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I. f,'ejezet

Altaldnos rendelkez6sek

1. A szabrilyozds c6lja

1. A hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv adatv6delmi, adatbiztons6gi 6s kdz6rdekti adatok
nyilviinossdgiira vonatkoz6 szabAlyzata (a tovribbiakban: Szabfilyzat) kibocs6trisrlnak c61ja,

hogy a hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv tev6kenys6ge soriin a szem6lyes adatok v6delm6hez
fl26do alkotmrlnyos alapjogon alapul6 inform6ci6s 6nrendelkez6si jog 6rv6nyesiilds6t
biztositsa, illetve az iltala kezelt szem6lyes adatok jogosulatlan felhaszniiliisiinak
megakadiilyozrlsa 6rdek6ben meghataroz6sra keriiljenek az adafuddelmi 6s adatbiztons6gi
el6iriisok, valamint a hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv kezel6s6ben 16v6 k6z6rdekti adatok
nyilviinossaigiinak biztositrlsa, ennek 6rdek6ben a kriz6rdekii adatok megismer6s6re irrinyul6
ig6nyek elbililisa, illetve az elektronikus formiiban kozzdteendl adatok megismerdsdre
ir6n1ul6 ig6nyek elbirikisa soriin irrinyad6 eljririsi szabrilyok, valamint az elektronikus
form6ban ktizz6teend6 adatok nyilvilnoss6gra hozataldval 6sszefiigg6 feladatok meghatiiroziisa.

2. A hivat6sos katasztr6fav6delmi szerv adatkezel6si tevdkenys6g6ben 6l1and6 vagy eseti
jelleggel r6szt vev6 vagy abban kdzremiik<id6, a hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv
drdekkdr6ben adatfeldolgoz6kent vagy k<iztis adatkezel6k6nt eljar6 term6szetes 6s jogi
szem6lyekkel, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezetekkel kdtend6 szerz6d6sekben,
megilllapodiisokban 6rv6nyesiteni kell a szemdlyes adatok kezel6s6re vonatkoz6an a
Szabiilyzatban me ghatrirozott kdvetelm6nyeket.

3. A Szabirlyzatban foglaltakat kell alkalmazni a hivat6sos katasztr6fav6delmi szerv 6ltal
folytatot adatkezel6si mtiveleteke az adatok megielendsi formaj6t6l ftiggetleniil, az
adatkezel6s teljes folyamat6ra kiterjed6en - az adatok megszerz6s6t6l vagy a hivatiisos
kataszh6fav6delmi szervn6l tdrt6n6 keletkez6s6t6l azok tdrl6sdig, illetve megsemmisit6s6ig -,
ftiggetleniil att6l, hogy az adatok valamely nyilvilntartiisi rendszer vagy valamely iigyben
keletkezett irat r6sz6t k6pezik-e.

4. A min6sitett adatok kezel6s6re vonatkoz6 jogszabrily elt6r6 rendelkez6s6nek hiiinyiiban a
Szab6lyzatban foglaltakat kell alkalmazni a min6sitett adathordoz6ban szerepeltetett szem6lyes
adatok kezeldse soriin.

2. rtnelmez| rendelkez6sek

5 . A Szabilyzat alkalmaziisa soriin

5.1. adatbiztonsdg'. a szemdlyes adatok jogosulatlan kezel6se, igy kiildncisen megszerzdse,
kdzl6se, feldolgozasa, megveiltoztatiisa, elveszt6se 6s megsemmisft6se elleni szervez6si,
technikai megold6sok, valamint eljrir6si szab6lyok risszess6ge; az adatkezells azon illapota,
amelyben a kockrizati tdnyezoket - 6s eziltal a fenyegetetts6get - a szewezdsi, miiszaki
megold6sok 6s intdzked6sek megsziintetik, vagy legal6bb minim6lis szinhe cs<ikkentik;

5.2. adatfelelds szemdly'. az adatfelel6s szewezeti- elemn6l kijeldlt szem6ly, aki felel6s a
kdzzdt€teli listdk r6sz6t k6pez6 adatok adatk6zl6 feld tdrt6n6 tovribbitrisri6rt;

5.3. adatfelel4s szervezeti elem. a hivatiisos katasztr6fav6delmi szervekn6l az a szervezeti elem,
arnely az elektronikus riton kdtelez<ien kdzz6teend6 k<iz6rdekii adatot el66llitotta, illetve
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amelynek a miikdddse sor6n ez az aAat keletkezett, vagy amely r6sz6re miikdd6se sor6.n az
adatot szolg6ltattr{k;

5.4. adathordoz6: brirmely alakban, b6rmilyen eszkdz felhaszn llsdval6s brirmely eljrir6ssal
el66llitott, szem6lyes adatot tntalmaz6, megielenit6 yagy azt meg6rz6 titrgy, eszkdz vagy
kdzeg;

5.5. adatkezeldsi tevdkenysigek nyilwintartdsa: ahivatiisos katasztr6fav6delmi szerv felel6ssdgi
kdrdbe tartoz6an v6gzett, a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben
tdrt6n6 v6delm6tol 6s az ilyen adatok szabad iiraml6srir6l, valamint a 95l46lEK itinyelv
hatrllyon kivtil helyez6s6r<i1 s2616,2016. ipilis 27 -i 2016/679 eur6pai parlamenti 6s tan6csi
rendelet hat6lya al6 tartoz6 adatkezel€si tevdkenys6geket tafialmazo nyilvrintartris, afielyet M
adatv6delmi tisztvisel6 vezet;

5.6. adatlrczelSi nyilvdntartas: a hivatrisos kataszh6fav6delmi szervek kezel6s6ben ldv6
biiniigyi szem6lyes adatokkal kapcsolatos adatkezeldseket tartalmaz6 nyilvilntart6s, anelyet az
adatv6delmi tiszwisel6 vezet;

5.7. adatkazld: a hivatiisos katasztr6fav6delmi szervek azon szervezeti eleme vagy az a
szem6ly, amely, vagy aki az adatfelel (5s 6ltal hozz6 eljuttatott adatokat a szerv kdzzltdteli
listriiban kdzz6teszi;

5.8. adatvddelem: a szem6lyes adatok jogszerfi kezel6s6t, az 6intett szem6lyek vddelmdt
biaosit6 alapelvek, szabii,lyok, elj6rrisok, adatkezel6si eszkdzcik 6s m6dszerek 6sszess6ge

5.9. kizzitdteli /rsla: a hivatiisos katasztr6favddelmi szervek 6ltal honlapjukon ktitelez6en
nyilv6no ss6gra hozott adattartalom, amely

a) dltaldnos knzzdtdteli lista: az informrici6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Infotv.) 37. $ (l)
bekezd6se alapjin, az Infotv. l. melldkletdben meghat6rozott adattartalommal rendelkez6
kdzz6tdteli lista;

b) kiilonas knzzitdteli lista: az Infotv. 37. $ (2) bekezd6se alapjrin, jogszab 6ly 6ltzl a hivatilsos
katasztr6fav6delmi szerveket is mag6ban foglal6 gazatokra, a kdzfeladatot ell6t6 vagy
rendv6delmi szeMipusra vonatkoz6an meghatiirozott, kozzdteendb adatokat tartalmaz6
kdzz5teteli lisla;

c) egtedi ki;zzitdteli lista: az Infotv. 37. $ (3) bekezd6se alapjan a hivatrlsos katasztr6fav6delmi
szew vezetbje - a Nemzeti Adatv6delmi 6s Informrlci6szabads6g Hat6srig (a tov6bbiakban:
NAIH) v6lemdny6nek kikdr6s6vel -, valamint jogszzbirly iltal a hivatisos katasztr6fav6delmi
szervekre, azok irinyitirs4 feliigyelete al6 tartozi szervekre vagy azok egy rdszdre kiterjed6
hatillyal krltelez6en kdzzdteend6 adatkdrt tartalm az6 kozze'terc1fl fisra,.

II. f,'ejezet

A hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv adatv6delmi int6zm6nyrendszere

3. Az adatkezel6sek szintjei

6. A hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv ktizponti adatkezel6 szerve a Beltigyminiszt6rium
Orsziigos Katasztr6fav6delmi F6igazgat6s6g (a tovribbiakban: BM OK-F), tertiLleti adatkezel6
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szervek a katasztr6fav6delmi igazgat6srlgok, a BM OKF Gazdas6gi Elht6 Kdzpont (a
tovribbiakban: BM OKF GEK) 6s a Katasztr6fav6delmi Oktat6si Kiizpont (a tovribbiakban:
KOK). A katasztr6fav6delmi kirendelts6gek 6s a hivatiisos ttizolt6srigok a kataszh6fav6delmi
igazgat6srigok irlryitdsival l6tnak el adatv6delmi feladatokat.

4. Az adatkezel6 szerv vezetdj6nek felel6ss6gi rendszere

7 . Az adatv6delemre 6s informiici6szabadsiigra vonatkoz6 el6ir6sok alkalmaziisa soriin
adatkezelf szerv vezetrijdnek kell tekinteni a Tolna Megyei Kataszh6favddelmi Igazgat6s6got
(a tov6bbiakban: Tolna MKI) igazgat6jdt.

