyilvantartasl celbol torteno adatkezeles eseteben is biztosftani kell a
joqszabalyoknak val6 rneqfelelest.
A Tarsasaq az egyes adatkezelesi tevekenyseqekrol az alabbi nyilvantartasokat vezeti:
• a tagok adatkezelesenek nyilvantartasa:
•

a rnunkavallalok adatkezelesenek

nyilvantartasa:

•

a rendezvenyeken kazremukad6k adatkezelesenek nyilvantartasa

Egyeb celbol torteno adatkezeles
Amennyiben a szervezet olyan adatkezelest kivan vegezni, amely ebben a szabalyzatban
nem szerepel, el6zetesen ezen bels6 szabalyzatat kell megfelel6en kieqeszttenl, illetve az uj
adatkezelesi celnak megfelel6 resz-szabalyokat hozzakapcsolni.

Adatfeldolgoz6
A Tarsasaq a kanwelesi es barszamfejtesi feladatok ellatasara adatfeldolgoz6t vesz
igenybe, akivel a jelen szabalyzatban foglalt kotelezettseqek ervenyesltese erdekeben
meqfelelo szerzodest kat.
Az adatfeldolgoz6 megnevezese:

Caorle Bt.

Az adatfeldolgoz6 szekhelye:

1082 Budapest, Baross u. 77.

Az adatfeldolgoz6 telefonszarna:

0106774998

Az adatfeldolgoz6 e-mail cfme:

eaorle.konyveles@hotmail.hu

I Az adatfeldolgoz6 weboldala:

: Az adatteldolqozassal megbfzott
I szernely:

nines
Czedulas Melinda

A Tarsasaq a szerver es a weboldal szolgaltatas ellatasara adatfeldolgoz6t vesz igenybe,
akivel a jelen szabalyzatban foglalt kotelezettseqek ervenyesltese erdekeben megfelel6
szerzodest kat.

I

Az adatfeldolgoz6 rneqnevezese:

Szamkor 2002 BT.

Az adatfeldolgoz6 szekhelye:

1204 Budapest, Ady Endre u. 110. 10 em. 42.

Az adatfeldolgoz6 telefonszarna:

3614454321

:

...................
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Az adatfeldolgoz6 e-mail clrne:

info@speedpc.hu
.........

Az adatfeldolgoz6 weboldala:
Az adatfeldolqozassal megbizott
szernely:

www.

speedpc.hu
i

Fodr6czy Szilard
i

A Tarsasaq a konferencia szervezesi feladatok ellatasara adatfeldolgoz6t vesz igenybe,
akivel a jelen szabalyzatban foglalt kotelezettseqek ervenyesltese erdekeben meqfelelo
szerzodest kot.

Az adatfeldolgoz6 rneqnevezese:

Convention Budapest KFt.

Az adatfeldolgoz6 szekhelye:

1036 Budapest, Lajos utca 66. A. ep, 4. em.

Az adatfeldolgoz6 telefonszarna:

(+361)

Az adatfeldolgoz6 e-mail cfme:
Az adatfeldolgoz6 weboldala:
Az adatteldolqozassal megbizott
• szemely:

299 0184
' ",r(1)convention.hu

' www.convention.hu
t'app Zsombor

A szabalyzathoz tartozo eqyeb dokumentumok
Az adatvedelmi es adatkezelesi szabalyzathoz kell kapcsolni es azzal egyutt kezelni azokat
a dokumentumokat es szabalyozasokat, amelyek peldaul az adatkezeleshez hozzajarulo
irasbeli nyilatkozatot tartalrnazzak vagy peldaul weboldalak eseten a kotelezo adatkezelesi
tajekoztatot irjak Ie.

Az adatkezeles alapjaul szolqalo joqszabalyok
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANAcs (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
aprllis 27.) a termeszetes szernelyeknek a szernelyes adatok kezelese tekinteteben
torteno vedelrnerol es az ilyen adatok szabad ararnlasarol, valamint a 95/46/EK
rendelet hatalyon kivul helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet).
2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi jogr61 es az
informacioszabadsaqrol.
A koziratokrol, a kozleveltarakrol es a maqanleveltari anyag vedelrnerol sz616 1995.
evi LXVI. torveny,
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A kozfeladatot ellato szervek lratkezelesenek altalanos kovetelrnenyeirol sz616
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
2001. evi eV1l1. torveny az elektronikus kereskedelmi szolqaltatasok, valamint az
informacios tarsadalornrnal osszefOggo szolqaltatasok egyes kerdeseirol,
2003. evi e. torveny az elektronikus hirkozlesrol.

I

Budapest, 2018. malus
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Magyar STI Tarsasaq
Dr. Varkonyi Vikt6ria
elnok
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