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1. Cím 
 

Általános rendelkezések 
 
1. 1. 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft.  (továbbiakban: Társaság) valamennyi szervezeti egységére, és munkatársára. 

 
1. 2. 
A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaság által folytatott adatkezelés működésének jogszerű 
rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési 
jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A szabályzat célja a fentieken túl az 
ügyintézés során az érintettek személyes adatainak védelme és a közérdekű adatok nyilvánosságának 
biztosítása.  

 
1.3. 
Az adatvédelmi előírások alkalmazása szempontjából adatkezelő szerv vezetőjének a Társaság 
ügyvezető igazgatóját kell tekinteni. 

 
2. Cím 

Értelmező rendelkezések 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személy; 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
3. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy 
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat; 
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére 
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba 
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
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(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából; 
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 
feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az 
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi 
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez; 
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 
25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is 
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy 
adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő 
adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának 
egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja; 
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
 
A Szabályzat alkalmazása során az Infotv.-ben meghatározottakon túl: 
a) adatvédelem: a személyes és különleges adatok kezelésének normatív szabályozása az adatalany 
információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében; 
b) információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok 
védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak 
feltárásáról és felhasználásáról; 
c) adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, 
megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok 
összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a 
fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik; 
d) adatgazda: a Társaság vezetője, illetve aki az adott adatkezelésre vonatkozó döntési jogosultsággal 
rendelkezik; 
e) betekintési és megismerési jogosultság: az a jogkör, amelynek birtokában a jogosult számára 



 

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. 

 

elérhetővé, megismerhetővé válnak az adott adatállományban kezelt személyes és különleges adatok; 
f) közvetlen megismerési jogosultság: adott adatállomány informatikai alkalmazás igénybevételével 
kezelt adatainak megismeréséhez adott olyan jogkör, amely a jogosult számára lehetőséget biztosít arra, 
hogy az ott kezelt adatokhoz az általa megválasztott időpontban közvetlen lekérdezéssel hozzáférjen; 
g) közvetlen lekérdezés: adott adatállományban kezelt adatokban – az adatkezelő által előzetesen 
rendelkezésre bocsátott általános lekérdezési jogosultság felhasználásával – előre meghatározatlan 
időpontban és alkalommal, naplózott formában történő betekintés, illetve az így megismerhetővé vált 
információ kinyomtatása, vagy más módon történő rögzítése; 
h) adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármilyen eljárással előállított, 
személyes vagy különleges adatot tartalmazó anyag; 
i) hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos 
működésének biztosítása, vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, 
valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja; 
j) hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó 
személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas. 

 
 

3. Cím 
 

Az adatvédelem alapelvei 
 
3. 1. 
A Társaság által, illetve a Társaság szervezetben a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
csak olyan személyes és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. 

 
3. 2. 
A Társaság munkavállalói és külső megbízottjai (a továbbiakban: a Társaság alkalmazottai) a feladataik 
ellátása körében személyes és különleges adatot csak a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
betartásával kezelhetnek. 

 
3. 3. 
A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, 
amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog 
az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható. Az 
információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében a Társaság alkalmazottja személyes adatot 
csak a törvényben írt esetekben, illetve akkor kezelhet, ha a törvény felhatalmazása alapján a Társaság 
ügyvezető igazgatója azt elrendeli, vagy ahhoz az adatalany kifejezetten – különleges adat esetén 
írásban – hozzájárult. 

 
3. 4. 
A Társaság adatkezelést végző alkalmazottja adatkezelő fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 
büntetőjogi felelősséggel tartozik a feladat- és hatáskörének gyakorlása során tudomására jutott 
személyes adatok jogszerű kezeléséért, a Társaság nyilvántartásaihoz rendelkezésére álló hozzáférési 
jogosultságok jogszerű gyakorlásáért. 

 
3. 5. 
Személyes adat kezelésére csak a Társaság jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörének 
gyakorlásához szükséges célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. 
Törvényben elrendelt adatkezelés esetén kizárólag a felhatalmazást adó törvényben meghatározott 
célból valósulhat meg adatkezelés. A Társaság által kezelt – vagy a Társaság feladatainak ellátásához 
más adatkezelő által rendelkezésre bocsátott – személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.  
Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. 
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3. 6. 
Ha a Társaság alkalmazottja tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, 
vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál 
kezdeményezni. 

 
 
4. Cím 

 
A személyes adatok védelme, az érintett jogainak érvényesítése, a tiltakozási jog 

gyakorlása és az azokkal összefüggő feladatok 
 
 
4.1. 
A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a Társaság szervezeti egységeinek 
vezetői és az adatkezelést végző munkatársak felelősek. A Társaság által kezelt személyes adatok 
védelméről, az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok foglalkoztatottak általi megismeréséről és 
betartásáról a Társaság szervezeti egységeinek vezetői gondoskodnak. 
 