8. Tolna MKI igazgat6ja felel6s

a) az trinyitlsa al6 tartoz6 szerv adatv6delmi 6s adatbiztonsiigi int6zm6nyrendszer6nek
ki6pit6s66rt 6s mrikddtet6s66rt, ennek keret6ben a szew iital kezelt szem6lyes adatok
v6delm6hez sztiks6ges szem6lyi, t:irgyi 6s technikai felt6telek biztosit6s6t c6lz6, hataskdrdbe
trtoz6 int9zke d6sek me gtdtel66rt;

b) a kezel6s6ben l6v6 kdz6rdekii adatok kdzz6tdteli kdtelezetts6gdnek teljesit6s66rt;

c) a kriz6rdekri 6s a kdzdrdekb6l nyilviinos adatok kiadris6ra iranyul6 adatig6nyl6sek
hatririd6ben tdrt6n6 megviilaszoliisii6rt;

d) akbzzlt6teli egysdgek leir6 adatainak az egys6ges kdzadatkeres<i rendszer iizemeltetqjdhez
tijrt6n6 tov6bbitas66rt 6s a tovribbitott adatok rendszeres frissit6s66rt;

e) az aliirendelt szemdlyi 6llomiirry adatv6delmi oktatrlsridrt 6s tov6bbk6pz6s66rt;

f) az irinyitisa a16 tartoz6 szerv tev6kenys6g6nek rendszeres adatv6delmi ellenorz6s66rt, az
ellen6rz6s soriin esetlegesen felt6rt hi6nyoss6gok vagy jogszabiilys6rt6 kiirtilm6nyek
megsztintet6s66rt, a szem6lyi felel6ss6g megiillapit6srlhoz sztiks6ges elj6rds
kezdem6nyez6s66rt, illetve lefolytat6s66rt, az ltala vezetett szery kdzzdtdteli listiinak
naprak6szs6g66rt;

g) az 6rintett jogainak gyakorolaisiihoz sztiks6ges feltdtelek biztosit6s66rt.

9. Az adatkezel<i szervek vezet6inek felel6ss6ge nem zi,ia ki az egyes szervezeti elemek,
v alamint az e gyes riLllom6nytagok fele16ss6 g6t.

10. Amennyiben a szem6lyes adatokhoz val6 jog megs6it6se miatt a hivatiisos
katasztr6fav6delmi szervnek sdrelemdij, kriLrt6ritds fizet6si kdtelezetts6ge keletkezik, a

szemdlyes adatokhoz Iiiz6d6 jogs6rt6st t6nylegesen elkdvet6 szem6ly kil6t6nek felderit6s6re
mindent meg kell tenni, 6s amennyiben ez sikenel jar, vele szemben krirt6rit6si eljriLr6st kell
kezdem6nyezni.

5. A Tolna MKI igazgat6jinak feladat- 6s hatdskiire

1 1. A Tolna MKI igazgat6jrinak feladat- 6s hatiiskcire:

a) kialakitja 6s irriLnyitja ajogszabfily SlIal a feladat- 6s hatdskdrbe utalt adatkezel6si rendszerek
eg6sz6nek (nyilvantartasok, adatlirak, munkafolyamatok, inform6ci6riraml6sok ds

feldolgoziisok, jogosultsrigok), rendeltet6sszerii miikddtet6s6t, amelynek keret6ben teljes
felel6ss6get visel a szemdlyes adatok keze16s66rt, valamint az informdci6szabadsfigra
vonatkoz6 jogszabrilyok 6s az ezen alaprrJ6 rendelkez6sek 6rv6nyre juttatSs56rt;
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b) gondoskodik a szem6lyes adatok kiirdben ajogosulatlan hozzrif6r6s, k6zl6s, megviiltoztatiis,
vagy tdrl6s megel6z6s6r61, a szervezdsi-, technikai v6delemr6l, tov6bb6, hogy a szemdlyes

adatok vddelmdnek biztosilisa drdek6ben az lintett az adatkezelo altal kezelt adataihoz - ha
tdrvdny kiv6telt nem tesz - hozziifdrhessen, illetve gyakorolhassa a helyesbit6shez vagy
tdrl6shez, adathordozhat6sdghoz val6 jogitt, kdr6s6re az adatkezelt5 korlfitozza az adatkezeldst,
amennyiben annak feltdteli fenruillnak, tiltakozhasson szem6lyes adatai kezel6se ellen;

c) szem6lyes felel6ssdggel tafiozik az iiltala vezetett szerv, illetve az irinyitisa a16 tartoz6
szervek tevdkenys6g66(, azok tdrv6nyes 6s szakszeni miikdd6s66rt, ezen beltil az irinyitisa
alatt riLll6 ri'llomriny adatkezeloi tev6kenys6g6drt, az adatv6delmi el6ir:isok, valamint a
kapcsol6d6 iiglviteli 6s min6sitettadat-v6delmi szabrflyok betartisfi6rt;

d) ellen6rzi a v6delmi ds biaonsigi szabrilyok gyakorlati 6rv6nyestil6s6t, int6zkedik a
hi6nyossrigok felszrimol6srira;

e) kialakitja az adatkezeldsek szervezeti 6s miikdd6si feltdteleit, gondoskodik a miikdd6si
kiivetelmdnyek 6s az adatbiztonsiigi k<ivetelm6nyek 6rv6ny,re juttatrisrir6l.

6. A Tolna MKI adatv6delmi tisztviseltije

1 2 . A Tolna MKI igazgat6j a kdteles az irrinyitrisa al6 tartozi szem6lyi rillomrinyb6l az
adatv6delmi tevdkenys6g, trlLrnogat6sa, feliigyelete 6s ellen6rz6se drdek6ben - jogi,
kbzigazgatbsi, informatikai fels6fokri v6gzettsdggel rendelkez6 - tertileti adatvddelmi
tisztvisel6t kijeldlni. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel<ije az adatkezell szervn6l m6s
feladatokat is ellfithat, azonban az adatkezel6 szerv vezet6je k6teles biztositani, hogy ezekb6l a
feladatokb6l ad6d6an ne keletkezzen dsszef6rhetetlens6g, 6s az egy6b munkakdri feladatok
elliitiisa ne veszdlyeztesse az adatvedelmi tisztvisel6i feladatok ell6t isdt. Az dsszef6rhetetlens6g
fenn6lkisrit folyamato san vizsgrilni kell.

13. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel<ije eljrir a munkakrtri leirris6ban rdgzitett
adatv6delemmel 6sszeftigg6 feladatkdrdkben, az adatkezell szew vezetoje ugyanakkor
toviibbra is felel6s az adatkezslis jogszenis6ge drdekdben hatrisk6rdbe tartoz6 intdzkeddsek
megt6tel66rt. A tertileti adatv6delmi tisztvisel6 adatv6delmi feladatainak gyakorlis a sofin az 6t
kinev ezi; vezet kdzvetlen a1:iLrendelts6g6be tartozik.

14. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel6je kdteles jelenteni az adatkezell szerv vezet<i,jdnek,

amennyiben azt 6szleli, hogy egy tigy elint6z6se kapcsiin vele kapcsolatban cisszefdrhetetlens6gi
helyzet meriil fel, igy kiiltindsen, ha az alapul szolg6l6 iiggyel 6sszefiigg<i adatkezel6si
tevdkenys6g kapcs6n kor6bban ddnt6st hozott. Ebben az esetben az iigy elint6z6s6vel
kapcsolatos d6nt6si j ogkdrt az adatkezel1 szew vezet6je gyakorolja, aki a ddntds el6k6szit6s6re
kijeldli az tigyben eljbr6 szervezei egysdget.

15. A Tolna MKI adaw6delmi tisztviseldjdnek feladata:

a) segiti az adatkezel6 szew vezetbjdt az adatkezel6sre vonatkoz6 j ogszabiilyok 6s bels6 normrlk
6rv6n1,re juttat is6ban, figyelemmel kisdri az adawddelemmel 6sszeffigg6
jogszabiiLlyvifltoziisokat, elok6sziti az adatkezelo szerv vezet6j6nek adatv6delmi tirgyi
d<int6seit;

b) kivizsg6lja ahozzir lrkezelt bejelent6seket; 6s adatvddelmi incidens 6szlel6se eset6n annak
megsziintet6s6re hivja fel az adatkezelbt yagy u adatfeldolgoz6t, indokolt esetben vizsg6lat
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lefolytadset kezdem5nyezi az adatkezelo szew vezetbjdnll, javaslatot tesz az incidens k6Lros

krivetkezm6nyeinek elh6ritrlsrira, a hasonl6 j civ6beni incidensek me gel6z6s&e;

c) segitsdget nyrijt az 6rintettek jogainak gyakorl6sdban;

d) az aAatkezel1 szerv vezet6jdnek megbizasdb6l ellen6rzi az adatkezeli5 szervn61, illetve az
aliirendelt szervekn6l az adatv6delmi k6vetelm6nyek me glartdsttt, az el6ir6sok megszeg6s6nek
6szlel6se eset6n felhiv a j ogszerii 6llapot halad6klalan helyte6llitasri,ra 6s a hitinyossdgokat j elzi
a szeru ,',ezet6jdnek, 6s indokolt esetben a szerv vezet6j6n6l kezdemdnyezi a felel6ss6g
meg6llapitr{srlhoz sziiks6ges eljrinis lefolytatris6t;

