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BEVEZETÉS
Az Adatkezelő, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal, az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénnyel,
a 2011. évi CXII. információs önrendelkezési jog és információszabadság, az EU 2016/679
rendelete és a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvénnyel összhangban, a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. szerint, a személyes adatok védelmének biztosítása
és a törvény végrehajtása érdekében az alábbiak szerint alkotja meg adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatát.
I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;
„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;
„adatkezelés korlátozása”: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása
céljából történő megjelölése útján;
„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése,
amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez,
gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy
érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy
mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére
irányul;
„álnevesítés”: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól
elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi,
hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési
intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes
személyhez ne lehessen kapcsolni;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából
vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
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9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
feltétlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és
rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és
eljárások együttes rendszere.
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
adatkezelő: a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (Nyilvántartó bíróság:
Szolnoki Törvényszék, mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 16-10-001613; Székhely:
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.), aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik;
bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott
felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más
hozzáférése illegális;
bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a
bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;
biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai
eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére, illetve rendelkezésre
állására;
hálózat: A szervezeti WAN és LAN-ok, számítástechnikai kommunikációs, adatátviteli
eszközök összessége, melyek az összekapcsolt rendszerek között adatcserét tesznek
lehetővé;
informatikai eszköz: A felhasználói munkaállomás, a kiszolgáló, a hordozható
számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz, adathálózati eszköz (hardverek), a
működést biztosító szoftverekkel egyetemben, melyek a munkafolyamatok támogatására
szolgálnak;
informatikai rendszer: A számítástechnikai eszközök halmaza, strukturált kapcsolata.
Az informatikai eszközökből felépített összetett, bonyolult rendszer;
informatikai rendszerüzemeltető: Az informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését,
mentését és helyreállítását végző személy, vagy szervezet.
közterület: a közhasználatra szolgáló olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet,
ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét is;
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27. magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki
számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek
birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely
polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut,
feltéve, ha
a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet
folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen
kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy
b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség
ingóságainak elhelyezésére szolgál;
28. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének
kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra
jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak;
29. szabályzat: az adatkezelő jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata;
30. szerver: szervernek minősülnek az adatokat tároló, szolgáltatásokat nyújtó berendezések,
számítógépek;
31. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
32. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
33. társaság: az adatkezelő;
34. üzemeltető: Az adatkezelő létesítményeinek fenntartását, üzemeltetését, karbantartását,
javítását, működtetését végző személy, vagy szervezet.
35. vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer: vagyonvédelmi célból, a Szabályzat
területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített képi megfigyelőrendszer, ideértve a
rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is
lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés), az adat- és informatikai
védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb, jel és kép
továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki
megoldást;
36. Felhasználó/ügyfél: az adatkezelő, szolgáltató intézmény szolgáltatásait igénybe vevő
ügyfelek.
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
II.1. SZEMÉLYI HATÁLYA
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
• az adatkezelőre;
• az adatkezelő minden munkavállalójára és közreműködő partnereire (megbízottjára és
vállalkozójára);
• akik az adatkezelő informatikai rendszerében: szoftver készítésével, vagy
módosításával, hardver alkalmazásával és/vagy változtatásával, adatbevitellel és/vagy
adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységet végeznek;
• hozzájárulása esetén a Felhasználóra/ügyfélre.
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II.2. TÁRGYI HATÁLYA
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
• az adatkezelő informatikai rendszerére;
• az informatikai rendszerben rögzített és ott tárolt, illetve a feldolgozás eredményeként
létrejött minden iratra, adatra és adathordozóra, függetlenül annak feldolgozási, vagy
előállítási módjától és megjelenési formájától;
• az informatikai alkalmazás teljes életciklusára;
• alkalmazási programok és azok dokumentációinak tervezési, fejlesztési, megvalósítási
és működési szakaszaira;
• az informatikai berendezések üzemeltetéséhez szükséges alap- és rendszerprogramok
megvalósítási és működési szakaszaira, adathordozók tárolására és felhasználására.
II.3. TERÜLETI HATÁLYA
A Szabályzat területi hatálya kiterjed:
• a Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó informatikai erőforrások üzemelési helyszíneire;
• az adatkezelő székhelyére és minden telephelyére;
• a székhely teljes területére.
III. VAGYONVÉDELMI BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER
A VCSM ZRt. Szolnok, 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. szám alatti székhelyének udvarán, és
ügyfélszolgálatán az események megfigyelését egy digitális video rögzítővel végezzük. A
telephelyen beléptető és riasztó rendszer üzemel.
Főbb funkciói az alábbiak:
• Videó-rögzítő program: feladata a kamerák képeinek megjelenítése, a képek
feldolgozása és mentése. A fő programmodul neve TVMS
• Visszajátszó program: a rögzített kép és hang visszajátszását végzi, segítségével
lehetővé válik a keresés az archivált adatokban.
• Eseménynéző program: a program fontosabb üzeneteit és állapotait rögzíti,
segítségével könnyen kideríthetjük az esetleges hibás beállításokat, nyomon
követhetjük a program működését.
• Esemény adatbázis: böngészőprogram: az adatbázis alapú eseménykezeléshez
biztosít hozzáférési felületet.
Az egyes kamerák elhelyezése és paraméterezése az alábbiak szerint történik:
Megfigyelés típusa

