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L Altaldnos rendelkez6sek

1. A szabdlyzat cilja ds hatdlya

l.l. Jelen szabhlyzat (a tov6bbiakbau Szabitlyzat) c6lja, hogy
- meghalArozza a Budapesti Erd6gazdasdg Zitrtkdrien Mtkdd6 Rdszvdnltii,rsasiignril

(a tov6bbiakban: Erd6gazdas6g) vezetett - szemdlyes adatokat lartalmazi -
manui,lis vagy sz6mit6g6pes nyilviiLntartiisok kezel6s6nek rendj6t,

- biztositsa az adatvddelem alkotmrinyos elveinek, az adatbiztonsrig
kdvetelm6nyeinek 6rv6nyesiil6s6t,

- megakaddlyozza. az adatokhoz val6 jogosulatlan hozzifdrdst, az adatok
megv iltozitalisit, j ogosulatlan nyilvrinoss6gra hozataldt, tov6bb6

- mindezek alapjin sz-abityozza az Erd6gazdasig sz,ervezett egys6gein6l t6rtdn6
adatkezel6s rendj6t.

1,2. A Szabiiyzat titrgyi hatilya kiterjed az Erd6gazdasdg beirmely szervezeti egys6g6ndl
folytatott valamennyi - szem6lyes adatokat 6rint6 - sz6mitog6pes 6s manu{ilis
adatkezel6sre, illetve adatfeldolgozisra.

1.3. A Szabdlyzat szem6lyi hatflya kiterjed az ErdbgazAashg valamennyi adatkezeldst,
adatfeldolgozrist v€gzb munkatrlrsrlr4 tov6bb6 az ErdbgazAas ggal szerz6d6ses
jogviszonyban 6116 termdszetes 6s jogi szem6lyre, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szarvezetre, a veliik kdtdtt szerztid6sben, illetve a titoktartAsi nyilatkozatban rdgzitett
m6rt6kben.

2, Kapcsolddti jogszabdlyok ds belsd szabdlyoztisi dokamentumok

2.1. Kapcsol6d6 j ogszabriLlyok

- 2013. 6vi V. t6rvdny a Polg6ri Tdrv6nykdnyw<il (a tov6bbiakban: Ptk.),

- 2012.6vi I. tdrvdny a Munka Tdrvdnykdnyv6r6l,
- 2011. 6vi CXII. t rviny az inform6ci6s iinrendelkezdsi jogr6l 6s az

inform6ci6szabads6gr6l (a tov6bbiakban: I6tv.),
- 1995. dvi CXXV. tdrvdny a nemzetbiztons6gi szolgrilatokr6l,

- 2009. 6vi CLV. tiirv6ny a min6sitett adat vddelm6r6l,

- 2009. 6vi C)OilL tdrvdny a kdzulajdonban rfll6 gazdas6gi trirsas6gok takar6kosabb
miikdd6s616l

2.2. Kapcsol6d6 bels6 szabdlyoz6si dokumentumok

- Szervezeti 6s Miik6d6si SzabriLlyzat (a tov6bbiakban: SZMSZ),

- Iratkezeldsi Szabiiyzal,

- Informatikai Biztonsdgi Szabilyzat

- Kdzzet€teli Szabdlyzat
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3, Fogalom-meghatdroaisok

A Szabrilyzat alkalmazilsa soriin:

Adat:
Az informici6 megjelen6si form6ja, azaz a t6ryek, elk6pzel6sek nem 6rtelmezett, de

6rtelmezhet6 kdzl6si form6ja.

Adatfeldolgozas:
Az adatkezel6si mtiveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gzdse, ftiggetleniil a
mtiveletek v6grehajtris6hoz alkalmazott m6dszert6l 6s eszkdzt<il, valamint az alkalmaz{s
hely6t6l, felt6ve hogy a technikai feladatot az adatokon v6gzik.

Adatfeldol9oz6:
Az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szetvezet,
aki vagy amely az Erd6gazdas6ggal mint adatkezel<ivel k6t6tt szerz6d6se alapjan -
beledrtve a jogszabzly rendelkez6se alapj6n tdrtdnd szerz6d6sk6t€st is - adatok
feldolgozas6t v6gzi.

Adatkezel6s:
Az alkalmazott eljrltlst6l ftiggetleniil a szem6lyes adatokon v6gzett briLrrnely miivelet vagy
azok 6sszess6ge, igy kiiliindsen gyiijt6se, felv6tele, rtigzftdse, rendszerez6se, tdrol6sa,
megv6ltoztatris4 felhasznrilisa lekdrdezdse, tov6bbitAs4 nyilvinoss6gra hozalala,
dsszehangol6sa vagy dsszekapcsoldsa, ziiroldsa, tiirl6se 6s megsemmisit6se, valamint az

adatok tov6bbi felhasznrflrlsrinak megakad6lyozisa. Adatkezel6snek sziirnit a f6nyk6p-,
hang- vagy k6pfelv6tel kdszitdse, valamint a szem6ly azonositristira alkalmas fizikai
jellemz6k (pl. ujj- vagy tenydmyomat, DNS-minta, iriszk6p) rdgzitdse is.

Adatkezel6:
Adatkezel6nek min6sil1 a Budapesti Erd6gazdas6g Zrt. azzal, hogy a jelen Szabdlyzalban
figzitett feladatok tekintetdben az adatkezpl0 az a szem{ly vagy szervezett egys6g, aki
vagy amely az adatok kezel6s6nek cdlj6t meghatdrozza, az adalkezeldsre (beledrtve a
felhasznrilt eszkrizt) vonatkoz6 ddnt6seket meghozza 6s vdgrehajtja, vagy az iltala
megbizott adatfeldolgoz6val v6grehajtatja.

Adatmegjel6l6s:
Az adat azonosit6 jelzdssel ell6tAsa, annak megkiildnbdztetdse c6lj6b6l.

Adattdrl6s:
Az adalok felismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy helyre6llitrlsuk tdbb6 nem lehetsdges.

Adattov6bbitris:
Az adat meghatd.rozott harmadik szem6ly r6szdre tdrt6n6 hozzitdrhet6vd t|tele.

Adatzrlrol6s:
Az adat azonosit6 jelzdssel ell6tAsa, tov6bbi kezeldsdnek vdgleges vagy meghatrlrozott
id6re t6rt6n6 korldtozrlsa c6lj6b6l.



Harmadik szem6ly:
Olyan term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szeryezet, aki, vagy amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezellvel vagy az
adatfeldolgoz6val.

Hozzi$intiits:,
Az 6rintett akaratrlnak dnkdntes 6s hatrirozott kinyilvrlnitrlsa, amely megfelel6
t6jdkoztatrison alapul, 6s amellyel f6lre6rthetetlen beleegyezdsdt adja a fi vonatkoz6
szem6lyes adatok - teljes kdrf vagy egyes mtiveletekre kite{ed6 - kezel6s6hez.

EGT-dlam:
Az Eur6pai Uni6 tag6llama 6s az Eur6pai GazAasilgi T6rs6gr6l sz6l6 megaLllapod6sban
r6szes m6s fllam, tov6bb6 az az iilam, amelynek rlLllampolg6ra az Ew6pai Uni6 6s
tag6llamai, valamint az Eur6pai Gazdas6gi Tdrs6gr6l sz6l6 meg6llapoddsban nem r6szes
6Lllam kiiziitt ldtejdtt nemzetkda szerzbdds alapjfln az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6
meg6llapod6sban rdszes 6llam dllampolgrir6val azonos jog6llist 6lvez.

Erintett:
B6rmely meghatdrozott, szem6lyes adat alapjei.n azonositott vagy - kdzvetleniil vagy
kdzvetve - azonosithat6 termdszetes szem6ly.

Harmadik orszdg:
Minden olyan rfllam, amely nem EGT-riLllam.