e) gondoskodik a teriileti szerv szemdlyi iillomiinya ds a helyi adatv6delmi megbizott
oktatrisrir6l, sziiksdg szerinti vizsgiztatislr6l, a helyi szerv szemdlyi 6llomrlnydnak oktatiisiihoz
seg6danyagot bi zlosit a rlszdre vagy az oktatflst 6 maga v6gzi

f) elk6sziti az adatkezell szerv adatv6delmet 6rintd bels6 norm6inak tervezet6t, kcizremrikridik
az adatvddelmi jogszabri,lyok 6s magasabb szintii bels6 normilk tervezeteinek
v6lem6nyez6sdben, jelzi a jogalkalmazris sotln tudomiisiira jutott, esetleges normam6dositrist
ig6nyl6 probl6mrikat;

g) vezeti az adatkezel6i tevdkenys6gek nyilviintart6s6t, az adatkezeloi nyilviintartiis, az
adatv6delmi incidensek nyilvintafiAsht, az lintett hozzifdrisi jog6val kapcsolatos
int6zked6sekr6l sz6l6 nyilvii,ntartiist 6s az elutasitott kdz6rdekri adat megismerdsi kdrelmek
nyilvrintartris6t;

h) a k6relem tirgyiban drintett szakteriilet kdzremtikdd6s6vel elk6sziti az 6rintettnek a
szem6lyes adatai kezel6s6re vonatkoz6 k6relmdre, illetve a kdz6rdekri adat megismer6s6re
ir6nyul6 k6relmekre adand6 v6lasziratokat;

i) gondoskodik a teriileti adatkezelo szerv honlapji{n megjelenitett Adatvddelmi krinyelvek 6s

adatkezel6si trij6koztat6k naprak6szen tartrisrir6l;

j) rendszeresen ellenorzi a tertileti adatkezelo szew kdzzftfteli listriinak naprak6szs6gdt 6s

teljess6g6t, az egyes szakteriileteket adatkdzl6sre hivja fel;

k) feliigyeli az adatkezelo szerv adatszolg6ltatAsi tevdkenys6g6t, adatv6delmi szempontb6l
riLlldst foglal az adatok tov6bbitr{srinak jogszeriis6g6vel kapcsolatban;

l) feladat6Lnak ell6tr4sa sor6n sziiksdg szerint egytittmtikiidik a rendszergazdfval, illetve -
amennyiben van ilyen - az elektronikus inform6ci6s rendszerek biztonsrlgri6rt felel6s
szem6llyel;

m) 6vente februrir 28-ig jelent6sben 6rt6keli a tertileti 6s helyi szerv adatv6delmi, adatbiaons6gi
6s inform6ci6szabads6ggal kapcsolatos helyzet6t;

n) vdgzi az elutasitott k6zdrdekriadat-megismer6si ig6nyekkel kapcsolatos NAIH fel6
telj esitend6 taj6k oztatist;'

o) ell6tja az Egys6ges Kdzadatkeres6 Rendszerrel, valamint a Kdzponti Jegyz6kkel
kapcsolatos, jogszabdlyban meghatiirozott feladatokat;

p) kdzremiikddik az adatv6delmi targyu perben, szakrnai vdlemdny6vel segiti a BM OKF
kijeldlt j ogtanricsosiinak perk6pviselet6t, a targyaliisokon hallgat6s6gk6nt r6szt vesz;
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q) segiti az adaw6delmi hatrisvizsg6latot, kdzremiik<idik az adatfeldolgoz6i, k<iz6s adatkezel6i
szerz6d6sek megkcit6s6ben;

r) ell6tja mindazon feladatokat, amelyeket a teriileti adatkezel6 szerv Adatv6delmi 6s

Adatbiztons6gi Szabilyzata ftszdre feladatk6nt m egjatir oz.

16. A 15. pont m) alpontjriban meghatiirozott jelent6s tartalmazza kiildndsen

a) az adatkezel6 szervekn6l vdgzett adaw6delmi tirgyri ellen6rzdsek megjeltil6s6t, azok
fontosabb megriLllapitrisait, a feltArt l6nyeges szab6lyalans6gokat, hi:inyoss6gokat, a
megsziintet6siike tett int6zked6seket;

b) az elvdgzelt honlapellen6rz6sek id6pontj6t, eredmdny6t 6s a hiiinyoss6gok potldsrira
vonatkoz6 informrici6kat;

c) az adatkezelo szervek 6llomi5ny6ba tartoz6k ellen az adatv6delmi el6irdsok megs6rt6se miatt
inditott fegyelmi, szabriLlys6rt6si 6s biintet6eljanisokra vonatkoz6 adatokat (az 6rintettek
megiel6l6se n6lkiil);

d) az adatkezelo szervekn6l lefolfatott oktatrisok, tov6bbk6pz6sek gyakorlatiit;

e) a NAIH 6ltal vdgzell vizsgilatokat, megkeresdseket, azok fontosabb megriLllapitrisait;

f) adatvddelemmel, informiici6szabadsriggal kapcsolatos perekre vonatkoz6 adatokat;

g) a kdz6rdekii adatok nyilv6mossdg:inak egyedi k6relmek ftjAn 6s honlapon t6rtdn6
k zzetetellel biztositott helyzet6t az adalkezel1 szerr.ndl, ide6rtve a NAIH feld ktllddtt 6ves
t6j6koz1zt6 megtdrtdntdt;

h) az adatv6delem 6s informaci6szabads6g teriilet6n ad6dott egyedi iigyeket;

i) a kdvetkez6 naptriri 6l,re tervezett feladatokat.

7. A Tolna MKI kjrendelts6geinek adatv6delmi megbizottai

17. A Tolna MKI vezetoje az ell6tand6 feladatok jellege, dsszetettsdge 6s mennyis6ge alapjrin
a Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel6 tevdkenys6g6nek tiirnogatilsa 6rdek6ben a kirendelts6g
riLllomrinyrib6l adatv6delmi megbizottat jel6l ki.

18. A helyi adatv6delmi megbizottak kdzremiikddnek a szem6lyes adatok jogszeni kezel6s6t
biztosit6 feladatok v6grehajtrisrlban. Az adatv6delmi megbizott a helyi szerv adatvddelmi
k<lvetelm6nyeknek megfelel6 miikdd6s6nek biaositisa 6rdek6ben kdzremiikddik az
adatv6delmi tisztvisel6 rlltal meghatarozott feladatok ell6trisriban.

19. Az adatvddelmi tiszlviselo az adatv5delmi megbizott szfilrlr ra a Szab lyzatbat
meghatirozott tev6kenys6g6ben tdrt6n6 kdzremiikdd6s 6rdek6ben feladatot hatfuozhat meg.

20. A helyi adatvddelmi megbizott eljdr a ftszdre meghatarozott - 6s munkak6ri leinisrlban
rcgzitett - adatv6delemmel 6sszeftigg6 feladatkdrdkben, a tertileti adatkezel6 szerv vezet6je
ugyanakkor tovribbra is felel6s az adatkezelfs jogszeriis6ge 6rdek6ben hatlsk6rdbe tartoz6
int6zked6sek me gtdtel5drt.

21 . A Tolna MKI adatv6delmi megbizottainak feladata:
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a) kdzremtikddik a helyi adatkezelo szew adatkezell,s6vel 6sszefiigg6sben 6rkez6 panaszok,
kifo grisok ki vizsg6lasriban,

b) segits6get ny$t az 6rintetteknek a helyi adatkezel6 szerv adatkezel6s6vel Ssszeffiggdsben,
jogaik gyakorl6s6hoz,

c) a katasztr6favddelmi kirendelts6g vezet6j6nek megbizirsirb6l ellenorzi a helyi adatkezel6
szervn6l vagy annak egys6gein6l (tiizolt6-parancsnoks6g) az adatv6delmi kdvetelm6nyek
meglartisdt, az el6irasok megszeg6s6nek 6szlel6se esetdn felhiv ajogszeni 6llapot haladdktalan
helyre:iLllitasara 6s a hi:inyoss6gokat a szolgalati rit betart6s6val jelzi a szew vezet6j6nek 6s

indokolt esetben a szew vezetil6ndl kezdem6nyezi a felel6ss6g meg6llapitiisiihoz sztiks6ges
elj rir6s lefolytatris6t,

d) a c) ponton feliil, havonta ellenbrzi aftzikai adatbiztonsiigra vonatkoz6 szab lyok betartrisrit,

e) kdzremiikddik az adatv6delmi jogszab6lyok 6s magasabb szintii bels6 normiik tervezeteinek
vdlemdnyez6sdben, jelzi a jogalkalmaz6s sordn tudom6silra jutott, normam6dositast ig6nyl6
probldmrikat,

f) 6ll6sfog1alis kialakit6s6val, v6lemdnyezdssel segiti a helyi ada&ezel5 szerv adatv6delmet
6rint6 szakmai tev6kenys6g6t,

g) 6vente februrir 15. napjriig - a r6sz6re el6zetesen megktilddtt szempontrendszer alapjrin -
jelent6sben 6rt6keli a helyi adatkezel1 szerv adatv6delmi 6s adatbiztons6gi helyzetdt.