Elhelyezés

Rögzített esemény

Tárolási idő

Be- és kilépési események

kapuba, vagy falra
felszerelve

Be- és kilépési események
rögzítése

3 nap

Pénztári események

pénztárban, külső és
belső pontokon, a
falon rögzítve

A pénztáros és a ügyfél
kerül rögzítésre, lehetőség
szerint a kasszafiókot is
látva, a pénzmozgás
ellenőrzésére

3 nap
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Térfigyelés

Az ügyféltéren kívül
és belül, előtérben,
folyóson falon rögzítve
Udvaron épület falára vagy oszlopokra
elhelyezve.

Az ügyféltér és üzemi terület részleges forgalma
kerül rögzítésre.
Udvar forgalma kerül rögzítésre.

3 nap

A rögzített felvételek a beállított tárolási idő leteltével automatikusan törlésre kerülnek.
A program használata csak felhasználói bejelentkezés után lehetséges. A felhasználók egyedi
jogok rendelhetők.
Jogosultságok, beállítások:
Minden esetben a szerver szoftveren történik egy új felhasználó felvétele, valamint
jogosultságainak beállítása.
Adható jogosultságok:
• kamera élőkép megtekintési jog – akár kameránként is alkalmazható a jogosultság.
egy-egy felhasználó mely kamerá(ka)t jogosult a bejelentkezésével folyamatosan
megtekinteni, figyelemmel követni.
• rögzített felvétel visszajátszási jog – az engedélyezett kamerák által rögzített felvételek
visszanézését teszi lehetővé.
A további részleteket az MU-6-2.11.1, a Kamerarendszer működtetése munkautasítás
tartalmaz.
IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
IV.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Személyes adatot kezelni csak a jelen Szabályzatban meghatározott célból és módon, a
Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.
A személyes adatot - az érintett hozzájárulásával - különösen akkor lehet kezelni, ha ez az
érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az adatkezelő között létrejött
szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges.
IV.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelő által végzett adatkezelés célja a Víziközmű szolgáltatási szerződés teljesítése és
a hozzá kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységek, valamint a felhasználói elégedettség
felmérését lehetővé ügyfélkapcsolatok biztosítása.
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A kamerarendszer üzemeltetésének célja a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként
az ügyfelek és a társaság személy- és vagyonvédelme, a bűnmegelőzés hatékonyságának
fokozása.
V. AZ ADATKEZELÉS FELTÉTELEI, AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
V.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, KEZELT ADATOK
V.1.1 SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK
A Társaság víziközmű szolgáltatási tevékenysége kapcsán a törvényben meghatározott
minimálisan szükséges adatokon felül kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván
végezni. A társaság a szolgáltatás végzéséhez szükséges adatokat a Csöpp-Számlák számlázó
rendszerben tárolja. A tárolt adatok struktúráját a 5. melléklet tartalmazza. (Csöpp-Számlák
adatstruktúra xls)
A Társaság azonosította azon személyes adatokat, amelyek tevékenység végzéséhez nem
elengedhetetlenül szükségesek.
Telefonszám
E-mail cím
Bankszámla adatok
Ezen, korábban hozzájárulás nélkül rögzített adatokat a Társaság a jogszerű adatkezelés
érdekében törölte a nyilvántartásából.
V.1.2 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONOS HANGFELVÉTELE KÉSZÍTÉSE
A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt a víziközmű
szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti.
Ezen adatkezelés jogalapja az érintett ráutaló magatartása.
A hangfelvétel készítéséről a hívás elején automatikusan tájékoztatást kap a felhasználó.
A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás
időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes
adatok.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a
beszélgetés dátuma, illetve hívásazonosító alapján visszakereshetők.
V.1.3 KAMERARENDSZERBEN TÁROLT ADATOK KEZELÉSE
Egy ember arca, képmása személyes adatnak, a képfelvétel készítése, valamint az adatokon
elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül, amihez az érintett hozzájárulása
szükséges.
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Az adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a
magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmaz, ha ehhez a természetes
személy kifejezetten hozzájárul.
A társaság nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az
emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen. A Szabályzat
kizárja az intim helyzetben való megfigyelést.
V.2. HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
A Társaság víziközmű szolgáltatási tevékenysége kapcsán a szerződés teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges adatokon felül kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelést
végez. A felhasználó hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet
„Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről” lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell
kérni. A Társaság nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez. Mivel a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Amennyiben a felhasználó vissza
kívánja vonni a hozzájárulását, azt az 2. számú melléklet „Nyilatkozat személyes adatok
kezelésének visszavonásáról” lap kitöltésével személyes ügyfélszolgálat keretében végezheti
ingyenesen.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A tájékoztatás megtörténhet az adatkezelés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés
céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára
hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja
a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia
kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e
törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását,
adatfeldolgozó igénybevételét.
A kamera rendszerrel történő megfigyelés hozzájárulása ráutaló magatartással is megadható.
Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület
közönség számára nyilvános részén a Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően
elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy.
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HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS KONKRÉT FORMÁI
• Részletes tájékoztató: Elérhető papír alapon az ügyfélszolgálaton. illetve a portán.
• Rövidített tájékoztató tábla: A telephelyek bejáratainál elhelyezett tábla felhívja a
figyelmet a térfigyelő rendszer működésére, és arra, hogy aki belép, hozzájárul a
képfelvétel rögzítéséhez, továbbá tájékoztat az Adatkezelési szabályzat eléréséről. (3.
számú melléklet)
• MU-6-2.11.1, a Kamerarendszer működtetése munkautasítás
• Szabályzat elérése: A hatályban lévő szabályzat a VCSM ZRt. Szolnok, 5000
Szolnok Vízmű u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán és portáján elkérhető, költségtérítés
ellenében arról másolat igényelhető.
• Kapcsolat az adatvédelmi tisztviselőhöz: az adatvédelmi tisztviselő telefonszám és
e-mail címe az ügyfélszolgálaton és a portán elkérhető. Gigler János Csaba
adatvedelem@vcsm.hu
V.3. MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Az alkalmazottak esetében szintén csak az önkéntes hozzájárulás tekinthető jogszerű
adatkezelési felhatalmazásnak. Munkavállalók esetében különös körültekintéssel kell eljárni
annak érdekében, hogy a hozzájárulás minden eleme és feltétele teljesülhessen, így különösen
az önkéntesség. Amennyiben a munkavállalónak nincsen választási lehetősége abban a
tekintetben, hogy kamerával megfigyelt, avagy meg nem figyelt környezetben végezze
munkáját, úgy a hozzájárulás önkéntességéről nem beszélhetünk.
A kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében munkahelyen kamera a munkavállaló
munkavégzésének, illetőleg munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából nem helyezhető
el olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik, ebből következően pedig
nem működtethető kamera irodákban, illetőleg munkahelyiségekben. Kivételt képeznek az
olyan munkahelyiségek, ahol a munkavállaló élete és testi épsége veszélyben lehet. Csak
abban az esetben működtethető kamera a munkavállalók élet- és testi épségének védelme
céljából, ha a veszély ténylegesen fennáll és közvetlen, vagyis lehetséges veszély nem lehet
alkotmányosan elfogadható adatkezelési cél. Semmilyen célból nem lehet olyan helyiségekben
kamerát elhelyezni és működtetni, amely a munkavállalók munkaközi pihenőjének elöltése
céljából lett kijelölve, továbbá nem lehet kamerát elhelyezni öltözőkben, illemhelyiségekben,
zuhanyzókban sem.
Indokolt esetben, így a munkahelyen tárolt, jelentős értéket képviselő eszközök,
nyersanyagok, illetőleg egyéb értéktárgyak védelme céljából, a védelem szempontjából
szükséges helyiségekben, így elsősorban raktárakban, és az azokhoz vezető folyosókon
elhelyezhetők és működtethetők kamerák, azok működéséről azonban jól látható helyen és
módon tájékoztatni kell az érintetteket. Olyan időszakban – így például munkaidőn kívül,
hétvégéken, vagy ünnepnapokon – amikor a munkahelyen főszabály szerint senki nem
tartózkodhat, vagyonvédelmi célból, a védelem szempontjából szükséges helyiségekben
működtethető kamera, az általa továbbított képeket pedig rögzíteni lehet. Kivételesen indokolt
esetben – például pénztáraknál, ügyfélszolgálatokon –, amikor az érintett érdeke egyértelműen
megkívánja, kamera működtethető a védelem szempontjából szükséges helyiségben.
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HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS KONKRÉT FORMÁJA
Új dolgozók esetében a felvételi eljárás során biztosítjuk a szükséges információkat, a
felvételi adatlapon a dolgozó e tárgyban nyilatkozik.
VI. ADATOK FELHASZNÁLÁSA, ADATTOVÁBBÍTÁS
A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az
a személy jogosult megismerni, akinek ez a Szabályzatból fakadó kötelezettségei
érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása
érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint
személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az
adatok megismerésének okát és idejét JEGYZŐKÖNYVBEN kell rögzíteni.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint
más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve
más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel,
illetve más személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának
vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse
meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-,
valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a
hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított
30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a
rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg
kell semmisíteni, illetve törölni kell.
A kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatbázis adatai csak bűncselekmény vagy
szabálysértés gyanújának észlelése esetén, illetőleg megkeresés alapján a nyomozó
hatóságnak, illetőleg a szabálysértési hatóságnak adhatók át.
A felvételekhez csak az arra jogosult felhasználó férhet hozzá.
A fénykép és videofelvételekről, illetve személyes adatokról, másolat, illetve nyomtatás
kizárólag ellenőrzött, és minden esetben az Adathozzáférési naplóban (5. számú
melléklet) dokumentált körülmények között készül, kizárólag visszaélések,
bűncselekmények gyanúja esetén, bizonyítási célból. A belső eljárás lezárásakor a tárolt
adatok az Adathozzáférési naplóban dokumentált és ellenőrzött körülmények között
megsemmisítésre kerülnek.
A felvételek illetéktelen személy kezébe nem kerülhetnek. Arra jogosult hatóságnak
történő átadása is ellenőrzött és az Adathozzáférési naplóban dokumentált formában
történik.
A sérülés miatt esetleg törölhetetlen adattárolók megsemmisítése szintén ellenőrzött és
jegyzőkönyvben dokumentált formában történik.
A fentiek betartásáért az adatvédelmi tisztviselő felelős.
A kamerarendszer működését az
munkautasítás tartalmazza.