Inform6ci6:
Az inform6ci6 rij ismerett6 6rtelmezeft adat, amely 6rz6keldsre, 6szlel6sre 6s felfogdsra
keriilhet.

Inform6ci6s tinrendelkezdsi j og:
Az inform6ci6s dnrendelkezdsi jog a szem6lyes adatok v6delm6t garantril6 dllampolgari
alapjog. T6rgya a szemdlyes adat.

Ki.ildnleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetisdghez tartozA$a, a politikai v6lem6nyre vagy p6rtilll6sra, a
valldsos vagy miis vil6gndzeti meggy6z6d6sre, az drdek-k6pviseleti szervezeti tagsigr4 a
szexudlis 6letre vonatkoz6 szem6lyes adat, tov6bb6
b) az egdszs6gi rlllapotra, a k6ros szenved6lyre vonatkoz6 szemdlyes adat, valamint a
brinUgyi szemdlyes adat.

Munkatgyi nyilviintart6s :

A munkaiigyi el6ad6 6ltal yezotell, a munkavdllal6 munkaviszonnyal tisszeffigg6sben
keletkezett 6s azzal kapcsolatban 6116 adatait tartalmaz6 nyilvrintart6s.

Nyilvrinoss6gra hozatal :

Az adat bitrkt szirmitra lIrlenb hozziflrhetovd Glele.

Szem6lyes adat:
Az 6rintettel kapcsolatba hozhat6 adat - ktildndsen az 6in1elt neve, azonosit6 jele,
valamint egy vagy tdbb fizikai, fiziol6giai, mentilis, gazdasigi, kulturelis vagy szocirilis
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azonoss6giira jellemz6 ismeret -, valamint az adatb6l levonhat6, az drintettre vonatkoz6
kdvetkeztetds.

Szem6lyi irat:
Minden - b{rmely anyagon, alakban 6s briLrmely eszkdz felhasznil6s6val keletkezett -
adathordoz6, amely a munkaviszony l6tesit6sekor, fenn6ll6sa alatt, megsziin6sekor, illewe
azt kdvet6en keletkezik 6s a munkavdllal6 szem6ly6vel dsszeffigg€sben adatokat,

meg6llapitrist tartalmaz.

Tiltakoz6s:
Az 6rintett nyilatkozata, amellyel szem6lyes adatainak kezel6s6t kifogasolja, 6s az

adatkezelds megsziintetdsdt, illetve a kezelt adatok tdrldsdt kdri.

4, Az adatkezelds cdlhoz kiitdttsige, ardnyossdga ds a tdjdkoztatdsi kdtelezetfiig

4.1. Szem6lyes adat kizirilag meghatiirozott c6lb6l, jog gyakorl6sa 6s kdtelezetts6g
teljesit6se 6rdek6ben kezelhet6. Az adatkezel6snek minden szakasziban meg kell felelnie
az adatkezells c6ljrfurak, az adatok felv6tel6nek 6s kezel6s6nek tisztess6gesnek 6s

tdrv6nyesnek kell lennie. Csak olyan szem6lyes adat kezelhet6, anely az adatkezel6s

c6ljrinak megval6sul6srihoz elengedhetetlen, a cdl el6r6s6re alkalmas. A szem6lyes adat

csak a c6l megval6sulilsdhoz szi.iksdges m6rt6kben 6s ideig kezelhet6.

4,2. Az iiintetlet az adatkezells megkezd6se el6tt egydrtelmlien 6s rdszletesen tdjdkoztatni
kell az adatai kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr<il, igy kiildntisen az adatkezells
c6ljrir6l 6s jogalapjrir6l, az adatkezelflsre 6s az adatfeldolgozilsra jogosult szemdly6r6l, az

adatkezelds id6tartamar6l arr61, ha az 6rintett szem6lyes adatait az Erd6gazdas6g, mint
adatkezel6 az l6ttt.6. g (5) bekezd6se alapjrin kezeli, illetve arr6l, hogy kik ismerhetik meg
az adatokat. A t6j6koztat6snak ki kell terjedni e az 5inlett adatkezeldssel kapcsolatos
jogaira 6s jogorvoslati lehet6sdgeire is.

4.3. A 4.1-4.2. bekezd6sben felsorolt feladatok teljesitds66rt az ada*ezel6 szem6ly vagy
szeruezeti egys6g vezet6je felel6s.

5. Az adatkezeles szabdlyai

5.1. Az adatkezel6s jogalapja

5.1.1. Szem6lyes adat azBrdbgazlasrigban akkor kezelhet<i, ha
a) a7lhoz az 5rintetthozzifiird,, vagy
b) azt tdrv6ny vagy - tdrvdny felhatalmazdsa alapjin, az abban meghatrirozoft

k6rben - hell dnkormrinyzat rendelete kdz6rdeken alapul6 c6lb6l elrendeli (a
tov6bbiakban: k6telez6 adatkezelds).

5.1.2, Szem6lyes adat kezelhet6 akkor is, ha az 6rintett hozz jirulflsinak beszerz6se
lehetetlen vagy ardnltalan kdlts6ggel j6ma, 6s a szemdlyes adat kezel6se

a) az Erdogazdas6gra vonatkoz6 jogi kiitelezeus6g teljesitdse c61j6b61 sziiks6ges,
vagy

b) az Erd6gazdas6g vagy harmadik szemdly jogos drdekdnek 6rv6nyesit6se c6lj6b6l
sztiks6ges, 6s ezen 6rdek 6rv6nyesit6se a szem6lyes adatok v6delm6hez ftrz6db
jog korlitoz6s6val atinyban ai'll.



5.1.3. Ha a szem6lyes adat felv6tel6re az flintelt hozzilin iflshval keriilt sor, az
Erd6gazdasig a felvett adatokat tdrv6ny eltdr6 rendelkez6s6nek hi6ny6ban

a) a 16 vonatkoz6 jogi kdtelezettsdg teljesit6se c6lj6b6l, vagy
b) az Erdbgazdasig vagy harmadik szem6ly jogos 6rdek6nek 6rvdnyesitdse

c6lj6b6l, ha ezen drdek 6rv6nyesit6se a szem6lyes adatok v6delm6hez fliz<id6 jog
korl6tozis6val ar6nyban 6ll

tov6bbi kiildn hozzirjdruJils n6lkiil, valamint az iintett hoz.zhjflrul{sinak visszavon6sdt
kdvet6en is kezelheti.

5.2. AzErdbgazdas6griiLl nem kezelhet6 az I6tv. 3. $ 3. pontja szerinti kiildnleges adat.

5.3. Az adat felvdtel6t vdgz6 munkavriLllal6 el6zetesen kdteles kitziilni az flintettel az
adatkezel6s cdlj6t, valamint azt, hogy az adatszolgitltat6s hozzijrirukison alapul, vagy
k6telez6. Ktitelezd adatkezel6s esetdn meg kell jeliilni az adatkezellst elrendel6
jogszabdLlyt.

5.4. Ha a hozzAjitniison alapul6 adatkezel6s c6lja az Erdfgazdasiggal ir6sban kdtdtt
szerufid{s v6grehajtds4 a szerz6ddsnek tartalmazma kell minden olyan informrici6t,
amelyet a szemdlyes adatok kezel6se szempontj6b6l - az l6t\1. alapjrin - az 6rintettnek
ismemie kell, igy kiiltinrisen a kezelend6 adatok meghatdrozdsflt, az adatkezells
id6tartamAt, a felhasznrfl6s cdljilt, az adatok tov6bbit6sriLnak t6ny6t, cimzettjeit,
adatfeldolgoz6 ig6nybevdtele eset6n az ig6nybev6tel tdny6t. A szerz6ddsnek
f6lredrthetetlen m6don tartalmaznia kell, hogy az lrintett al irdsdval hozz jmtl adatainak a
szerz6ddsben meghatArozottak szerinti kezel6s6hez.