8. A terfleti adatv6delmi tisztvisel6re 6s a helyi adatv6delmi megbizottra vonatkoz6
ktizds szabdlyok

22. Az ada'il't6delmi tisztvisel6t 6s az adatv6delmi megbizottat a szem6lyes adatok v6delme
teriiletdn szerzett ismeretei 6s gyakorlati tapasztalatai, valamint a szdmrira jogszab6lyban vagy
norm6ban meghatiirozott feladatok ell6t6sflra munkakdrdb6l, ismereteib6l ad6d6 alkalmass6g
alapjrin, ir6sban kell kijeltilni.

23. Nem lehet olyan szem6lyt kijeldlni adatv6delmi tisztvisel6nek vagy adatv6delmi
megbizotbrak, akinek a Polgri.,ri Tdrvdnykdnyw6l s2616 2013. 6vi V. tdrv6ny szerinti
hozzirtrloz6ja az alatkezell szervndl adatkezeldssel kapcsolatos ddnt6sek meghozatalfua
jogosult szem6ly.

24. Az adafr€delmi tiszwisel6 6s az adatv6delmi megbizott munkakdri leirris:inak lartalmaznia
kell a ffibb elletand6 feladatait, kiil6ndsen azl, hogy tev6kenys6g6t mely szervek
vonatkozi s6ban vegzi.

25 Az adatv5delmi tisztvisel6 szitm{ra feladatainak elllt isa c6ljrib6l, az ahhoz sziiks6ges
m6rt6kben biaositani kell a min6sitdssel v6dett iratokba tdrt6n6 betekintdst.

26. Adatv6delmi tiszlvisel6nek 6s adatv6delmi megbizottnak fels6fokri v6gzetts6ggel
rendelkezS 6s az adatvddelmi ismeretekb6l sikeres vizsgiit tett szem6ly jekilhet6 ki. Az
adatv6delmi tisztvisel6 a BM OKI adatvddelmi tiszlvisel6je 6ltal szervezett k6pz6st k6vet6
vizsga teljesit6s6vel igazolja a sziiks6ges adatv6delmi ismeretek meg16t6t.

III. Fejezet

A szem6lyes adatok v6delme a hivatrisos katasztrtifav6delmi szervn6l
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9. Az adatkezel6s alapvet6 szabdlyai

27. A Tolna MKI-n6l kezelt adatokat megfelel6 int6zked6sekkel v6deni kell ktil6ndsen a
jogosulatlan hozzifdrds, megv6ltoztatris, tovdLbbit6s, nyilvriLnossdgra hozatal, t6rl6s vagy
megsemmisitds, valamint a v6letlen megsemmisiil6s 6s s6riil6s, tovirbb| az alkalmazoll technika
megvriLltoz6s5b6l fakad6 hozzdfdrhetetlenn6 viil6s ellen.

28. Az adalkezel6 kdteles az adatkezel6si mtiveleteket rigy megtervezni 6s v6grehajtani, hogy
biztositsa az 6rintettek magiinszfdnijrinak vddelmdt.

29. Az adatkezeki, illetve tev6kenys6gi kdrdben az adatfeldolgoz6 kdteles gondoskodni az
adatok biaons6grir6l, kdteles tovribbrl megtenni azokat a technikai 6s szervez6si int6zkeddseket
6s kialakitani azokat az elj{risi szabilyokat, amelyek az adatv6delmi szabdlyok 6rv6nyre
j uttatiisiihoz sztiksdgesek.

30. A kiilitnb6z6 nyilvrirrtartasokban elektronikusan kezelt adat6llom6nyok vddelme 6rdek6ben
megfelel6 technikai megoldrissal biaositani kell, hogy a nyilvrintartrisokban tr6rolt adatok -
kiv6ve, ha azt tdrv6ny lehet6vd teszi - kdzvetleniil ne legyenek dsszekapcsolhat6k 6s az
6rintetthez rendelhet6k.

31. Az adatkezel6nek 6s az adatfeldolgozdnak az adatok biztons6g6t szolgril6 int6zked6sek
meghatrirozrisakor 6s alkalmazrisakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejletts6g6re,
6s a rendelkezesre riLll6 leglobb technol6gi t az 6intettek mag6Lnszf6nij6nak vddelme 6rdek6ben
alkalmazni kell. TObb lehets6ges adatkezeldsi megoldris kda;J azt kell v6lasaani, amely a
szem6lyes adatok magasabb szintr.i v6delm6t biaositja, kiv6ve, ha az afinylalan neh6zs6get
jelentene az adatkezel6nek.

32. A k6zfoglalko atotlak kizin6lag abbal az esetben l6thatnak el iigykezel6i, tigyviteli
feladatokat, amennyiben a munkav6gz6s cdljrlb6l rendelkezdsiikre bocsritott adatok kezel6se
egy6rtelmiien azonosithat6 6s esetleges k6s6bbi adats6rt6s eset6n bizonyithat6, hogy ki 6s

milyen mdrt6kben ismerhette meg azokat, valamint a jelen szabtlyzatban, a Hivatrisos
Katasztr6fav6delmi Szervek Egys6ges lratkezel6si SzabdlyzatAban 6s az tnformatikai
Biztons6gi Szabrilyzatban foglaltak ismeretdb6l az adatv6delmi tisztvisel6 ds az tigykezel6s6rt
felel6s vezet6 iltal szeruezett oktat6son eredm6nyes vizsg6t tett, tov6bb6, amennyiben a
kiizfoglalkoztatott nyilatkozatot tesz, amelyben felel6ss6get v6)lal az adatv6delmi 6s
adatbiztons6gi szabrilyok betart6s66rt. A kcizfoglalkoztatottak feladataik ell6tiisa sonin
ktzir6lag az tiglwiteli tev6kenys6ghez kapcsol6d6 adatfeldolgozrisi tevdkenys6gben t<irt6n<i

r6szv6tel tekintetdben kertilhetnek kapcsolatba a hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv
6llomr6nyriba tartoz6 szem6ly'e vonatkoz6 szem6lyes vagy kiildnleges adattal, megielen6si
form6jAt6l fliggetleniil, humiinigazgatiisi eljdrdst 6rint6 iratanyagot, illetve az illetm6nyre,
juttatasokra vonatkoz6 iratokat, adatokat, nyilv6ntart6sokat nem kezelhetnek. Ezen adatokat
m6g az iigyviteli tev6kenys6ghez kapcsol6d6 adatfeldolgozr{si tevdkenys6gben t6rt6n6
dszv6tel tekintet6ben sem kezelhetik.

10. Adatkezel6sek megkezd6se, adatv6detmi hatisvizsgdlat, az 6rintetti jogok

33. Amennyiben a szemdlyesadat-kezel6s bels6 szab6lyoz6 vagy egy6b iriisos form6ban keriil
elrendel6sre, erre orsz6gos szinten a BM OKF loigazgatoja vagy a szakteriilet szerint 6rintett
helyettese, tertileti szintii adatkezel6s eset6n az 6rintett teriileti szerv vezetrije jogosult.
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34. Szemdlyesadat-kezel6si k6telezettsdget el6ir6 bels6 szabtlyoz6 vagy iriisbeli d6,nt6s
el6kdszitdse sordn az 6rintett szakteriilet, ha a teryezell adatkezelds valamely - ktilcindsen rij
technol6girikat alkalmazo - tipusa magas kockiizattal jiir a termdszetes szem6lyek jogaira 6s

szabaAsdgira ndzve, vagy ha az adatkezel6s a NAIH hatdsvizsgrilati jegyz6k6ben szerepel,
el6zetes hatrisvizsgalatot vdgez arra vonatkoz6an, hogy a tervezett adatkezel6si mriveletek a
szem6lyes adatok 6s az 6rintettek v6delmdt hogyan 6rintik.

35. Nem kell adatv6delmi hatiisvizsgiilatot v6gezni, ha az adatkezel6s az adatkezel6re
vonatkoz6 jogi kdtelezetts6g teljesitds6hez sziikseges vagy kdz6rdekii yagy az adatkezel6re
ruhiaott k<izhatalmi jogositvriny gyakorl6srinak keretdben v6gzett feladat v6grehajtiis6hoz
sztiksdges, 6s az adatkezel6st jogszab6ly irja el6, amennyiben a jogalkot6 a jogszabrily-
el5kdszit6s sorrin adatv6delmi hat6svizsg6latot v€gzetl.

36. Az adatvddelmi hat6svizsg:iLlat sztiks6gessdg6nek megrfllapitas i toz az lintett szaktertilet
megvilaszolja az l. ffiggel6kben foglalt k6rd6seket.

37 . Ha atewezell adatkezelds annak kdrtilmdnyeire, igy ktildndsen cdljfua, az &ntettek kdr6re,
az adatkezellsi miiveletek sorrLn alkalmazott technol6giiira tekintettel - az adatkezel6ssel
viirhat6an 6rintett szem6lyek jogaira 6s szabads6gaira ndzve - val6sziniisithet6en magas
kockrizatot nem azonosit, vagy meg6llapitiist nyer, hogy az adatkezelds az adatv6delmi
jogszabr4.Llyban meghatiirozott kivdteli kdrbe tartozik, tgy ennek l€nydt az 6rintett szakteriidet
iriisban rdgziti.