MU-6-2.11-1, a Kamerarendszer üzemeltetése
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VII. ADATOK TÖRLÉSE
A tulajdon általános védelmét meghaladó mértékű az emberi élet, testi épség, személyi
szabadság veszélyeztetettségében megnyilvánuló alapjogvédelmi igény megalapozza az
információs önrendelkezési jog erőteljesebb - a felvétel hosszabb időtartamú őrzésében
megjelenő - korlátozását. Hasonló megítélés alá esik az is, ha a megvalósított adatkezelés - a
tulajdon technikai értelemben vett védelmén túlmenően - alkotmányosan védett célhoz, a
közrend, a közbiztonság védelméhez köthető. Ennek megfelelően a Szabályzat a felvételek
megőrzését 3 (három) napig teszi lehetővé.
VIII. ADATBIZTONSÁG
VIII.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság információbiztonsági rendszert üzemeltet, melynek rendszeres felülvizsgálatát a
víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó 2011. évi CCIX törvény 63.§ (5) bekezdés szerinti
zártsági követelmény tekintetében független külső tanúsító szervezet végzi. Az
információbiztonságra vonatkozó szabályozás az integrált irányítási rendszer része és az IIE
6.2 eljáráscsoport szabályozza.
VIII.2. MŰSZAKI-INFORMATIKAI SPECIFIKÁCIÓ
Szerver konfiguráció
A Kamera szerver konfigurációját az IIE-6-2.1 Konfigurációkezelési eljárásrend alapján a
Kamera szerver vonatkozásában kitöltött MU-6-2.1.1-F1 Konfigurációk lap tartalmazza. A
Kamera rendszer elemeit a MU-6-2.1.2 Elektronikus információs rendszerelem leltár
alapján nyilvántartjuk.
IX. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
BIZTONSÁGI ESEMÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁSREND
Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartatása a
Társaság vezérigazgatójának feladata.
Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és
ezeket folyamatosan elemezni kell.
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Amennyiben a társaság munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst
észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az adatvédelmi tisztviselő és a Társaság valamely
vezető tisztségviselőjét.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail (adatvedelem@vcsm.hu)
címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni
tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
Az IIE-6-2.10, a Biztonsági Eseménykezelési eljárásrend tartalmazza a részletes leírásokat
az adatvédelmi incidensek kezelésével kapcsolatban.
Az Informatikai Osztály havi beszámolót készít az adott hónapban felmerült információ
biztonsági és adatvédelmi incidensekről. A beszámolót tárgyhót követő hónap 5. napjáig
elektronikus formában el kell juttatni az adatvédelmi tisztviselőnek.
X. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT
A társaság felülvizsgálta az általa kezelt adatok körét, s megállapította, hogy az adatkezelés
során nem történik új technológiák alkalmazása, profilalkotás, valamint egyéb olyan
tevékenység, ami indokolná az EU 2016/679 Rendelet 35. cikkében leírt hatásvizsgálat
végrehajtását.
XI. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
(2) A Társaság szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b)) jogcímén
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi
adatait:
1. név,
2. születési név,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
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15. online azonosító (ha van),
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa,
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
29. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybevételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera rendszer által
rögzített adatokat.
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: vezérigazagtó,
társadalombiztosítási feladatait ellátó adatfeldolgozói.

a

Társaság

bérszámfejtési,

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai
továbbíthatók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.
(8) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 6. számú
melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak
kezeléséről és személyhez fűződő jogokról.
(9) A szabályzat hatályba lépésekor munkaviszonyban lévő dolgozókkal történő
megismertetése, vezető tisztségviselők, valamint a munkaügyi osztályvezető felelőssége, a
dolgozók a 4. számú melléklet szerinti iraton igazolják az adatkezelési szabályzat
megismerését.
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2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel,
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. E
Tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen szabályzat 7. számú
melléklete tartalmazza.
(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a
munkavállalókkal.
(3) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez
szükséges feltételek.
(4) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(5) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör
betöltése.
(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a
vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató
csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy
sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(7) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: vezérigazgató.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta.
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(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján
őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló
adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását
követően kell kérni a jelentkezőktől.
4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében,
hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató
képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3
havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok
gyakorlója jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói
érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt
járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató
korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a
személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy
együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli.
Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval
szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A
munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi
ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 4. pont rendelkezései irányadók.
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6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni.
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és
jogkövetkezményeire a 4. pont rendelkezései irányadók.
7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkáltató engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát. A munkáltató
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat
ellenőrizheti.
(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra
használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt
kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a
magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató
előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.
(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 4. pont rendelkezései irányadók.
8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
(1)
A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltató jogos érdeke, célja
munkaszervezés, logisztika, a munkáltató üzleti érdekeinek védelme.
(2)
A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, tartózkodási hely,
gépjárműhasználat ideje.
(3)
Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet. Egyebekben az ellenőrzésre és
jogkövetkezményire a 4. pont rendelkezései irányadók.
XII. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
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(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 8. számú melléklete tartalmazza. Ezen
nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie
kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes
adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
XIII. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány
száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselői, valamint adózási,
könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.
2. § Kifizetői adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a
titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§)
és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó- és
járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselői, valamint az adózási,
bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.