5.5. Az 6rintett hozzijinulitsdt megadottnak kell tekinteni az €rintell kdzszerepl6se sor6n
6'ltala k6ztilt, vagy nyilv6nosslgrahozalaka flltala 6tadott szemdlyes adatok tekintet6ben.

5.6. K6tsdg eset6n azt kell v6lelmezni, hogy az drintett a hozzirjitrv,lisdt nem adta meg.

6, Adatteldolgoztis

6.1. Az adatfeldolgoz6nak a szem6lyes adatok feldolgoziis6val kapcsolatos jogait 6s

kdtelezettsdgeit az l6tv, valamint az adatkezeldsre vonatkoz6 kiildn tdrv6nyek keretei
kdzdtt az Erd<igazdas6g, mint adatkezel6 hat[rozza meg. Az Erd6gazdas6g 6ltal adott
utasit6sok j ogszerff s6 g66rt az Er db gazlasiry felel.

6.2. Az adatfeldolgoz6 tevdkenysdg6nek elldtrfua soriin m6s adatfeldolgoz6t nem vehet
igdnybe.

6,3. Az adatfeldolgozb az adatkezeldst drint6 drdemi ddntdst nem hozhat, a tudom6s6ra
jutott szemdlyes adatokat ktzdrilag az Erdogazdasdg, mint adatkezel6 rendelkez6sei szerint
dolgozhatja fel, saj6t c6ljdLra adatfeldolgozist nem v€gezhet, tov6bb6 a szem6lyes adatokat
azErdfgazlxdg, mint adatkezel6 rendelkez€sei szerint ktiteles t6rolni 6s meg6rizni.

6.4. Az adatfeldolgoz6sra vonatkoz6 szerz6d6st ir6sba kell foglalni. Az adatfeldolgozdssal
nem bizhat6 meg olyan szer,,tezel, amely a feldolgozand6 szemdlyes adatokat felhasznal6
iizleti tev6kenys6gben 6rdekelt.



7. Ellendrzds

7.1. Az adatv6delemmel kapcsolatos jogszab6lyi el6ir6sok 6s belsri szabilyozdsi
dokumentumok betartris6t az adatkezpldsl v€gzo szewezeti egys6gek vezet6i k6telesek
folyamatosan ellen6rizni.

7,2. Az informaci6s jogokkal foglalkoz6 szem6ly jogosult az irat- €s adatkezeldssel
kapcsolatos bels6 szab6lyoziisi dokumentumok, jegyz<ikdnyvek ds nyilvdntartrisok
6ttekint6s6vel ellen6rizni az adatkezelds t6rvdnyes rendjdnek megtartds6t. T6rv6nys6rt6s
esetdn annak megsziintet6sdre sz6litja fel az adatkezell szem6lyt vagy szervezeti egys6g
vezetijdt, ktil6n6sen srilyos tdrv6nys6rt6s eset6n pedig a veziigazgat6hoz fordul.

7.3. Az inform6ci6s jogokkal foglalkoz6 szem6ly jogosult a szemdly 6s munkaiigyi
nyilvrintartisok rendszer6t ellen6rizni.

II. R6szletes szabdlyok

8. Adatvddelmi nyilvdntartds

8.1. Az Erdbgazdas6gban folytatott, illetve az Etdogazdashg megbiz6s6b6l vagy 6rdek6ben
v6gzell adatkezeldsr6l nyilv6rrtart6st kell vezetni, amely dokumentrllja az adatkezeldssel
kapcsolatos legfontosabb t6nyeket 6s kdriilmdnyeket.

8.2. Az adatkezel6st v6gz6 szeruezeti egysdg vezet6je - az adalkezel6s megkezdds6t
megel6z6en - az al bbi form6ban kdteles bejelenteni a kdvetkez6 adatokat nyilvri.ntartrisba
vdtel c6lj6b6l:

Az adatkezel6st vEgz6 szervezeti egys6g vezetbje kdteles tov6bbd a ,,Kezel6" szemdly6ben
tdrtent valtoz6st 30 napon beliil bejelenteni nyilv6ntartrisba v6tel cdlj6b6l.

Adatkezel6s megnevezdse
Adatkezel6s cdlia. rendeltet6se
Kezellje (szervezeti egys6g, annak vezetbje,
illetve az adatfeldolgozitst vdgzb felel<is
szem6ly neve, beoszt{s4 irod6ja 6s

telefonsziima)
Adatfeldolgozris m6dszere (manu6lis
/szrimit6edpes)
Erintettek k6re €s sziima
Adattov6bbitris (cimzettj e, j ogalapj a,
gyakorisriga)

Adatok meg6rz6sdnek, illetve tiirl6sdnek ideie
NyilvAftartott adat Az egyes adatok kezel6s6nek

jogszabrflyi alapja (tdrvdny,
drintett hozz6irirullsa)

Az egyes adatok forrdsa
(maga az drintett vagy mris
adatkezelds)



8.3, A nllvrintartisba bejelentett egy6b adatok v6ltozrlsrlr6l az adatkezells kezel6jek6nt
megieldlt munkav6llal6 a vrfltoz6st k6vet6 30 napon beliil drtesiti a nyilv6ntartris kezel6jdt.

8,4. Az eseti adatkezeldseket, adattov6bbit6sokat (pl. hat6srigi megkeres6sek) nem kell a
nyilvtintart6sba bejelenteni, ugyanakkor az ada&ezel6st/adattov6bbitrist vdgzi5
munkavillal6 kiiteles gondoskodni an6l, hogy az al6bbi tdnyek az
adatkezel{sladattov6bbitris megsziin6s6Vv6grehajtis6t ktivet6 5 6vig megrfllapithat6ak
legyenek az iktat6 rendszer, illetve miis nyilvrintart6sok alapjrin:

- a megkeres6st kezdemdnyezb szew vagy szem6ly megnevezdse, postacime,
telefonsziima,

- az adatkdrds cdlj4 rendeltet6se,

- az adatk6rds jogszab6ll alapja, illetve az &intetthozziilrirul6 nyilatkozata,

- az adatk6r6s id6pontja,

- az adatszolgliltatest telj esit6 szervezeti egys6g megnevez6se,

- az 6rintettek k6re, sziima,

- a tov6bbitott adatok kdre, 6s

- az adattov6bbitris m6dja.

9. Az adathezelds korldlai

9.1. Ha ttirv6ny, nemzetkdzi szerz<id6s vagy az Eur6pai Uni6 k<itelez6 jogi aktusriLnak

rendelkezdse alapjin az Erd6gazdas6g szem6lyes adatot akkdnt vesz 61, hogy az
adattov6bbit6 adatkezel<i az adallovdbbitirssal egyidejrileg jelzi a szem6lyes adat

a) kezel6sdnek lehetsdges c6lj6t,
b) kezeldsdnek lehets6ges id6tartam6t,
c) tov6bbit6sAnak lehets6ges cimzettj eit,
d) drintettje I6tv.-ben bidositott jogainak korlfltozdsdt, vagy
e) kezel6s6nek egy6b korl6toz6s6t

(a tov6bbiakban: egyiitt: adatkezel6si korl6tozis), az Erdbgazdashg, mint a szemdlyes
adatokat 6wev6 adatkezel6 a szem6lyes adatat az adatkezeldsi korl6tozasnak megfelel6
terjedelemben 6s m6don kezeli, az 6rintett jogait az adatkezelfsi korl6tozrisnak
megfelel<ien biztositj a.

9.2. Az Erd6gazdasig az adatkezel6si korl6toziisra tekintet n6lkiil is kezelheti a szemdlyes
adatot 6s bidosithatja az {rintell jogait, ha ahhoz az adattovibbit6 adatkezel6 el6zetes
hozzi$hrul{sflt adta.