38. Amennyiben az €intetl szakteriilet az adatkezel6ssel vrirhat6an 6rintett szem6lyek jogaira
6s szabadsiigaira n6zve magas kockrizatot azonosit vagy jogszabfilyi rendelkez6s alapjiin
adatv6delmi hat6svizsgdlattal kdtelez6en vizsgrlland6 adatkezeldsi tevdkenysdgek esete iill
fenn, adatv6delmi hatasvizsgiilat lefolytat6sAt kezdem5nyezi az adatkezel6 szerv vezet6jdndl.

39. Az adatkezel6 szerv vezetSje az lrintelt szaktertilet javaslatriLra elrendeli az adatv6delmi
hatilsvizsgrilat lefolytalis6t vagy itisban rbgzin mell6zds6nek okait. Az adatv6delmi
hat6svizsgii,lat lefolltalisrlig vagy M annak elmarad6s6val kapcsolatos okok ir6sban tdrt6n6
rdgzit6s6ig az adatkezel6sr6l sz6l6 ddnt6s nem hozhat6 meg.

40. Az adatvddelmi hatrisvizsg6lat lefol)tat6s6ban az adatkezel6s rlltal 6rintett szaktertilet vesz

r6szt. Az adatvddelmi hatiisvizsg6l atot az adatv6delmi tiszfvisel6 6s az elektronikus inform6ci6s
rendszer biztons6gridrt felel6s szem6ly segiti. Az adatvddelmi hatrlsvizsgiilat iratai ddnt6s-
el6k6szit6 iratok, ezdrt azok nem nyilv:inosak.

41. Az adatkezeldsi hatiisvizsgiilatot v6gzb szaktertilet az adatvddelmi hatrisvizsg6latr6l
dsszefoglal6 jelent6st k*szit a 2. ff.iggel6kben foglaltak alapjin. Az tisszefoglal6 jelent6st az

adatkezel6 szerv vezet6je hagyja j6ve, amelyet k6vet6en az adakezel€st a 34. pont szerint kell
elrendelni.

42. Az €intetthozz jiniasin alapul6 adatkezel6s eset6n - k6s6bbi igazolhat6s6ga 6rdek6ben

- a hozz jitn:J.1st kiildnleges adatnak nem min6siil6 szem6lyes adatok eset6n is irrlsban kell
r6gziteni, kivdve a 106. pontban foglalt esetben.

43. Az €intettet az adatkezeldshez tdrtdno hozz{j{rul{sinak beszerz6se elStt trijdkoztatni kell
arr6l, hogy

M
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a) milyen adatait, milyen c6lb6l, mennyi ideig kivrinja kezelrn az adatkezel6 hivatiisos
katasztr6favddelmi szerv ;

b) mely hivatrisos katasztr6favddelmi szerv 6s hol v6gzi az adatkezel6st, illetve adatfeldolgoz6
ig6nybev6tele esetdn mely adatfeldolgoz6 6s hol v6gzi az adatfeldolgoz6st;

c) az adatok tov6bbitrisrira milyen c6lb6l 6s mely szervek resz6re kertilhet sor;

d) az 6rintett az adatkezel6ssel kapcsolatban milyen jogokkal rendelkezik (el6zetes
trljdkoz6drishoz, hozziflrdshez, helyesbit6shez, az adatkezells korliiozitsihoz, tdrldshez,
adathordozhat6s6ghoz va16 jog) 6s azokat milyen m6don drvdnyesitheti;

e) az adatok esetleges automatizillt d<intdshozatal c6ljrib6l val6 felhasznrflris6,r6l;

f) a hozzirjitruhis brlrmely id6pontban tdrt6nd visszavonrisrinak jogrir6l 6s arr6l, hogy a
hozzrijrirul6s visszavon6sa nem 6rinti a visszavon 6st megel zb adatkezelds jogszertslgdt;

g) a szem6lyes adat szolgltat{sa jogszabiilyon vagy szerz6d6ses kiitelezettsdgen alapul vagy
szerzbdds kdt6s6nek el6felt6tele-e, valamint hogy az 6rintett kdteles-e a szem6lyes adatokat
megadni, tov6bbd hogy milyen lehetsdges kdvetkezmdnyeikkel jrirhat az adatszolgfiltatAs
elmaradrisa;

h) az adatvddelmi tiszfvisel6 el6rhet6s6g6r6l;

i) milyen jogorvoslati lehet6sdggel rendelkezik (NAIH-hoz fordulis, bir6slgi jogdrv6nyesit6s
,itja).

44. Az dintettek tfijdkoztafAsa az adatkezel6st v6gz6 szewezeh elem kdtelezetts6ge.

45. Az egyedi iigyekben alkalmazand6 hozzajiml6 nyilatkozatot, valamint az althoz tartozo
adatv6delmi tAjdkoztatlt az adatkezell szerv adatv6delmi tiszwisel6je, a rendszeresen
el6fordul6, adatkezeldsi hozziilitrulist ig5nyll tigyekben alkalmazand6 hozz jlrull
nyilatkozatot a BM OKF adatvddelmi tisztvisel6je az lrirntett szakleriilet kdzremiik6d6s6vel
k6sziti el.

46. A tdbb hivatilsos katasztr6fav6delmi szerv 6ltal ugyanazon adatokon vd,gzert adatkezelf.s
esetdn az adatkezel6srdl tdrtdn6 tljdkoztatis 6s a hozzilirll6 nyilatkozat elkeszit6se sorrin
iigyelni kell arr4 hogy valamennyi adatkezeki szerv adatkezeliSkdnt trirt6n6 megjeldl6sdre sor
keriiLlj 6n.

47. Egy adatillom:inyhoz tdbb adatkezel6si c6l is kapcsol6dhat, azonban minden egyes cdlhoz
rendelkez6sre kell rillnia a sztiksdges jogalapnak.

11. Adatv6delmi incidensek nyilvrln tart{sa

48. Aki a tev6kenys6gdnek ell6tlsa soriln a hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv 6ltal vdgzett
adatkezel6ssel kapcsolatban adatvddelmi incidens gyanrijrit 6szleli, kdteles at a szolgiiati tt
betartiis6val a vonatkoz6 bels6 szab6lyoz6 szerint halad6ktalanul jelezni a hivatasos
katasar6fav6delmi szerv adatv6delmi tisztvisel6j6nek.

49. Aki a munkii,ltat6 iilal vdgzntl adatkezel6s kapcs6n sajiit szemdlyes adatai tekintet6ben
adatv6delmi incidens gyanrij6t 6szleli, jogosult aa kiizvetlentil jelezni a BM OKI adatvddelmi
tisztvisel6jdnek.
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50. Az adatv6delmi tiszfvisel6 az 49-50. pont alapjrin neki bejelentett 6s a saj6t hatrlskdrben
6szlelt adatv6delmi incidensekSl nyilvilntart6st vezet, amely tartalmazza az ,t'lntett szemdlyes
adatok k6r6t, az adatv6delmi incidenssel 6rintettek kcir6t 6s szimtflt, az adaw6delmi incidens
id6pontjdt, kdriilm6nyeit, hatiisait 6s az elhiritirsiua megtett int6zked6seket, valamint az
adatkezel6st el6ir6 jogszabrilyban meghatrlrozott egy6b adatokat.

51. A bekdvetkezett adatv6delmi incidensek tekintet6ben a kdvetkezmdnyek elhdritrisi 6s a
hasonl6 esetek bek6vetkez6s6nek megel6z6si m6djrlra az adatv6delmi tisztvisel6 tesz
j avaslatot.

12. Az adatkezel6si tev6kenys6gek nyilvintartisa

52. Az adatv5delmi tisztvisel6 legk6s6bb az adatkezel6s megkezd6se el6tti tizennegyedik napig
kdteles az adatkezel6 hivatasos katasztr6fav6delmi szerv felel6ss6g6be tartozoan kezelt
szem6lyes adatokkal kapcsolatos adatkezel6sekr6l vezetett nyilvri.ntartrisban rrSgziteri a

szem6lyes adat 6rintettj6nek a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se
tekintetdben tdrt6n6 v6delm6fil 6s az ilyen adatok szabad iiramlisrLr6l, valamint a 95/46lEK
ininyelv hatllyon kiviil helyez6s6r6l sz6l6, 2016. 6prilis 27-i 20161679 eur6pai parlamenti 6s

tan6csi rendelet (a toviibbiakban: GDPR) 30. cikk (l) bekezd6s6ben foglaltakat.

53 . Az adatkezel6sekben bekdvetke zetl v(ltozdst vagy az adatkezells megsztintet6s6t az Eintett
szaktertilet nyolc napon beliiLl bejelenti az adatvddelmi tisztvisel6nek.

13. Az adatkezelSi nyilvintart:is

54. A hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv a kezel6s6ben l6v6 biiniildiiz6si c6hi adatkezel6s
(katonai vdts6g miatti parancsnoki nyomozis) eset6n adatkezel6i nyilvantartrisban rcgziti az
Infotv. 2518. $ (1) bekezdds6ben foglaltakat.