18

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a
Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő
nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő
átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselői, valamint iratkezelést,
irattározást ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
4. Adatkezelés pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése,
és korlátozó intézkedések céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a
tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait:
a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek
hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló
hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
(2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása céljából
kezeli az erről szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit) meghatározott adatokat.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselői, valamint a Pmt. szerinti
kijelölt személye.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§ (2))
XIV. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
1. Adatfeldolgozó tevékenységek
A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:
SZJ szám alapján:
74.12.20. könyvelés
74.12.14. egyéb számviteli szolgáltatások

19

2. Az adatfeldolgozás tárgya
A megbízóval, mint adatkezelővel jogviszonyban lévő természetes személy munkavállalói
adatainak (név, anyja neve, születési helye, ideje, adószáma, bankszámlaszáma, lakcíme)
kezelése a megbízót, mint adatkezelőt terhelő adó- és számviteli kötelezettségek, illetve
kifizetői teljesítése céljából. A Társaság, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem
szükséges az érintett munkavállaló előzetes beleegyezése, de előzetes tájékoztatása szükséges,
mely a megbízó, mint adatkezelő feladata.
A Társaság az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízókkal írásbeli szerződést köt.
3. Adatfeldolgozói garancianyújtás
(1) A Társaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és
az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító
technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz
való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
Az alkalmazandó Titoktartási
nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés
jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és
szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
(4) A Társaság az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai
feltételeivel rendelkezik.
(5) Társaságunk vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan
információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való
megfelelés igazolásához szükséges.
4. A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység
végrehajtását.
2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai
jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles
haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak
végrehajtása jogszabályba ütközne.
3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés
szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
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5. Társaságunk, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli
utasítása alapján jár el.
2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes
adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő
titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes
adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
3. Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre
uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt
adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra
feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá.
Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres
karbantartásáról, fejlesztéséről. A Társaság, mint adatfeldolgozó az adatokat tároló eszköz
megfelelő védelméről is gondoskodik. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott
feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket
köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek
felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további
adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése
mellett vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően
tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további
adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás
alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további
adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek
teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett
konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe
veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is
ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az
adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további
adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e
rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi
kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a
további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
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5. Együttműködés az Adatkezelővel:
a) Társaságunk, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az
Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei
teljesítése érdekében.
b) Társaságunk, mint adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk szerinti
kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó
rendelkezésére álló információkat.
c)
Társaságunk, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan
információt, amely a Rendelet 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének
igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az
általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha
úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós
adatvédelmi rendelkezéseket.
XV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
Tájékoztatás az érintett jogairól
(1) Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Korlátozások
12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
(2) A Felhasználó jogai részletesen:
XV.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó érintett joggyakorlásának
elősegítése
XV.1.1. A társaság a Felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
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módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. A Felhasználó kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
XV.1.2. A társaság jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak érvényesítésével elősegíti a
Felhasználó jogainak a gyakorlását.
XV.1.3. A társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel
további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
XV.1.4. Ha a társaság nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
XV.1.5. A társaság az információkat és a Felhasználó jogairól szóló tájékoztatást és
intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
XV.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól
gyűjtik
XV.2.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek
keretében a Felhasználót tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről,
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek
kategóriáiról;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
XV.2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében – a szükséges mértékben
– a társaság a Felhasználót a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) a Felhasználó azon jogáról, hogy kérelmezheti a társaságtól, mint adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a
Felhasználó adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
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d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása.
XV.2.3. Ha a társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a
Felhasználót erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
XV.3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
XV.3.1. Ha a társaság a személyes adatokat nem a Felhasználótól szerezte meg, a Felhasználót
a társaság a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a
személyes adatokat a Felhasználóval való kapcsolattartás céljára használják, legalább a
Felhasználóval való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is
közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor
tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá a Felhasználó
személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról,
hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
XV.3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak
irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
XV.4. A Felhasználó hozzáférési joga
XV.4.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy a társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
XV.4.2. A társaságnak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a
Felhasználó rendelkezésére kell bocsátania. A Felhasználó által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.
XV.5. A helyesbítéshez való jog
XV.5.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
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XV.5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
XV.6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
XV.6.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
XV.6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
XV.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
XV.7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
XV.7.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a társasság korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
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b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a társaság jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
XV.7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni
kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
XV.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
XV.9. Az adathordozhatósághoz való jog
XV.9.1. A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
XV.9.2. A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását
is.
XV.9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)). Az adathordozhatósághoz való jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
XV.10. A tiltakozáshoz való jog
XV.10.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy
jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
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profilalkotást is. Ebben az esetben a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha a társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
XV.10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a
Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezelhetők.
XV.10.3. Ezen jogokra legkésőbb a Felhasználóval való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
XV.10.4. A Felhasználó a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.
XV.11. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5.
cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges
tartalmát.
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
XV.12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
XV.12.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a társaságnak indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatnia kell a Felhasználót az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
XV.12.2. A Felhasználót nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
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a) a társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben a Felhasználókat
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
XV.13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
való jog)
A Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
XV.14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
XV.14.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
XV.14.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
XV.14.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
XV.14.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott
ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
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XV.16 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
XV.16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden
Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.
XV.16.2. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A társaság
kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
A további szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
XVI. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az adatkezelő szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi,
közigazgatási, minőségbiztosítási, számítástechnikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú
végzettséggel rendelkező - adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.
Az adatvédelmi tisztviselő feladata:
• közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
• ellenőrzi az Avtv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági
követelményeknek a megtartását;
• kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
• rendszeresen felülvizsgálja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
• vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
• szükség szerint gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
XVII. VERZIÓKÖVETÉS:
Adatkezelési szabályzat átdolgozására az Info tv. módosítása következtében az I. pontban
fogalommeghatározások keretében került sor.
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MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.

sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:

5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:
7. sz. melléklet:
8. sz. melléklet:
9. sz. melléklet:

NYILATKOZAT személyes adatok kezeléséről – ügyfél
NYILATKOZAT személyes adatok kezelésének visszavonásáról
Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló TÁBLA
NYILATKOZAT adatkezelési hozzájárulásról – munkavállaló,
közreműködő
NYILATKOZAT – Adathozzáférési napló
TÁJÉKOZTATÓ a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és
személyhez fűződő jogokról
TÁJÉKOZTATÓ munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatról
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT jogi személy szerződő partnerek
természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez
Titoktartási nyilatkozat
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséről
Felhasználási hely azonosító

2

Kérjük a nyomtatványt nyomtatott betűvel, vagy elektronikusan kitölteni!
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete alapján VCSM ZRt. Szolnok Víziközmű szolgáltatáshoz
kapcsolódó Ügyfélszolgálati tevékenység végzése céljából, a könnyebb kapcsolattartás érdekében az alább adatok
nyilvántartásáról, kezeléséről és harmadik fél részére történő átadásáról
Fizető

Tulajdonos

Felhasználó

Társasházi megbízott/Közös képviselő

Név
Születési hely

Születési idő

.

.

.

Anyja neve
Vezetékes telefon

06

/

-

Mobiltelefon

E-mail cím

+36

@

/

.

Adóazonosító jel

Állandó lakcím
Irányítószám

Település

Kerület

Közterület neve
ép

Jellege (út,utca, stb.)
lh

ajtó

em

Házszám

Postafiók

Levelezési cím
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a levelezési cím eltér az előbb megadott állandó lakcímétől.
Irányítószám

Település

Kerület

Közterület neve
ép

Jellege (út,utca, stb.)
lh

ajtó

em

Házszám

Postafiók

Bankszámla adatok
Csoportos beszedési megbízás
Pénzintézet neve

Banki átutalás
Folyószámlaszám

-

-

Adatvédelmi tájékoztató elérhető a http://www.vcsm.hu/mukodes.php#adatvedelem honlapon. Jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a VCSM ZRt. Szolnok viziközmű szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját megismertem és azt elfogadom,
és büntetőjogi felelőssegem tudatában kijelentem, hogy adataim a válóságnak megfelelnek. Az adatkezelési hozzájárulást a
tájékoztató ismeretében teszem meg. Fenti adataimat kezeléséhez az alábbiak szerint hozzájárulok:
Ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez nyilvántartsa
Harmadik fél (Piackutató vagy Felhasználói elégedettség felmérő szervezet) részére átadja
Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül,
ingyenesen visszavonhatom.
A Felhasználó/Tulajdonos/Fizető/Társasházi megbízott/Közös képviselő tudomásul veszi, hogy a VCSM ZRt. Szolnok a
személyes adataikat a Ptk.-ban vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben, Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete, illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvényben megfogalmazottak alapján kezeli.

Kelt:

, 2

.

.

.

Aláírás
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
személyes adatok kezelésének visszavonásáról
Felhasználási hely azonosító

2

Kérjük a nyomtatványt nyomtatott betűvel, vagy elektronikusan kitölteni!
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete alapján VCSM ZRt. Szolnok Víziközmű szolgáltatáshoz
kapcsolódó Ügyfélszolgálati tevékenység végzése céljából, a könnyebb kapcsolattartás érdekében az alább adatok
nyilvántartásáról, kezeléséről és harmadik fél részére történő átadásáról
Tulajdonos

Fizető

Felhasználó

Társasházi megbízott/Közös képviselő

Név
Születési hely

Születési idő

.

.

.

Anyja neve

Korábbi nyilatkozat alapján megadott személyes adataim kezelésével kapcsolatos hozzájárulásomat mai nappal az alábbiak
tekintetében visszavonom:

bankszámla adatok

telefonszám

e-mail cím

Személyes adataim Harmadik fél ( (Piackutató vagy Felhasználói elégedettség felmérő szervezet) részére történő
átadását
A Felhasználó/Tulajdonos/Fizető/Társasházi megbízott/Közös képviselő tudomásul veszi, hogy a VCSM ZRt. Szolnok a
személyes adataikat a Ptk.-ban vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben, Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete, illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvényben megfogalmazottak alapján kezeli.