9.3. Tdrv6ny, nemzetkdzi szerz6d6s vagy az Eur6pai Uni6 kdtelez6 jogi aktus6nak
rendelkezdse alapjin az Erd gazdasdg a szemdlyes adat tovAbbitAsdval egyidejrileg a
cimzettet t6j 6ko ztatja az alkalmazutdi adatkezrldsi korldtozdsr6l.

9.4. A9.2. pontban meghatarozott hozz6jdLrul6st az adattov6bbit6 adatkezel<i akkor adhatja
meg, ha az nem ii&tizik a Magyarorszig joghat6s6ga alatt riLll6 jogalanyok tekintet6ben
alkalmazand6 j ogi rendelkezdsbe.

9.5. Az adattovdbbit6 adatkezel6t - k6relm6re - az Erdbgazdas6g trij6koztatja az atvett
szem6lyes adatok felhaszn6l6s6r6l.



10. Szemdlyes adatok tovribbitdsa

10.1. A szem6lyes adatok tov6bbitrisdra - mint adatkezel6si mtiveletre - a Szabilyzat 5.
pontj6ban foglalt rendelkez6sek megfelel6en alkalmazand6k.

10.2. A folyamatban l6v6 btintet6eljarris keret6ben eljrir6 6s a feljelent6s kieg6szit6st v6gz6
nyomoz6 hat6s6gt6l, az tigy6szsegt6l, a biintet6Ugyben eljar6 bir6s656l, a titkosszolgrilati
eszkdzdk alkalmazrisrira, titkos inform6ci6gyiijt6sre felhatalmazott szeM6l, a
nemzetbiztons6gi szolg6latt6l, valamint miis hat6s6gokt6l 6rkez6 irisbeli megkeres6seket a

vez€rigazgat6 el6zetes j6vdhagyrisa mellett a jogszabrilyi el6irdsoknak megfeleltien kell
teljesiteni.

10.3. Az adattovAbbitissal kapcsolatos tdnyeket, kdrtilmdnyeket az adattovi$bititst vdgz6
szervezeti egys6g kdteles jegyz6kdnyv felv6teldvel dokumentrilni, valamint a
jegyz6kiinyvek alapj6n adattov6bbitasi nyilvri.Lntartast vezetni.

A jegyz6kdnyvet az alirbbi tartalommal kell elk6sziteni:

- az adattovabbit6s cimzettje (megnevez6se, postacime, telefonszdma),

- az adattovhbbitas felad6j a (s zervezeti egys6g megneve zdse, az adatkezelisdrl
felel6s munkav6llal6 neve),

- az adattovdbbitris c6lja, rendeltet6se,

- az adattovihbit ls j ogalapj a,

- az adattovilobit ls id6pontja,

- az adattovdbbitrls m6dja, eszk6ze,

- az 6rintettek kdre, sz6ma,

- a tov6bbitott adatok kdre,

- az adattovbbbitAst el6ir6 jogszab6lyban meghatriLrozott egy6b adatok.

A jegyz5k6nyvet mind az adattov6bbitdst tt€gzb szewezeti egys6g vezet6je (6tad6), mind
az irtvevb aliftja.

1 1. K iilJbldre irdnyuld adattovribblttis

11.1. Szem6lyes adatot az l6tv. hathlya al6 tartozi adatkezel6 harmadik orsz6gban
adatkezeldst folytat6 adatkezelf rdsz5re akkor tov6bbithat, vagy harmadik orszdgban
adatfeldolgozrlst vdgz<i adatfeldolgoz6 r6sz6re akkor adhat 6t, ha

- atthoz az 6rintett kifejezetten hozz{j{rult, vagy
- az ada*ezsldsnek az I6tv. 5. $-6ban, illetve az I6tv. 6. $-6ban el<iirt felt6telei

teljesiilnek, 6s - az I6tv. 6. $ (2) bekezd€s6ben foglalt esetet kiv6ve - a harmadik
orsz6gban az tadott adatok kezel6se, valamint feldolgozrlsa soriin biztositott a
szemdlyes adatok megfelel6 szintii v6delme.

11.2. Az EGT-allamba ilinyul6 adattov6bbitdst rigy kell tekinteni, mintha Magyarorsz6g
teriilet6n beliili adattov6bbit6sra keriilne sor.

11.3. A kiilftildre ininyul6 adattovibbitrissal kapcsolatos t6nyeket, kdriilmdnyeket
jegyz6k6nyv felvdteldvel dokumentiilni kell a ,,Szem6lyes adatok tov6bbit6sa" cimri
fejezetben leirtak szerint.



12. Szemdlyes adalok nyilwlnossdgra hozatala

12.1. A szemdlyes adatok nyilvrinoss6gra hozatallra - mint adatkezeldsi miiveletre - a
Szabilyzat 5. pontj6ban foglalt rendelkez6sek megfelel6en alkalmazand6k.
12.2. A szemdlyes adat nyilvri.nossigra hozatala minden esetben az azt kezell szervezeti
egysdg vezet6jdnek kdzremiikdddsdvel tdrtdnik.

13. Az irintefr jogai ds Cninyesitisilk

13.1. Az drintett az Erd6gazdas6gt6l t6j6koztatrist kdrhet szemdlyes adatainak kezel6s6vel
kapcsolatban.

Adalrtiltozits vagy t6ves adatrtigzit6s 6szlel6se esetdn az drintett kdrheti kezelt szem6lyes
adatainak helyesbftds6t, valamint - a kdtelez6 adatkezel6s kivdteldvel - tdrl6s6t vagy
zirolisirt.

Az arfiamatiziit adatfeldolgozrissal hozott d6ntds eset6n az drintettet - k6re1m6re -
tbj{koztafri kell az alkalmazott m6dszerr6l 6s annak l6nyegdr6l, valamint az drintetbrek
6ll6spontja kifejt6s6re lehet6s6get kell biztositani.

13.2. A t6j6koztatrisra/trelyesbitdsre/tdrl6sre/zitrol6sfua irrinyul6 ir6sos k6relem
be6rkez6s6r6l az an6l tudom6st szprzb szewezeti egys6g haladdktalanul 6rtesiti az
Erd6gazdas6g illet6kes szervezeti egys6g6t.

13.3. Az adatkezel6st vdgzo szewezeti egysdg - szi.iks€g eset6n a jogtaruicsos bevoruisival

- 30 napon beliil irdsbeli viflaszt kdszit a kdrelmez6 rdszdre az al6bbiak
figyelembevdtel6vel:

- K6r6sre t6jdkoztatdst kell adni az {inlett Erd6gazdasdg 6ltal kezelt adatair6l, azok
forr6srir6l, az adatkezelds c6ljrlr6l, jogalapj6r6l, id6tartamrir6l, az adatfeldolgoz6
nev6r<il, cim6r6l ds az adatkezel6ssel dsszeftigg6 tevdkenysdgdr6l , tovdbbdr - az
drintett szem6lyes adatainak tov6bbit6sa esetdn - az adattovflbbitfls jogalapjar6l 6s

cimzettj 6161.

- A trij6koztatiis csak a Szabdlyzat 9.1. pontj6ban, valamint az I6tv. 19. $-6ban
meghatiirozott esetekben tagadhat6 meg.

- A ktizokirat, illetve a munkrfltat6 d6nt6se alapjrin bejegyzett adatok helyesbitds6t
vagy tdrl6s6t csak kdzokirat, illetve a munk6ltat6 erre ini.nyul6 nyilatkozata vagy
diint6s6nek az illetdkes szerv iiltal t6rt6nt megvAlto^alasa alapjrin lehet
vdgrehaj tani.

- A val6s6gnak meg nem felel6 adatot 2 munkanapon beliil helyesbiteni kell.
- A szemdlyes adalat 2 munkanapon beliil t6riilni kell, ha

o az 6intetlkflrl a kdtelez6 adatkezel6s kiv6tel6vel,
o kezel6se jogellenes,
c az adat hidnyos vagy t6ves, 6s ez az llapot jogszertien nem orvosolhat6,

felt6ve, hogy a ttirldst tdrvdny nem zitrlakt,
. az adatkezel6s cdlja megszrint, vW az adatok trirol6s6nak tdrv6nyben

meghatarozott hatrirideje lejrirt,
. azt a bir6s6g vagy a Nemzeti Adatv6delmi 6s Informrlci6szabadsdg

Hat6s6g elrendelte.