14. Az adatfeldolgoz6s szabilyai

55. Az adatfeldolgozilsra vonatkoz6 szerzlddst vagy m6s jogi akhrst irdsba kell foglalni, amely
a GDPR 28. cikk (3) bekezd6s6ben foglaltakon til atrtalmazza ktilcindsen

a) az adatkezel6 6s az adatfeldolgoz6 megnevez6s6t,

b) az adatfeldolgoz6i feladatot kdpez6 technikai mriveletek pontos meghatarozdsiit,

c) a feldolgozisra iitadott adatbiizis vagy adatkdr megjel<il6s6t,

d) az itaAott szemelyes adatok tii,rol6s6ra 6s megorz6s6re vonatkoz6 rendelkez6seket,

e) a szerz6d6s teljesit6se, megszlin6se eset6re - igy kiikinrisen az ercdeli 6s a feldolgozott
adatbizis visszaszolgriLltatrlstira, tdrl6s6re, e mriveletek jegyz k0nytezds6rc - vonatkoz6
rendelkez6seket,

f) a felel6ssdgi k6rd6seket,

g) a tov6bbi adatfeldolgoz6 ig6nybevdtel6nek lehetds6g6t vagy tilalmrit,

h) az adatfeldolgoz6 k6telezetts6g6t, hogy az adatkezel6 irdsbeli utasitasa szerint jiir el,
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i) az adatfeldolgoz6n6l szem6lyes adatokhoz valo hozzif6r6se feljogositott szem6lyek
titoktart6si kdtelezetts6g6t 6s

j) az adatkezelo r6sz6re nyrijtott, az 6rintettek jogainak 6rv6nyesit6s6ben val6 segits6gnyrijtisi
6s az adatkezelf r6sz6re t6rtdn6 inform6ci6rita&isi kdtelezetts6get.

15. Ktizds adatkezel6s szabilyai

56. Amennyiben ugyanazon szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s eszkdzdt k6t vagy t6bb
hivatisos katasztr6favddelmi szerv vagy hivat6sos katasztr6fav6delmi szerv 6s miis szerv
kdzdsen hatirozza fieg, az adatkezel6s szabflyait megiiLllapod6sban rdgzitik, kiv6ve, ha az
adatv6delmi jogszab6lyok szerinti kdtelezetts6geik teUesitesd6rt fennrill6, feladataikkal
tisszefiigg6 felel6ssdgiik megosztr6s6t jogszab 61y hatitrozza meg.

16. Adattovribbitrls a hivatfsos katasztrrifav6deLni szervek adatkezel6seib6l

57. A hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv adatkezel6seibSl adatv6delmi szempontb6l akkor
tekinthet<i az adattoviibbitiis jogszerfinek, ha a szem6lyes adat birtokriban l6v6 szerv vagy
szem6ly jogosult annak tov6bbitrisitra, az adattovitbbitiiLs cimzettje (adatk6r6) rendelkezik az
adat kezel6sdhez sztiksdges jogalappal, harmadik orszigba vagy nemzetkd,zi szervezet rlszdre
tdrt6n6 adattovrlbbitis eset6n a GDPR V. fejezetdben foglalt valamely garanciiival vagy az
6rintett - a vonatkoz6 jogszabhlyi elviirrisoknak megfelel<i tartalmf - inlsos hozzAjiiruliistival,
6s az ada&6r6s cdlja mindezzel dsszhangban van.

58. Az adattoviibbit6s felt6teleinek megl6tdt az adatot tovribbit6 adatkezel6 minden egyes
szem6lyes adattal iisszeftigg6sben ellen6rizni kiiteles.

59. Harmadik szem6ly vagy szerv rlltal benffitott adattov6bbit isi kdrelem elbirril:isa - a
tdrvdnyben kdtelezoen el6irt adattovdbbitiis eset6t kiv6ve - az adatkezell szew vezet6j6nek,
vagy az 6'ltala kijeldlt vezet6nek a hakisktir6be tartozik. Az adatig6nyl6st abban az esetben
teljesitheti, ha az taftalma"za

a) az adatig6nyl6s c6ljrit, jogalapj6t;

b) a k6rt adatok kdr6nek pontos megtatirozirs t;

c) az 6rintett szem6ly azonositisdhoz sziiks6ges adatokat, t6bb szem6lyre vonatkoz6
adatig6nylds eset6n az lintettek azonositiisiihoz sztiks6ges csoportk6pz6 ism6rveket.

60. A hivatr{sos katasztr6fav6delmi szerv - t6rv6ny elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban - csak olyan
szem6lyes adatokat tovribbithat, amelyeknek a hivat6sos kataszh6fav6delmi szel az
adatkezel6je. Azokban az esetekben, amikor az adatig6nyl6s olyan szem6lyes adatra
vonatkozik, amely eset6ben a t6rv6nyben meghalttrozol1. adatkezeki mrls szerv, az adatk6r6st -
tdrvdny e1t6r6 rendelkez6se hiiinyriban - el kell utasitani 6s az adatk6r6t t irjlkoztann kell arr6l,
hogy a k6rt adatokat mely szent6l ig6nyelheti.

61. Az adattovdbbitis tdrt6nhet k6relemre vagy tdrv6ny ilyen tartalmri rendelkez6se alapjiin
automatikusan, illetve a hozzif6t6s biztosithat6 k6relem alapjtin t6rt6n6 egyedi
adatszolg6ltat issal, vagy szfimit6gdpes (online) lek6rdez6s lehet6v6 tetel6vel.

62. A szemilyes adatnak nem min<isiil6 adatok tovribbit6sa soriin is kiemelt figyelmet kell
forditani arra, hogy az adat tovitbbitrisrinak jogszab6lyban meghat irozott korl6tja fennrill-e.
Sziiks6g eseten ki kell k6mi az adatv6delmi tisztvisel6 v6lem6ny6t.
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17. A ktizvetlen lek6rdez6s

63. A kdzvetlen lek6rdez6s lehetdsdg6nek megteremtds6re irrinyul6 k6relmet az adatkezelo
szei1t vezet6je - az 

'rintetl 
szakmai szakteriilet 6s az informatikai rendszerek biaons6g66rt

felel6s el6zetes j avaslata alapjiin - birriLlj a el. Amennyiben a sztiks6ges biztonsrigi feltdtelek nem
iiLllnak fenn, vagy azok megteremt6s6t 6s fenntartas6t a k6relmez6 nem v6lla1j4 a k6zvetlen
hozz6f6r6s nem biztosithat6.

64. A k6zvetlen hozzif€rds felt6teleinek fenn6ll6sa eset6n az adatkezel6 6s az adatigdnyl6
megrillapodilst - nem a Beltigyminisztdrium iranyitris a alil tartoz6 szew esetdn szerz<id6st - kdt
a rendszer ig6nybevdteldnek feltdteleir6l, illetve a rendszer haszniilatiinak technikai 6s

adatbiztons6gi kdvetelmdnyeir6l, valamint a kdlts6gvisel6s rendj6r6l.

65. A megdllapodiis, illetve a szerzodls alapjrlLn kiadott ktizvetlen lek6rdez6si engeddly
talalmazza a lek6rdez6sek c61j6t, jogalapjdt, a lehivhat6 adatfajtikat, a lek6rdez6sre
feljogositott szemdlyi kdr megiel6l6s6t, a lek6rdez6si lehet6s6g kezd<i 6s v6gs6 id6pontj6t,
valartint az adatok jogszerfi felhasznril6siira felhiv6 zarad6kot.

66. A lek6rdez6si lehet6s6g biaosit6sa esetdn a lekdrdezett adatokhoz csak az arra jogosultak
f6rhetnek hozzii. A kdzvetlen lek6rdezdst biztosit6 rendszerb6l kizir6lag az engeddlyezelt cdka
6s az enged6lyben meghatiirozott adatok kdrhet6k le, valamint a lek6rdezett adatokat csak
jogszeri - az enged6lyben meghatiirozott - c6lra haszn6lhat6k fel.

67. A lek&dezd,sre jogosult szem6lyekr6l 6s egyedi azonosit6juk6l naprak6sz nyilvrlntarList
kell vezetni. A jogosultak szem6ly6r6l 6s az abban bekdvetkezett viiltozisok6l az adatkezelo
szervet k6r6sdre - illetve a megrlllapoddsban vagy a szerz6d6sben meghatrirozott esetekben -
t6j 6koztatist kell nyujtani.

68. A kdzvetlen lek6rdez6st biztosito rendszert fgy kell kialakitani, hogy a szemdlyes

adatokhoz tdr1r:nb hozzif6r6s egyedi azonosit6 6s jelsz6 megad6srihoz k6t<itten tdrt6njen es a
lek6rdez6s napl6ziisiira sor kertiljdn. A vissza6ldsek megakad6lyoziisa 6rdek6ben a jelszavak
kezel6sdnek biztonsrigrir6l gondoskodni kell.

69. Az adatfelhasznrlliis 6s a lekdrdezds jogszeriisdgdnek dokumentiil6sa 6rdek6ben a kdzvetlen
lek6rdez6st biaosit6 rendszert rigy kell kialakitani, hogy a lek6rdezd st vdgzo a lek€rdezdskor a
rendszer erre a c6lra kialakitott rillomrinyriLban rdgziteni tudja az adatlek6rdezds cdlj6ra utal6
adatot (p61d6ul az iigyszrirnot), amennyiben erre programtechnikailag nincs lehet<is6g az drintett
adatkezel6s megjel<il6s6t, az adallek&dezds id6pontj6t 6s c6ljdt dokument6lni kell.