4.2 
Az Info tv. alapján az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult eljárásban az eljárás lefolytatásához 
szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott 
személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Különleges adatok kezeléséhez 
az érintett jegyzőkönyvi hozzájárulását kell kikérni, kivéve, ha hozzájárulását, különleges adatát írásbeli 
beadványában maga az érintett közölte. Különleges adatok kezelésével járó ügyekben – a 
jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltakon túl is – fokozott gondossággal kell eljárni.  
 
4.3 
Az ügyintézés során csak azokat a személyes, vagy különleges adatokat szabad felvenni, amelyek az ügy 
szempontjából feltétlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében szabad 
felhasználni, más eljárásokkal és adatokkal – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem 
kapcsolhatók össze. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, és az 
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegét. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 
adatkezelést elrendelő jogszabályt. Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak az érintett 
személyének azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatot az érintett 
írásos hozzájárulása szerint szabad felvenni. Az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán ügyelni 
kell a személyes adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére, hogy emiatt az érintett jogai ne 
sérülhessenek. 
 
4.4 
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 
költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 
4.5 
Az ügyiratba nem kerülő, papíralapú feljegyzésben rögzített, személyes és különleges adatokat – további 
felhasználásuk megakadályozása érdekében – azonosításra alkalmatlanná kell tenni. A számítástechnikai 
eljárás során keletkezett munkapéldánnyal, illetőleg rontott vagy egyéb okból feleslegessé vált 
példányokkal is az előzőek szerint kell eljárni.  
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4.6 
Az ügyintézőnél vagy az irattárban lévő iratba az ügyintézőn kívül más személy – az érintett törvény 
szerinti betekintési jogán túl – csak akkor tekinthet be, amennyiben ezt törvény lehetővé, vagy a 
Társaság tevékenységével összefüggő feladatellátás szükségessé teszi. Az érintett vagy képviselő 
betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ezáltal mások jogai ne sérülhessenek (más 
személyre vonatkozó személyes, vagy védett adatokat adott esetben ki kell takarni vagy más módon 
felismerhetetlenné tenni). Ugyanígy kell eljárni a másolat, kivonat készítésekor is.  
 
4.7 
A Társaság munkatársa a nála lévő, valamint az Info tv. és jelen szabályzat előírásai alapján személyes 
adatnak minősülő adatokat tartalmazó iratokat köteles munkaidőn túl – és amelyeket lehetséges, 
munkaidőben is – szekrényébe zárva tartani. Az asztalon és az irodában egyéb helyen hivatalos iratok 
csak a munkavégzés céljából és annak időtartama alatt tárolhatók. Az iratok elzárásáért az az ügyintéző 
felelős, akinél azok a munkaidő befejezésekor találhatóak.  
 
Az egyéb szempontokon túl adatvédelmi megfontolásból azokat a helyiségeket, ahol közös használatú 
nyomtató vagy másológép üzemel, az adatbiztonsági követelmények figyelembe vételével kell használni.  
 
Az egyéb szempontokon túl adatvédelmi megfontolásból azokat a szobákat, helyiségeket, ahol 
számítógép, munkaállomás üzemel, úgy kell használni, hogy az megfeleljen az adatvédelmi, 
tűzrendészeti és informatikai biztonsági követelményeknek.  Az ügyintéző köteles a számítógépet és az 
ahhoz alkalmazott adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen 
személy ne ismerhesse meg. Köteles továbbá a munkaidő végeztével a munkaállomást – a folyamatosan 
bekapcsolva és online tartandó munkaállomások kivételével – kikapcsolni, az ajtót bezárni.  
 
Személyes adatokat is tartalmazó iratot a Társaság hivatali helyiségéből kivinni – munkaköri feladat 
ellátásának kivételével – csak a közvetlen felettes vezető engedélyével lehet. Az ügyintéző ez esetben is 
köteles gondoskodni róla, hogy az ne vesszen el, ne rongálódjon vagy semmisüljön meg, és tartalma 
illetéktelen személy tudomására ne jusson. 
 
Az iratok telefaxon, az adatok telefonon, és egyéb elektronikus úton csak kellő körültekintéssel és 
kizárólag a Társaság technikai eszközeinek igénybevételével továbbíthatóak. 
 
4.8 
A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult – 
az Iratkezelési szabályzatban foglaltakkal összhangban – haladéktalanul, vagy az előírt megőrzési 
határidő leteltével meg kell semmisíteni. A személyes adatokat tartalmazó egyéb iratanyagok 
megsemmisítéséről szintén a szükséges biztonsági intézkedések mellett kell gondoskodni. A 
számítógépen rögzített adatokat, amennyiben céljukat betöltötték – további felhasználásuk 
megakadályozása érdekében – felismerhetetlenné kell tenni. Az adattörlés maradéktalan megvalósítása 
érdekében az ügyintézőnek kellő gondossággal, pontosan kell meghatározni az irattározásra kerülő 
anyagok selejtezési idejét megjelölő irattári tételszámot az Iratkezelési szabályzat alapján.  
 