- A tijdkoztatils megtagaddsa esetdn irisban kdztilni kell az 6rintettel, hogy a
felvildgositris megtagadrisiira az l6lv. mely rendelkezdse alapjrln kertilt sor. A
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felvil6gositris megtagadrisa eset6n t6j6koztatni kell az 6rintettet a bir6srigi
jogorvoslat, tov6bb6 a Nemzeti Adatvddelmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6ghoz
fordul6s lehet6s6g6r6l.

14, Tiltakoztis szemdlyes adat kezeldse ellen

14.1. Az 1intetl tiltakozhat szem6lyes adatrinak kezel6se ellen,
a) ha a szem6lyes adatok kezel6se vagy tov6bbiuis a kizitr6lag az Erdogazdashga

vonatkoz6 jogi kiitelezetts6g teljesit6s6hez vagy az Erddgazdasdg, adat6tvev6
vagy harmadik szem6ly jogos 6rdek6nek 6rv6nyesit6s6hez sziiks6ges, kiv6ve
kdtelez6 adatkezelds eset6n;

b) ha a szem6lyes adat felhaszrritlitsa vagy tov6bbitrisa kdzvetlen izlelszerzds,
kdzvdlem6ny-kutatris vagy tudomrinyos kutatris c6ljrira t6rt6nik; valamint

c) torvdnyben meghatrirozott egy6b esetben.

14.2. A tiltakozas be6rkez6s6r6l az arr6l tudom6st szerz6 szervezeti egys6g halad6ktalanul

6rtesiti az Erdtigazdas6g illet6kes szervezeti egysdgdt. Az adatkezeldst vagzi szervezeti

egys6g a tiltakoz6st a kdrelem benylrjtas6t6l szimitott legr6videbb id6n beliil, de legfeljebb
15 napon beltil - sziiksdg esetdn a jogtan6csos bevoruis6val - megvizsg6lj4 arurak

megalapozottsiga k6rd6s6ben ddnt6st hoz, 6s ddnt6s6r6l a k6relmez6t illsban trijdkoztatja.

14.3. Ha a fentiek alapjin az keriil megrillapitrisra, hogy az 6rintett tiltakoz6sa

megalapozott, az adatkezel6st vdgzb szervezeti egys6g az adatkezel6st - beledrwe a

tovdbbi adatfelv6telt 6s adattov6bbit6st is - megsziinteti, 6s az adatokat zarolja, valamint a

tiltakozasr6l, tov6bb6 az annak alapjrin tett int6zked6sekr6l 6rtesiti mindazokat, akik
rdszdre a tiltakozdssal drintett szem6lyes adatot kor6bban tov6bbitotta, 6s akik ktitelesek

int6zkedni a tiltakoz6si jog 6rv6nyesit6se 6rdek6ben.

14.4. Ha az 6rintett azErdogazdasigtak a Szabhlyzat 14.2. pontja szerinti ddnt6s6vel nem

6rt egyet, illetve ha az Erdbgazdasig a Szab lyzat 14.2. pontja szerinti hatririd6t
elmulaszda, az drintett - a dtint6s kdz16s6t6l, illetve a hat6rid6 utols6 napj6t6l szrirnitott 30

napon beliil - az lolv.22. $-6ban meghatfuozott m6don biros6ghoz fordulhat.

14.5. Ha az adat tvevb jogrinak 6rv6nyesitds6hez sziiksdges adatokat az 6rintett tiltakozisa
miatt nem kapja meg, a Szabdlyzat 14.3. pontja alapjdn ttirtdn6 6rtesitds k6zl6s6t6l
sz6rnitott 15 napon beliil, az adatokhoz val6 hozziilutits drdekdben - az l6t1t. 22. $-dban
meghatiirozott m6don - bir6s6ghoz fordulhat az Erdogazdasig ellen. Az Erdbgazdasig az

6rintettet is perbe hivhatja.

14.6. Ha az Erd6gazdashg a Szabilyzat 14.3. pontja szerinti 6rtesit6st elmulasztja, az

adatawev6 felvilalgosit6st k6rhet az Erd6gazdas6gt6l az adatittad s meghirisuLis6val
kapcsolatos kiirtilm6nyekr6l.

A felvildgositrlsra irrinyul6 k6relem bedrkezes6r6l az arr6l tudomist szerzo szervezeti
egys6g halad6ktalanul 6rtesiti az Erdbgazdas6g illet6kes szewezeli egys6gdt. Az
adatkezel6st vdgzi5 szervezeti egys6g a k6relmet - sziiks6g eseten a jogtan6csos

bevon6s6val - annak benyijt666t6l szimitott 8 napon beli.il megvizsgrilja, 6s a
felviligosit6st az adatdtvevo r6sz6re megadja. Felvildgositds k6rdse eset6n az adatAtvevb a

felvil6gosit6s megadris6t6l, de legk6s6bb az arra nyifita 6'116 hatarid6t6l szlmitott 15 napon
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beltil fordulhat bir6s6ghoz az Erdbgazdashg ellen. Az Erd6gazdas6g az 6rintettet is perbe
hivhatja.

14.7. Az Erdrigazdas6g az drintett adat6t nem tdrdlhett, ha az adatkezel6st tdrv6ny rendelte
el. Az adat azonbur nem tovdbbithat6 az adatAfrevb r€sz6re, ha az Erdfgazdasiry
egyet6rtett a tiltakozissal, vagy a bir6s6g a tiltakozris jogossig6t meg6llapitotta.

15. Elektronikus levelezds ds internet hosafilat

15.1. Az Erdogazdashg munkavdllal6i az elektronikus levelez6si rendszert 6s az intemetet
az Erdlgazdasfig 6rdek6ben tdrt6n6 munkav6 gzdshez hasznilhatj rik, amit az Erdlgazdasig
- a 15.3. pontban foglaltak figyelembev6teldvel - jogosult ellen<irizri.

15,2. A munkavillal6t a 15.1. pontban foglaltakr6l a munkiba l6pdst megel6zden inisban
kell t ijdkozatni.

15.3. A munkav6llal6 nev6b6l k6pzett e-mail cimre 6rkezett iizenet tartalmi ellen6rz6s6re
az Erd6gazdas6g nem jogosult.

16. Wded megligelf rendszer

16.1. Az Erdbgazdasig a kdzponti telephely6n - kizinblag szemdly-, illetve vagyonv6delmi
cdllal - vide6 megfigyel6 rendszert iizemeltet, melynek miikddds6r6l az iigyfeleket j6l
l6that6 feliratok elhelyez6s6vel kell t6j6koztatni.

16.2. A rendszer Altal rdgzitett felvdtelek 6rz6si ideje 60 napnril nem lehet t6bb. Az 6rz6si
id6 meghattiroz6s6ndl figyelembe kell venni a cdlhoz ktittitts6g 6s az ariinyoss6g
kdvetelmdnydt.

16.3. Az Erd6gazdas6g csak nyiltan iizemeltet kamer6t.

16.4. Az 6rintettek jogainak 6rv6nyesit6se drdekdben lehet6v6 kell tenni, hogy - a kor6bbi
hozzijinJJflsra tekintet n6lktil - b6rki kdrhesse a szem6ly6vel dsszeliigg6 felvdtelek
t6rl6sdt.

III. Egyes adatkezel6sek

I 7. t gfi lnyilvdntartds

17.1. Az iigyf6lnyilv6ntart{s az erdbgazdas6gi tev6kenys6g sofitn az Erd gazdasbg ds az
iigyf6l kdzdtt l6trejdv6 jogviszonyra vonatkoz6 tdnyek dokumentiiLl6sifua szolgri'16

adatkezel6s.