18. Adattovibbit{s hirkdzl6 eszktiz alkalmazisival

70. A hivat isos kataszh6fav6delmi szervek 6ltal kezelt szem6lyes adatot hirkrizl6 eszkdzcin

csak a jogosult nyomoz6 hat6s6gok, nemzetbiztons6gi szervek, bir6s:igok, valamirrt az

adatkezel6vel kdz6s szervezetbe taftoz6 szemdlyek szfunir4- szervezetszeriien mrikdd6
iigyf6lszolg6lat, iigyeleti szolgfila! illetve a Szervezeti 6s Miikciddsi Szab1Tyzalitban erre
kijeldlt szervezeti elem tov6bbithat. Ett6l elt6mi csak halaszthatatlan esetben, az 6let, a testi
6psdg, az eg6szs6g vagy a vagyonbiztonsilg meg6viisa 6rdekdben lehet.

71. A hiv6 jogosultsag6r6l jelsz6 alkalmaz6s6val, visszahiv6ssal vagy egy6b arra alkalmas
m6don meg kell gyoz6dni. Ha a hfv6 jogosults6ga nem 6llapithat6 meg, at jdkoztatflshirkdzl6

eszkdzd,n nem telj esithet6.
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72. Abban az esetben, ha egy nyilv6ntartasb6l hord o^at6 szanitastechnikai eszkdzzel tdrtdnik
a lek6rdez6s 6s ezek napl6zisina az ig6nybe vett nyilviintartas nem alkalmas, akkor az
adatlek6rds id6pontjrit, az adatkdrb szemdly6t (n6v, rendfokozat 6s beosztris megieldl6s6vel), a
k6rt adat fajt6j6t manudlis m6don kell rdgziteni 6s a hordozhat6 sziimit6stechnikai eszkriz
leadisakor azt az eszkd kezel6 szervnek kell leadni.

73. Hirkdzlb eszkdzdn tdrt6n6 adatszolgriltat6s eset6n a legsziiksdgesebb adatok kdzl6s6re kell
szoritkozni.

19. Az adatig6nyl6s sor6n irfnyad6 szabrilyok

74. A hivatiisos kataszh6fav6delmi szervek adatallomrfuyaib 6l ktzitrolag a katasztr6favddelmi
feladat- 6s hatrisk<irdk gyakorldsa 6rdek6ben, tovibbd tdrv6nyben meghatarozott esetben - a
c6lhoz kdttittsdg elv6nek szigoru 6rv6nyre juttatiisa mellett - ig6nyelhet6 6s hasznr{lhat6 fel
ktiz6rdekb6l nyilviinosnak nem mindstil6 szem6lyes adat. A mrls adatkezel6k altal kezelt olyan
adatrillomrinyokb6l, amelyekb6l tdrt6n6 adatig6nyl6sre a hivatilsos kataszh6fav6delmi
szerveket az drintett adatkezeldsre irinyad6 tdrv6ny felhatalmazza, csak az adott tdrvdnyben
meghatiLrozott katasztr6fav6delmi feladat elkitrLsa 6rdek6ben v6gezhet6 adatlek6rdezds, azok
harmadik szem6lynek vagy szervnek nem tovribbithat6k.

75. Az egyes elj6rdsok sordn a ktil6nbdm adattirakb6l lek6rt, de az irgy szempontj6b6l
6rdektelenn6 v6lt, fel nem hasznrilt szem6lyes adalokat az idrgy elitad6ja az ngyirat tov6bbitris6t,
illetve irattrirba helyez6s6t megelt5z6en kdteles megsemmisiteni. A megsemmisit6s t6ny6t 6s
idbpontjirt az iratborit6n, az el6ad6i iven vagy az iigyiratban elhelyezett kiildn iraton rdgziteni
6s aliiir6ssal igazolni kell.

76. Az adxlekdrdezds, illetve a megsemmisit6ssel 6rintett adatok k6s6bbi azonosithat6siiga
6rdek6ben a lek6rdezes id<ipontjrlt, az drird;ett szemdly nev6t 6s az igdnybe vett nyilvrintartas
megieltil6s6t kell rtigziteni, maguk a lek6rdezett szem6lyes adatok nem szerepeltethet6k.

77 . Az adatkfrds napl6ziisiiLra irrinyad6 szabAlyokat megfelel6en alkalmazni kell az riLllomriny
rdszdre az tigyeleti szolgillat 61tal teljesitett adatszolgriltatris eset6n is. Ebben az esetben - a
rendelkezdsre rill6 technikai lehet6sdgek figyelembevetel6vel szrimit6g6pen, hangrdgzit6ssel
vagy maauilis m6don - ftgzitent kell az adatkdr6s id6pontj6t, az adatk&o szem6ly6t (n6v,
rendfokozat 6s beosztrls megieldldsdvel), a k6rt adatok fajtijit ds az adatszolgiltatAst teljesit6
szem6ly6t. A manurilis napl6zlst az adatk6r6s kezdem6nyezbje a szolgilatbefejez6s6t kdvet6en
al{ftirsixal hitelesiti, amennyiben erre nincs lehet6sdg, akkor a saj6t maga 6ltal vezeteft
nyilvrirrtartdsban dokumentalja az ri'ltala kezdem6nyezett lek6rdez6st.

78. A folyamatos iigyeleti szolgrilatot ell6t6k esetdben a nyilvrintartasokba tiirt6n6 bel6p6s 6s
azokb6l adatszolgriltat6s csak az iigyeleti szolgflatot ell6t6 szemdly sajithozzhflrdsi k6dj6nak
felhaszn6lisrival td(6nhet. A szolgiilat 6tadrisrival egy id6ben ez6rt kdtelesek kildpni a
sziLrnit6g6pes rendszerekb6l, a szolg6latba 16p6k pedig saj 6t j ogosults6guk 6s azonosit6 k6djuk
alapjrin bel6pni a rendszerekbe.

20. Az 6rintetti jogok ryakorkisa

79. Az 6rintetli jogok gyakorl6siinak lehet6s6g6re 6s m6djrlra, a kapcsolattart6 szem6ly6re 6s
el6rhet6s6geire az 6rintettek figyelm6t az adatkezel6sre vonatkoz6 titjlkoztatzs nyrijkisa sor6n
atildkozlal6 r6szek6nt fel kell hivni.
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80. A hivatdsos katasztr6fav6delmi szervekndl az €intetli jogok gyakorklsa tekintetdben az

6rintettekkel az adatv6delmi tisztvisel6 tartja a kapcsolatot, kiv6ve, ha az adoti jog 6s az adott
adatkezel6s tekintet6ben a szakteriilettel ttirt6n6 kdzvetlen kapcsolattart6s indokolt.

81. A bedrkezett k6relmeket az adatv6delmi tisztvisel6 tov6bbitja az aAatkezellst vdgzo
szerv ezeti elem r6sz6re.

82. Az 6rintettet megilletd jogok gyakorl6sara csak az 6rintett kdrelmez6 megfelel6 azonositiisa
esetdn van lehet6s6g.

83. Nem biaosithat6 ezen jogok gyakorllsa ktiltindsen az elektronikus aLi{r6ssal nem
hitelesitett, vagy a kdrelmez6 szem6ly6nek azonositiisdt nem biztosit6 riton 6rkezett kdrelmek
eset6n. A biztons6gos elektronikus k6zbesit6si szolgriltatris ttj6n kiilddtt k6relmet tgy kell
tekinteni, hogy az a jogosulu6l szirmazik.

84. A be6rkezett k6relmeket az aAatkezell indokolatlan k6sedelem n6lktil, de legk6s6bb a
kerelem be6rkez6s6t6l sziirnitott egy h6napon beltil, a megadott e16rhet6s6gre kiild6tt 1ev6lben
teljesiti. Sziiks6g eset6n, figyelembe v6ve a k6relem cisszetettsdgdt 6s a kdrelmek szirmifi, a

halirid6 tovribbi k6t h6nappal meghosszabbithat6.

85. Amennyiben az {intelt szem6lyes adatrfu:rak helyesbitds6t vagy trirl6s6t k€ti, az adatot a
kijavitasig vagy a t6rl6sig jelz6ssel kell ell6lnt. Az adaton a trirol6son tul egy6b adatkezel6si

miiveletet kizin6lag az lintell jogos 6rdek6nek 6rvdnyesiGse cdlj6b6l vagy tcirvdnyben
meghatrirozottak szerint lehet v6gezni.

86. Az adat he1yesbit6s6r6l, t6rl6s6r61 6s korliitoziisiir6l az 6rintettet 6s mindazokat li46kozlatn
kell, akiknek az adatot tovAbbitottiik, kiv6ve, ha a t6jdkoztatiis elmarad 6sa az adatkezelfs cdljrira
tekintettel az 5intell jogos 6rdekeit nem s6rti. Ezen tAjdkozlatist a szervezeti elemek

k6zvetlentil vdgzik, az adatv6delmi tisztvisel6t a lev6l miisolat6nak megkiildds6vel

tdj6kozlztjil<.

87. Az 6rintett hozzhferlsi joginrnk gyakorlisa sor n az adatkezel6 az 6rintett jogainak ism6telt
6s megalapozatlan 6rvdnyesit6s6vel risszefligg6sben kdzvetlentil felmeriilt kdltsdgeinek

megtdritds6t a hivatrisos kataszh6fav6delmi szervekhez 6rkezett kiiz6rdekiiadat-megismer6si

ig6nyek teljesit6s6vel kapcsolatos kiilts6gt6rit6s 6sszeg6nek meghatiirozisa sorSn

alkalmazand6 dnkdlts6gszri,mitrisi szabrflyok szerint kdvetelheti az 6intett6l.