4.9 
A Társasághoz bármilyen formában álláskeresési céllal (hirdetésre, spontán módon) eljuttatott 
önéletrajzokban lévo személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. 
Alkalmazás hiányában a személyes adatokat törölni kell. 

 
A Társaság a munkavállalókra vonatkozó adatok közül – a hozzájárulása nélkül – közérdekből adhat 
tájékoztatást a munkavállaló nevéről, beosztásáról, munkaköréről, valamint – ha azt törvény nem zárja 
ki – egyéb, a közfeladata ellátásával összefüggő adatairól. A nyújtott tájékoztatásról az érintettet 
értesíteni kell. 
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4.10 
A személyes adatot továbbítani, vagy adatszolgáltatást teljesíteni, és a különböző adatkezeléseket 
összekapcsolni csak akkor lehet, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény ezt előírja, vagy 
megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A harmadik 
országba történő adattovábbítás esetén az Info. tv. 8.§-ának rendelkezéseit kell alapul venni.  
 
4.11 
Az érintettet az Info tv. 14.§-a szerint megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást 
kérjen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy – kötelező adatkezelés kivételével – azok 
törlését vagy zárolását. Az adatkezelésről szóló tájékoztatásra vonatkozó kérelmeket – a jogszabályi 
feltételek fennállása esetén – az Info tv. alapján legfeljebb 30 napon belül, lehetőség szerint azonban 
soron kívül teljesíteni kell. Az érintett személyes adatának kezelése elleni tiltakozási jogának 
gyakorlásával kapcsolatban az Info tv. 21.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott naptári évben azonos adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítést kell megállapítani, 
amelynek fedeznie kell a tájékoztatással kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A már 
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a 
tájékoztatás kérése a személyes adat helyesbítését eredményezte. 

 
Amennyiben törvény alapján az érintett tájékoztatása nem tagadható meg, a tájékoztatás kiterjed a 
kezelt adatok megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, 
címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá arra, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat (Infotv. 15. § (1) bekezdés). 

 
4. 12 
A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság – amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak – 
köteles helyesbíteni. 
 
A kezelt adatot törölni kell, ha: 

a) az adat kezelése jogellenes; 
b) az érintett azt – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – kéri; 
c) az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 
lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Társaság ügyvezető igazgatója elrendelte. 

 
Az adat helyesbítéséről vagy törléséről az érintetten kívül mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az 
adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára tekintettel az érintett 
jogos érdekeit nem sérti. 

 
4.13 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
b) a személyes adat felhasználása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi. 

 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, 
adattovábbítást) megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította. Az érintettek kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 
Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott adatkezelői döntéssel, a 
döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában foglalt módon – 
bírósághoz fordulhat. 
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5. Cím 
 

A közérdekű adatok nyilvánossága, a közérdekű adat megismerésére 
irányuló igény teljesítése 

 
5. 1. 
A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának részletes rendjét és a közérdekű adatok 
megismerésének részletes rendjét a Társaság „Közérdekű adatot megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat” tartalmazza. 

 
6. Cím 

 
Munkavállalók kötelezettségei 

 
6.1. 
A munkavállalók kötelezettsége jelen szabályzat adatvédelmi előírásainak maradéktalan betartása. 
 
6.2. 
A munkavállaló tájékoztatja közvetlen felettesét a feladatkörében felmerült bármely adatvédelmi 
problémáról, esetleges állásfoglalásról vagy más, az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésről. 
Észrevétel esetén az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságot haladéktalanul megszűnteti.  
 
 

7.Cím 
 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok kezelése 
 
7.1. 
A vagyonnyilatkozat-tételre köteles alkalmazottak és velük közös háztartásban élő hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozataiban foglalt személyes adatok kezelésére a Társaság „Vagyonnyilatkozat 
kötelezettségre vonatkozó” Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

8.Cím 
Közérdekű bejelentő adatainak védelme 

 
8.1. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 143. § (3)-(4) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni a közérdekű bejelentést tevő, 
illetve panaszos személyes adatainak átadására, továbbítására, valamint nyilvánosságra hozatalára. A 
bejelentés elbírálása érdekében végzett irat- és adatbeszerzés, illetve személyes konzultáció során a 
bejelentői (panaszosi) minőségre vonatkozó vagy azzal egyébként kapcsolatba hozható személyes 
adatok a bejelentéssel (panasszal) érintett hatóság, vagy más szerv részére akkor továbbíthatók, ha 
ahhoz a bejelentő (panaszos) egyértelműen hozzájárult. 

 
9. Cím  

Hatálybalépés 
 
Ez a szabályzat 2016. január 1-én lép hatályba. 

 
Budapest, 2012. május 31. 