17.2. Az ngyfilnyilvintarttis tartalmazza azBrdogazdas6g valamennyi iigyfeldnek adatait.

17.3. Az iigyf6l adatainak kezel6i azon szewezeti egysdgek munkav6llal6i, akiknek
tev6kenys6giik ellatflsilJlLoz az adott adatok sztks6gesek.
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17.4. Az adatok nyilvrintartrisa vegyes rendszerben, szimit6gdpen 6s manurilis m6dszerrel

tdrt6nik.

17.5. Erd6gazdasrigon beliil az iigyf6lnyilvrintartdsb6l csak azon szervezeti egys6gek

r6sz6re teljesithet6 adatszolgaltatrls, amelyek az iigyfdl 6s az Erdbgazdasag kdzdtt l6trejtitt
szerz6d6sek el6k€szit6s6ben, megkot6sdben, keze16s6ben, v6grehajt6slban,

monitoringl6ban, ellenSrz6s6ben 6rintettek.

17.6. Az Erd6gazdas6g lejrlrt 6rz6sii iratanyagainak megsemmisitdsdr6l az Iratkezeldsi

S zabifl yzat rendelkezik.

18. Az Erddgazdasdgban a munkaviszonnyal dsszetiiggd
adatkezeldsre vonatkozti szabdlyok

18,1. Az Erd6gazdas6ggal munkaviszonyban ri'116 munkav6llal6kra vonatkoz6 munkaiigyi
adatkezel6s:

18.1.1. Az Erd6gazdas6gban a Szabilyzalban foglaltak figyelembev6tel6vel kell elldtni a

szem6lyiigyi nyilvri.ntartas, valamint a b6r- 6s munkatigyi nyilvintartds (a tov6bbiakban

egyiitt: munkatigyi nyilvrintart6s) vezetesdt, tov6bb6 a munkavdLllal6 szem6lyi iratainak 6s

adatainak kezeldsdt (a tov6bbiakban egyiitt: munkaiigyi adatkezel6s).

18.1.2. E szabalyokat a munkaviszony l6tesit6s6re irrinyul6 el6zetes eljilnlsra 6s a

munkaviszony megsztintetdse soriin is megfelel6en alkalmazni kell.

18.1.3. A munkaiigyi nyilvrintart6s jogszenis6gddrt, a szemdlyes adatok v6delm66rt,

valamint a szem6lyes adatokb6l t6rt6n6 adatszolgaltat6sdrt a munkaiigyi el6ad6 6s a
b6rsz6mfejt6ssel foglalkoz6 szem6ly a felel6s.

18,1.4. A szem6lytigyi nyilvrlntart6s vezet6s6vel kapcsolatos feladatokat csak a munkakdri
leinis alapjan e feladattal megbizott munkaviillal6 l6thatja el.

18.1.5. A b6r- 6s munkatgyi nyilvintartris vezet6s6vel kapcsolatos feladatokat csak a
munkakdri leirds alapjrln e feladaftal megbizott munkav6llal6 l6thatja el.

18,1,6. Az Erd6gazdas6g a munkavillal6 irdsbeli k6relm6re olyan adatokat is kezelhet,
amelyek tad sira torvdny a munkavfllal6t nem ktitelezi, azonban ezen adatok csak a
munkavdllal6 rfltal megjeliilt cdlra haszn6lhat6k feI. Ezeket az adatokat elkiildnitetten kell
kezelni 6s az ezekben szerepl6 szem6lyazonosit6 adatokat a munkavdllal6 k6r6sdre

halad6ktalanul tdrdlni kell. A munkavrillal6 inisbeli k6re1m6re kezelt adatok
szem6lyazonositrisra alkalmatlan m6don statisztikai c6lra felhaszruilhat6k, illetve ezekb6l
adatszol griltat6s v lgezheto.

18.1.7. Az illetdkes szewezet) egys6g vezet6je kiiteles biztositani, hogy a munkavdllal6 a
r6la nyilvrintartott adatokba 6s iratokba korlitozis n6lkiil betekinthessen, azokr6l miisolatot
vagy kimutat6st kaphasson.

18.1.8. A munkav6llal6 k6rheti adatai helyesbit6s6t, illetve javit6s6t, amelyet az illet6kes
szervezeti egys6g vezet6je kdteles tovebbitani a szem6lyiigyi nyilv6ntart6s vezet6s6vel
loglalkoz6 munkavrlllal6 fel6.
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18.1.9. A munkav6llal6 jogosult megismemi, hogy a munkaiigyi adatkezel6s soriln adatait
kinelg milyen c6lb6l 6s milyen terjedelemben tovibbitottrik. Ennek biztositrisa 6rdekdben
az illetdkes szervezeti egysdg vezet6je adattov6bbitrisi nyilvilntartAst vezet, amelyet az adat
kiadas6t6l szirnitott 5 6vig meg kell 6rizni.

18.2. A munkavillal6 szem6lyi iratainak kezel6se

18,2,1, A szem6lyi iratok kdrebe az al6bbiak tartoznak:

- ,,Szem6lyi anyag": k6rt 6s keletkezett iatok, a szemdlyi adatlap, <in6letrajz,
erkdlcsi bizonyitvriny, a munkavriLllal6 legmagasabb iskolai v6gzetts6g6re (tdbb
v6gzettsdg esetdn valamennyire), szakk6pzetts6ge(i)re, idegennyelv-ismerete(i)re
vonatkoz6 okiratok mrisolatai, a munkavrillal6 felvdtel6re vonatkoz6 javaslat, a
munkaszerz6d6s 6s annak m6dositrisa(i), a m6dositrisra ini'nyul6 enged6ly, a vezetiSi
megbizis 6s annak visszavoruis4 a munkaviszonyt megsziintet6 irat, az itisbeli
figyelmeztetdsre, klrt6rit6si felel6ss6g megrfllapitrisira vonatkoz6 irat;

- a munkavrillal6 munkaviszony6val 6sszefiigg6 egy6b iratok;
- a munkav6llal6nak a munkaviszony6val 6sszefiigg6 mris jogviszonyaival

kapcsolatos iratok;
- a munkavillal6 kdrelmdre kirfllitott vagy 6nk6nt 6tadott adatokat tartalmaz6 iratok.

18.2.2. A munkaviszony ldtrehoz6srfurak elmaradrisa eset6n a munkaviszony l6trehozAs6t
kezdemflnyezb iratokat - az ezzel kapcsolatos ddnt6st kdvet6 8 munkanapon beliil - vissza
kell adni az drintettnek.

18.2.3. A szem6lyi iratokba jogosult betekinteni:
- a munkavrillal6 a saj6t adataiba;

- a munkav6llal6 felettese;

- a tdrvdnyess6gi ellen6rz6st vdgzb szeruezet;

- a fegyelmi eljrir6st lefolytat6 testiilet vagy szemdly;
- munkaiigyi per kapcsrin a biros6g;

- feladatkOr0kben eljrirva a nemzetbiztons6gi szolgriLlatok, valamint a
munkaviszonnyal dsszeftiggdsben indult biintet6eljridsban a nyomoz6 hat6s g, az
iigydsz 6s a bir6s6g;

- az iigydszi tdrv6nyessdgi feladatkdr6ben eljfuva az ngyflsz;
- a szem6lyes adatok kezel6s6vel dsszeftigg6sben vdgzett vizsgitlata soriin a Nemzeti

Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6g;

- a szem6lyiigyi, munkaiigyi 6s b6rszdmfejt6i feladatokat ell6t6 szervezeti egys6g.