Kelt:

, 2

.

.

.

Aláírás
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET

TÁBLA
Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló tábla

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET
Belépésével hozzájárul a képfelvétel
ügyfélszolgálatunkon megtekinthető.

rögzítéséhez. Adatvédelmi

szabályzatunk

az
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
Adatkezelési hozzájárulás
MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI
KÖTELEZETTSÉGRŐL
1. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát megismerte.
2. A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és
érvényesíteni az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.
3. Az adatkezelési szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó
lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von maga
után.
4. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során
tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából
kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és
részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a
személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a
titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyom fennállását követően is terhel. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a
titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges
megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket
alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése
bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint aki a foglalkozásánál vagy
közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség
miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
Kelt, ___________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
a munkavállaló aláírása
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
Adathozzáférési napló
Név (a személyazonosságot igazoló dokumentumban feltüntetett): ………………………………………......
Születéskori név: …………………………………………………………………………
Állandó lakóhely: ………………………………………………………………………...
Anyja születéskori neve: …………………………………………………………………
Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………….
a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok székhelyének udvarán és
ügyfélszolgálatán
az
adatkezelési
szabályzatban
meghatározottak
szerint
a
………………………………………………………………………………felvételekről
………………………………………………………………………….célból másolatot kérek.
Dátum: ……………., …………………
………………………………..
aláírás

A másolat megsemmisítésre került: ……………………………………………………..
Dátum: ……………., …………………

………………………………..
aláírás

35

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
VCSM ZRt. Szolnok
munkáltató
TÁJÉKOZTATÓ
a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről
és személyhez fűződő jogokról
A munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint a
munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony
rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos.
A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a
munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkavállaló a személyiségi jogáról általános
jelleggel előre nem mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező
jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. (9.§) A munkáltató köteles a munkavállalót
tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkaviszonyból származó kötelezettségek
teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás
céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára
átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkáltató a munkavállalót
csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató
ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi
méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató
előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról,
amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.
A munkáltató az Mt. személyhez fűződő jogok védelme tárgyában előírt tájékoztatási
kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget.
I. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben a
Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató jogos érdekének érvényesítés jogcímén az
alábbi adatkezeléseket végzi:
− Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
− Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
− E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
− Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
− A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
− Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
− Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
− GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
2. A Munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy jogi kötelezettség teljesítése jogcímén,
törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok
megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli a
munkavállalók – nyilatkozata alapján családtagjaik - adótörvényekben előírt személyes adatait
(kifizetői adatkezelés).
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3. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát, a munkaviszonnyal
kapcsolatos adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a kezelhető személyes adatok körére, az
adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, továbbá a kifizetői
adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett munkavállaló adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és ezzel a munkáltató a
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
II.
Tájékoztatás
alkalmazásáról

a

munkavállaló

ellenőrzésére

szolgáló

technikai

eszközök

A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő
magatartásának ellenőrzésére az alábbi technikai eszközöket alkalmazza:
1. Személyi ellenőrzés
A munkáltató – vagy megbízásából a vagyonvédelmi szolgáltató – jogosult a munkahelyre
belépő vagy onnan kilépő munkavállalót csomag bemutatására a tervezett intézkedése okának
és céljának közlése mellett felhívni, ha
a) megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből
származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó
kötelezettsége;
b) e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és
c) az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.
E célból motozás alkalmazható. A motozást csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és
a motozásnál csak ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál
közreműködő orvosra.
2. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása
A munkáltató a munkahelyen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok
védelme és a vagyonvédelem érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazhat, amely
képrögzítést is lehetővé tesz.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a
megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá
az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából
lett kijelölve.
Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül
vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők,
illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a
kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese jogosult.
A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizzük
meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot
bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. Az, akinek jogát
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vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított
három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot
annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy a Társaság székhelyén az ügyfélforgalom
számára nyitva álló közös helyiségekben üzleti titok védelme és vagyonvédelmi célból
kamerás megfigyelést végez.
4. Tájékoztatás a telefonhasználat ellenőrzéséről
A munkáltató engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát. A munkáltató
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat
ellenőrizheti. A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont
magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató
hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a
dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A
munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.
5. Tájékoztatás a céges gépkocsihasználat ellenőrzéséről
A munkáltató az útvonalak utólagosa ellenőrzése, az indokolatlan kitérők kiszűrése, az
üzemanyag-elszámoltatás és vagyonvédelmi célból jogosult a munkavállaló által használt
vállalati gépkocsiban járműkövető rendszert alkalmazni.
6. Tájékoztatás a számítógép és internet használat ellenőrzéséről
A munkáltató nem engedélyezi a munkavállaló részére a munkahelyi számítógép,
levelezőrendszer és internet magáncélú használatát.
A munkáltató jogosult a munkavállaló által használt vállalati számítógép, vállalati
elektronikus postafiók ellenőrzésére és megfigyelésére. A munkavégzéssel össze nem férő
fájlokat, tartalmakat a munkavállaló köteles a munkáltató felszólítására a számítógépről,
illetve az elektronikus postafiókból törölni.
7. Tájékoztatás a munkaidőn kívüli magatartás korlátozásáról
Az Mt. 8.§ (2) bekezdése szerint „a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan
magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató
szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó
hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A
munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A
korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.” Ez alapján a munkáltató
azt az elvárást fogalmazza meg a munkavállaló munkaidőn kívüli magatartásával, véleménynyilvánításával összefüggésben, hogy csak olyan magatartást nem tanúsíthat, és olyan
véleményt nem nyilváníthat, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltató helytelen
megítélésére, jogos gazdasági érdekének, illetve a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.
MUNKÁLTATÓ: VCSM ZRt. Szolnok
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***
Záradék:
Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt
elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem, annak egy példányát
átvettem.
Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap

NÉV:

_________________________

ALÁÍRÁS:_______________________
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET
VCSM ZRt. Szolnok
munkáltató
TÁJÉKOZTATÓ
munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról
I.
A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel,
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
II.
Az alkalmassági vizsgálatot előíró jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet.
E rendelet alkalmazásában:
a) munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott
munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált
személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni;
b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg
a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi
vizsgálat;
c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi
szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások
egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások
egészségét nem veszélyezteti;
d) munkát végző személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi
szempontból kiemelt munkaterületen tevékenységet folytat;
A Rendelet 3.§-a meghatározza, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség
felmérésére irányul:
3. § (1) Az alkalmasság véleményezése:
a) a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre,
b) a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre; az
álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható
foglalkozási csoportokra vagy szakmák megjelölésére,
c) a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű
munkaterületen folytatott tevékenységre
történik.
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(2) A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és
soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott
esetekben záróvizsgálattal egészül ki. A szakképző intézménybe jelentkező tanulónál a
beiskolázáskor - a pedagógus, a szülő, illetve a tanuló kérésére - pályaválasztási tanácsadás
céljából iskolaorvosi vizsgálat végezhető.
(3) A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.
(4) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a
munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső:
a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott
igénybevétele
aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,
ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma
elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;
c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban
történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e
mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;
d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható
állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott
munkaképességű;
e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a
választott szakmában;
f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres
foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel;
g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az
adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.
(5) A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát
végző személy egészségi állapota - a tevékenység gyakorlása esetén - a járványügyi
szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét,
folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen.
(6) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a
foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének,
a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot
véleményezésére.
(7) A soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata keretében
végzett, HIV fertőzés megállapítására irányuló szűrővizsgálati kötelezettségkörét, a
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjét külön jogszabály állapítja meg.
***
Záradék:
Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt
elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem
Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap
NÉV:

_________________________

ALÁÍRÁS:_______________________
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY
KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ
JOGI SZEMÉLY NEVE:
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:
KAPCSOLATTARTÓ BEOSZTÁSA:
TELEFONSZÁMA(I):
E-MAIL CÍME:

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ:
ADATKEZELŐ HONLAPJA:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A SZEMÉLYES ADATOK
CÍMZETTJEI:
A SZEMÉLYES ADATOK
TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
SZEMÉLYES ADATOK
TÁROLÁSÁNAK HELYE:

VCSM ZRt. Szolnok
www.vcsm.hu
Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
Az érintett hozzájárulása
a VCSM ZRt. Szolnok ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
hatóságok, állami szervek
Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5
évig.
VCSM ZRt. Szolnok elektronikus és
papíralapú adattároló rendszere

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a
Magyar Postának.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
− Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
− Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
− Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani.
− Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására
nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
− További információk a VCSM ZRt. Szolnok honlapján elérhető Adatkezelési
tájékoztatóban olvashatók.
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A Társaság Adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat, illetve a fenti
információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez
hozzájárulok.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
Aláírás
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET

VCSM ZRt. Szolnok
Munkáltató megnevezése
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
MUNKAVÁLLALÓ NEVE:
MUNKAKÖRE:

Figyelemmel arra, hogy munkáltatóm SZJ.74.12.20. könyveléssel és SZJ.74.12.14. egyéb
számviteli szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége tekintetében az EU 2016/679. számú
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozónak minősül, és
mivel e jogszabályok szerint az adatfeldolgozónak biztosítania kell, hogy a személyes adatok
kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállaljanak, továbbá megismerve
a „személyes adat” Rendelet szerinti fogalmát, miszerint személyes adatnak minősül az
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
a következő titoktartási nyilatkozatot teszem:
1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent nevezett munkáltatómnál végzett munkám során
tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladataim teljesítése céljából
kezelem és továbbítom, más célra nem használom, azokat illetéktelen személlyel nem közlöm
és részére nem adom át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a
személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.
2. Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel.
3. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő
kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhat. Tudomásul veszem a Btk. 223.§-a szerinti magántitok
megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint, aki a foglalkozásánál
vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség
miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
Kelt, ___________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
a munkavállaló aláírása
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