18.3. A munkaiiryi nyilvdntartds vezet6se

18.3.1. A munkavrfllal6 a munkaiigyi nyilviintart6shoz sziiksdges adatokat a munkaviszony
l6tesitdsekor a szem6lytigyi nyilvdntartris vezet6s6re jogosult szemdly resz6re kdteles
megadni, az adaw ltozflsokat pedig kOteles halad6ktalanul bejelenteni az illetdkes
szervezeti egys6gn6l.

18.3.2. Az illetdkes szervezeti egysdg haladdktalanul kdteles tov6bbitani a szem6lyiigyi
nyilvrintartris vezetds6re jogosult szemdly r€szdre, aki kdteles a munkatigyi
nyilvrintartrisban awezetni a munkavri'llal6 rlltal bejelentett adatvdltoziisokat.
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18.3,3. A szemelyiigyi nyilvrlntartdsban szerepl6 adatok kdr6t a Szabiiyzat l. szrfunri

mell6klete, a b6r- 6s munkaiigyi nyilvrintart6sban szerepl6 adatok ktir6t pedig a Szab6lyzat

2. szimri melldklete tartalmazza.

19. A munkavigzisre irdnyuki egtCb iogviszonyra vonatkozd nyilvdntartds

Az Erdbgazdas6ggal munkavdgzdsre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban all6 szemdlyekkel

kapcsolatos nyilvantartast az illetdkes szervezeti egysdg vezeti.

A munkav6gz6sre ini.nyul6 egy6b jogviszonyra vonatkoz6 nyilvrintartrisban szerepl6 adatok

kdr6t a Szabalyzat 3. sziimri mellfikJete lartalmazza.

IV. Adatbiztonsigi rendszabilyok

20. Vddelmi alapelvek

20.1. Az adatokat megfelel6 int6zkeddsekkel v6deni kell kiil<indsen a jogosulatlan

hozzhf€rds, megv6ltoztat6s, tov6bbitAs, nyilvfuross6gra hozatal, tdrl6s vagy megsemmisit6s,

valamint a v€letlen megsemmisi.ilds 6s s6riil6s, tov6bb6 az alkalmazott technika

megvrfltoz6s6b6l fakad6 hozz6fdrhetetlennd v6lis ellen.

20,2, Az Erd6gazdas6gnak az adatok biztons6grit szolg6l6 int6zked6sek meghatrirozisakor
6s alkalmazasakor tekintettel kell lennie a technika mindenkori fejletts6g6re. Tiibb
lehets6ges adatkezel6si megoldds kbznl azt kell valasaani, amely a szem6lyes adatok

magasabb szintri vddelm6t biaositja, kiv6ve, ha az arinylalan neh6zs6get jelentene az

Erd6gazdas6gnak.

20.3. Az adatbiztonsdgi rendszabrilyok drvdnyesit6se 6rdek6ben a sziiksdges int6zked6seket

meg kell tenni mind a manuiflisan kezelt, mind a szimit6g6pen trirolt 6s feldolgozott
szem6lyes adatok biztonsiga 6rdek6ben.

20.4. A konkrdt vddelmi int6zked6sek kidolgozisa sorirn az al6bbi alapelveket kell
figyelembe venni:

- Tudatossrlg: az informatikai rendszerekbe vetett bizalom ndvel6se 6rdek6ben
minden azt haszn6l6 szem6lynek legal6bb alapszinten ismemie kell a bizons6gi
m6dszereket 6s elj 6r6sokat.

- Felel6ss6g: az inform6ci6-rendszerek tulajdonosainak, trimogat6inak 6s

felhaszn6l6inak biztonsdgot 6rint6 felel<iss6g6nek egydrtelmtinek 6s vil6gosnak kell
lennie.

- Ar6nyoss6g: a biztons6gi fokozatoknak 6s int6zked6seknek megfelel6nek 6s

ar6nyosnak kell lenniiik a v6dett rendszerek 6rt6k6vel 6s megbizlnt6s6gi
kdvetelm6nyeivel, a biztons6g fokozis6nak kdlts6geivel, illetve a biztons6g
megs6rt6sdb6l ered6 potenci6lis krirok sulyoss6g6val 6s val6szin[is6g6ve1.
(Kockazatar6nyos v6delmi int6zkeddsek)

- Aktualit6s: a biztons6got gyakori id6ktizdnkdnt rijra kell gondolni, 6s fel kell
frissiteni a biztonsdg megsdrt6s6b6l ered6 potenciflis kockdzatok 6s

kdvetkezm6nyek viLltozrisainak megfelel6en. (Kockiaatelemzds-koclcizatkezel6s)

- Integr6ci6: koherens 6s integr6lt biztons6gi megktizelitds sziiks6ges egy inform6ci6-
rendszer dsszes elem6nek tekintet6ben.
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- Reakci6k6szs,6g: az dsszes rdsztvev6nek egyiitt kell miikddnie a biaons6g
s6riil6s6nek, megsdrtdsdnek megel6zdse 6s a megsdrtdsre adand6 gyors v6lasz
6rdek6ben.

2 l. Fizikai veszilytorrdsok kezeldse

21.1. A jogosulatlan hozz6fdrds elkeriil6se 6rdek6ben fel kell kdsziteni a frzikai v6delmi
rendszert az illetdktelen behatol6sok elhrlritdsrlra, az ,,infokommunik6ci6s" infrastruklura
iizemeltet6it pedig ezek dszlel6s6re, elhriritrlsrira, tov6bb6 az eszkdzdk jogosulatlan
hasznifl atilnak megakadrilyozrisrira.

21.2. Az Informatikai Biztonsigi Szabiiyzallal dsszhangban minden munkarillomiison
telepit6sre keriil az aktuilis virusirt6 kliens, az id6kdztinkdnt eseddkes frissit6sek pedig
(kiiltintis tekintettel a virus defrnici6kra) letdltdsre 6s installil6sra keriilnek.

22. Vddelmi intdzkeddsek

22.1. Szimitfg6pen tirolt adatok

22.1.1. A sziLrnit6g6pen, illetve hril6zati meghajt6kon tiirolt szemdlyes adatok biztons6ga
vonatkoziisdban az Informatikai Biztons6gi Szzbdlyzat el1iritsait kell alkalmazni.

22.1.2. A szem€lyes adatok automatizilt feldolgoziisa sorti.n biztositani kell
- a jogosulatlan adatbevitel megakadrilyoz6s6t;

- az automatikus adatfeldolgoz6 rendszerek jogosulatlan szemdlyek rlltali, adat6tviteli
berendezds segitsdgdvel tdrtdn6 hasznrfl atrinak megakaddly ozitsitt;

- annak ellen6rizhet6sdgdt 6s megrlllapithat6s6g6t, hogy a szemdlyes adatokat
adatrltviteli berendez6s alkalmazfu6val mely szerveknek tovdbbitottrlk vagy
tov6bbithad6k;

- annak ellen6rizhet<isdgdt 6s megillapithatbshgdt, hogy mely szemdlyes adatokat,
mikor 6s ki vitte be az automatikus adatfeldolgoz6 rendszerekbe;

- a telepitett rendszerek iizemzavar esetdn tiirt6n6 helyrerillithat6s6g6t 6s

- azt, hogy az automatiziflt feldolgozis sorrim fell6p6 hibrikr6l j elent6s k6sziilj tin.

22.1.3. A hum6n kock6zat ellen oktatiissal 6s/vagy jogi felel6ss6gre von6ssal kell
v6dekezni.

22.2. Manudlis kezel6sii adatok

A manurflis kezeldsri szem6lyes adatok biaons6ga 6rdek6ben az ali$bi int6zked6seket kell
foganatositani :

- Tttz- 6s vagyonv6del em; az irattitri kezel6sbe vett iratokat jdl zitrhat6, szitraz,
tiizv6delmi 6s vagyonvddelmi riasa6 berendezdssel ell6tott helyis6gben kell
elhelyezni.

- Hozz6fdr€,s-v6delem: a folyamatos aktiv kezeldsben l6v6 iratokhoz csak az illet6kes
iigyintdz<ik f6rhetnek hozzir. A szemdlyzeti, valamint a b6r- 6s munkatgyi iratokat
lemezszekrdnyb e, az alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratokat pedig
kUl6n6ll6, zrirhat6 helyisdgben, zirhatb iratszekrdnyekben kell 6rizni.

- Archiv6Lls: a Szabiiyzat kiildnds resz6ben emlitett adatkezel6sek iratainak
archivrll6s6t 6vente egyszer el kell v6gezni.
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- Hum6n kockazat: a humrin kockrlzat ellen oktatiiLssal 6s jogi eszkdzdkkel kell
v6dekezni.

22.3. A jelen fejezetben foglalt alapelvek 6rv6nyre juttatrls4 illetve int6zkeddsek megt6tele
tekintet6ben az Erdbgazdasig vonatkoz6 bels6 szabiidyozdsi dokumentumaiban foglaltak
(pl. katkezeldsi Szabllyzat, Tiizvddelmi Szzbdlyzat, Informatikai Biztons6gi Szabityzat,
Munkav6delmi Szab{lyzat, stb.) az irinyad6k.

Y. 2A16 rendelkez6sek

A Szab lyzat szerint kezelt, illetve feldolgozott adatok meg6rz6sdre 6s selejtez6sdre vonatkoz6

szab6lyokat az Informatikai Bizons6gi Szabilyzat, az Iratkezel6si Szabilyzat, valamint a

vonatkoz6 bels6 szabhly ozitsi dokumentumok tartalmazzi <.

Jelen Szabilyzat akozzdtdtellnek napjrin 16p hatrilyba.

Budapest, 2015. december I 1.

4.*,?j.N
IF' -r--\^ 'a P

LrYsif,
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1. szimri mellGklet

A szem6lytryi nyilvintartis adatai

A szem6ly{igyi nyilv6.ntart6s a munkavrillal6 d6bbi adataittafialmazai

a Munkav6llal6
o neve (lednykori neve),
. szUletesi helye, ideje,
. anyia neve,
o lak6hely (ir6nyit6sz6mmal), tart6z*oddsi hely,
o tdrsadalombiztositr{si azonosit6jel,
o ad6azonosit6 jel,
o szem6lyazonoslt6igazolv6nyszim4
o legmagasabb iskolai v6gzetts6ge (tdbb v6gzetts6g eset6n valamennyi), az iskola

megnevez€se, oklev6l kelte, oklev6l szi.Lrna

r szakkepzetts6ge(i) megrevez6se, oklev6l kelte, oklevdl sz6ma,
oiskolarendszeren kiviili oktatris keret6ben szgrzrtt szakk6pesit€se(i), valamint

meghatArozott munkakdr betiilt6sere jogoslt6 okiratok adatai,
o idegennyelv-ismeret€, tlpusa, az idegennyelv-tud6st, az rfllamilag elismert nyelwizsga

eredm6ny6t igazol6 bizonyitvrfury, vagy azz.al egyeni,rtdkt okirattal kell igazolni (okirat
kelte, okirat sz6ma),

. k6pzesre, tovdbbkipz6sre, vezst6k(ryzdsre, tkd:pzrsre vonatkoz6 adatai,
r hatdlyos fegyelmi biintet6s,
o erkdlcsi bizonlwdny sz6ma" kelte,
r kdzigazgatrlsialapvizsgaadata,
o l6$zigazgatnsiszakvizsgaadatai,
c ozBrdbg;azdasfignit a munkaviszony kezdete,
. probaid6 kikdtdse eset6n annak id6tartam4
o munkakdr(6k) megrevez6se, betdltes6nek id6tartama,
r vezet6i megbizim. a megblzAs megszffnes6nek adatai,
r rcndes 6s rendkiviili munkaidej6vel, iigyelet6vel, kiszenlitCvel kapcsolatos

nyilvri.ntartdsok,
o a munkaviillal6 munkaviszonya megszffn6s6nek/megsziintet6sdnek id6pontja m6dj4 a

kapott vdgkieldgftis6nek adatai,
o dsszeferhetetlensdggel kapcsolatos adatok (pl. a munkavri'llal6 bejelentese gazdLsitgi

Arsasagna vezet6 tiszts6gvisel6i, illetve felilryel6bizotts6gi tags6g6val kapcsolatos

megbizisi.Lrol),
o munkaalkalmassigi vizsgti.'latok eredmdnye.
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2. szimfi melldklet

A b6r- 6s munkrfisri nyilv:lntert{s adatai

A b6r- 6s munkaiigyi nllvdntartds a munkavrillal6 al6bbi adatait tartalmaza:

a Munkav6llal6
r neve (le6nykori neve)
r szflletdsi helye, ideje
. anyia neve
o rfllampolg6rsdga
o csal6di fllapota
o lak6hely (ili.Lnflt6sz6mmal), lak6scim, tart6zkod.lsi hely, telefonsz6m
o ad6azonosit6 jele
o tArsadalombiztosft6si azonosit6 jele (TAJ sz6ma)
r bankszdmlaszima

o eltartott gyermeke(i)
. neve
o sziiletesi helye, ideje
. anyia neve
o lak6hely (irdnyit6szemmal), lak6scirn, tart6zkod6si hely
o tirsadalombiztoslt6si azonosit6 jele (TAJ sz6ma)
o ad6azonosit6 jele

o kor6bbi munkahelyein toltdtt id6tartamok
r kor6bbi munkahely(ek) megnevezdse
r beosztis
o besorolis
r a megsz(n6s m6dja
o meghat6rozott egy6b juttatdsok nyilv6ntaitdsa
r a munkav6llal6 munkaviszonya megsztn6s6nek/megsziintetesCnek id6pontja m6dja a

kapott v6gkieldgitdsenek adatai
o b6r- 6s munkaiigyi nyilvrintart issal kapcsolatos adatoh kiildndsen:

- egyedi bdrsz6mfejtdsi adatok (szemdlyi alapber, egy6b bdrjellegfi juttatisok)

- betegszabad@,t6peEnz, GYED, CSED 6s egy6b ell6tdsok sz6mfejtett adatai

- egy6b bdren feluli juttatdsok (6tkezesi 6s 6nkdntes nyugdijpenzriri hozzij6rul6s)
adatai

- a juttatAsokat terhel6, az amkb6l levonrisra keriil6 egyedi ad6- ds j6rul6kadatok

- levoruflsok, letilt{sok egyedi adatai

- a munkaviszony megszffn€sekor/megszllntetCsekor kiad6sra keriil6 - szemdlyi 6s
j6vedelem adatokat tartalmazo - ad6- 6s j6rul6kigazol6sok
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3. szimri mell6klet

A munkav6gz6sre irrlnyul6 egr6b jogviszonyre vonatkoz6 nyilvintart{s adatei

A munkav6gzesre ir6nyul6 egydb jogviszonyra vonatkoz6 nyilvrintart6s a megbizott szemdly
al6bbi adatait tartalmazza:

a megbizott szemEly
. neve
o le6nykori neve
o sztiletesi helye 6s ideje
r irAnylt6sz6mmal ell6tott lakcime
o TAJ szima
o ad6azonosit6 jele
o banksz6mlaszdma

tovibb6
o a megbiz6s id6tartama
o a megblzAs titrrya
o dijazi*a" szhmliz.isra vonatkoz6 adatok
o a szerzdd6sben foglaltak teljesite#nek igamlfis6ra jogosult vezet6 munkavrillal6 neve,

beosztisa
r trij6koztat6s a felmondr{s lehet6s6g6r6l
. t6jekoztatAst arr6l, hogy a szerz6desben nem szabiilyozott k6rd6sekben a Ptk.

rendelkezesei az ininyad6k
. a megbizott nyllatkozilz (igaml{s) a megbizls melletti egy6b jogviszony(ok)rol
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