88. A ktiltsdgt6rit6s megriLllapitasanr6l a k6z6rdekii adatok megismer6s6re irriLnlul6 ig6nyek

teljesit6s6re vonatkoz6 ktilts6gt6rit6si szab6lyokat kell alkalmazni.

21. Elj{rfs a NAIH fell6p6se eset6n

89. Amennyiben a Toha MKI-n6l a NAIH

a) vi zsgrilatot,

b) adatv6delmi hat6srigi eljrirrist vagy

c) titokfeltigyeleti hat6s6gi eljrirrist

indit, az 6rintett adatkezel6 szerv adatv6delmi tisztvisel6je a BM OKF adatv6delmi

tisztvisel5j6t - a szolgrilati rit betart6s6val - halad6ktalanul 6rtesiti.
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90. A NAIH vizsgiilatrival, valamint az adatv6delmi 6s a titokfeltigyeleti hat6srigi elj6,r6ssal
6rintett adatkezel6 szervezeti egys6g vezet6je k6teles a NAIH r6sz6re

a) minden sztiksdges trlj6koztatist sz6ban 6s irrisban megadni,

b) az Ssszes olyan iratba val6 betekint6st 6s a mrlsolatok k6szit6sdt lehet<iv6 tenni, amely
szem6lyes adatokkal, kciz6rdekii adatokkal, vagy kdz6rdekb<il nyilvrinos adatokkal
dsszefiigghet,

c) biztositani azokba a helyis6gekbe val6 bel6p6st, ahol adatkezel6s folyik,

d) a min6sitett adatok megismer6sdt el6segiteni.

91. Az adatkezel6 a 91. pontban meghatrirozott kcitelezetts6geinek az Infotv. 54. $ (2)
bekezd6sdben meghatrirozott hatiiridriig kdteles eleget tenni.

92. Az adatkezel6, illetve a tilikoztatisra felk6rt szemdly a titjdkoztatfust az Infotv. 54. $ (3)
bekezd6se alapjdn tagadhatja meg.

93. A hivatiisos kataszh6favddelmi szerv a NAIH vizsgriLlata alapjrin a szemdlyes adatok
kezel6s6vel, illewe k6z6rdekii adatok vagy kdz6rdekb6l nyilviinos adatok megismerds6hez
fi2<id6 jogok gyakorl6siival kapcsolatos jogs6relem vagy annak kd,zvetlen veszdlye femilli.sAt
megalapozothrak tart6 megri,llapitiisrlval val6 egyet6rt6se vagy egyet nem 6rt6se esetdn az
Infotv. 56. $ (2) bekezddsdben foglaltak szerint jrir el.

94. Ha a hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv vezetoje a NAIH adatv6delmi 6s titokfeliigyeleti
hat6s6gi eljrir6sban hozolt hatirozatirt nem fogadja el, adatvddelmi hat6s6gi eljirr{s esetdn az
adatv6delmi tisztvisel6, titokfeliigyeleti hat6srlgi eljrlLrds eset6n a biztons6gi vezet6
v6lem6ny6nek kik6rds6t kdvet<ien a bir6srigi feliilvizsgalat kezdem6nyezds6re nyitva rill6
hallrid6n beltil a bir6sighoz fordulhat.

95. A keresetindit6si hal{rid6 lejfutAig, illetve kdzigazgatasi per inditrisa eset6n a bir6srlg
joger<is hatiirozatiiig a vitatott adatkezeldssel drintett adatok nem tdrdlhetrik, illetve nem
semmisithet6k meg, az adatokkezeldsdt a NAIH hatriro zatinakk6zhezv6telekor, illetve a NAIH
eljrir6srinak megkezddsekor fel kell fiiggeszteni €s az adatokat zitrolrri kell.

IV. Fejezet

22. A hivatrlsos katasztr6fav6delmi szerv szem6lyi riltomdnyiba jelentkez6k szem6lyes
adatainak kezel6se, az rij bel6p6k tdj6koztatisa

96. A Tolna MKI 6ltal az 6ll6shely meghirdetdsekor az adatkezellsi tij6koztatrisra vonatkoz6
6ltalrirros szabrflyok szerint trij6koztatni kell a lehets6ges prilyr26kat az adatkezells
kiiriilmdnyeir6l.

97. Annak 6rdek6ben, hogy a nem pilyilzatiktiris eredm6nyek6nt 6rkez6 dn6letrajz benyijt6ja
szem6lyes adatok v6delm6hez fiiz<1d6 joga ne s6riilj0n, a hivatiisos katasztr6fav6delmi szervek
honlapjriLn az dndletrajzok kezel6s6vel 6s tiirol6s6val kapcsolatos t6jdkoztat6t kell elhelyezti az
Allrispayaratok link alatt. A Tolna MKI kizir6lag axnak vizsg6latara jogosult, hogy a pilyizati
anyagnak megfelel6 betdltetlen rilklshellyel rendelkezik-e, amennyiben ilyen 611:ishely nem 611

rendelkezdsre, az anyagot a benlujt6jrinak vissza kell ktildeni vagy meg kell semmisiteni.

t7



98. Az <indletrajzok t6rol6si ideje az adotl piiy6zat lezantJ sit6l, amennyiben a jelentkezds

piny'zatt6l ffiggetleniil 
'rkezett, 

a jelentkez6s benyrijt.isrit6l sziiLrnitott 3 h6nap. Emek eltelt6t
kdvet6en az anyagban a szemdlyes adatokat felismerhetetlennd kell tenni.

99. Az adattitrolSsi hatirid<i lej:i'rt6t kdvet6en a pLlyiuati anyagokat meg kell semmisiteni, ha
arra a jelentkez6 kiildn ig6nyt tart, rdszdre vissza kell ktildeni. Az adatmegsemmisit6sr6l
j egyz6kdnlwet kell felvenni.

100. Az aAatkezel6 szerv adatv6delmi tiszwisel6je a szerv iltal vdgzelt dolgoz6i
adatkezel6sekr6l t6jdkoztat6t k6szit, amelyet az fj 6llom6nl.tagok r6sz6re a munk6ba dlllst
kdvet6en 6tad, vagy elektronikusan hozz6f6rhet6v6 tesz, amelynek t6ny6r6l ds az eldrdsi ritr6l
dokumentiiltan taj5koztatja az iilominy tag1flt. Az rij fllomdnytag az ismeretek itadisin
aliir{sbval igazolja.

23. Telefon- es internethasznrilat ellen6z6se

101. Az e-mail fi6k ellen6rz6sekor a tisztess6ges adatkezel6s elvdb6l k6vetkez6en el6zetesen
trij6koztatni kell az 6llomrlny.tagot a tervezett munkiltat6i int6zked6sr6l, milsr6szt lehet6sdget
kell biaositani szimira,hogy 6 vagy helyette meghatalmazolljavagy k6pvisel6je jelen legyen.

102. Az e-mail fi6k 6ttekint6s6nek kdrtiLlm6nyeit olyan m6don kell jegyz6ktinlwben rdgziteni,
hogy annak pontos menete, az anrak soriln megismert adatok kdre, az elvdgzett adatkezeldsi
mriveletek 6s azok j ogszertisdge ut6lag ellen6rizhet6 legyen.

103. A munkahelyi intemet- 6s telefonhaszn6lat, valamint az elektronikus levelez6s
ellen<irz6s6r6l egyebekben a hivatrisos katasztr6fav6delmi szervek Informatikai Biztons6gi
Szab6'lyzata rendelkezik.

104. A vezet6kes munkahelyi telefonok haszruilat6val kapcsolatos adatv6delmi k6rd6seket a
BM Orsz6gos Kataszh6fav6delmi F6igazgat6siig informatikai szaktertilet6nek Gazd6lkoddsi
Szabilyzat{r6l sz6l6 BM OKF fiiigazgat6i int6zked6s rendezi.

24. Nem dllomdnytagokr6l k6sziilt k6p- vary k6p- 6s hangfelv6telekkel kapcsolatos
adatkezel6s

105. A Tolna MKI 6llomriny6ba nem tartoz6 szem6lyekr6l k6szitend6 k6p- vagy kdp- 6s

hangfelv6teleken t6(6n6 r6szv6tel kapcsrin a k6pmdsnak mint szemdlyes adatnak kezeldsdre -
t6rv6nyi felhatalmazris hiriny6ban - kizfu6lag az 6rintett el6zetes ho zz|jituJbshval keriilhet sor.
Az 6rintettek ho zziqirlul{sbt nem kell megszerezni, ha a felv6tel

a) nyilvrinos kdz6leti szerepl6s sorrin k6sziilt felv6telnek vagy tdmegfelv6telnek mintistil,

b) a hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv riltal ellitott szolgiilati feladattal dsszeftigg6sben
hat6srigi ellen6rz6s vagy beavatkoz6s sonin k6sztil.

106. Amennyiben a felv6tel k6szffi6nek m6dj6ban 6ll megfelel6 sz6beli t jdkoztathst adnt az

adatkezel6sr6l, az 6rintettek hozziljiirul6sa sz6ban is beszerezhet6.

107 . A tijdkozlal{s 6s a hozzijitrrrlds beszerz6se sonin figyelemmel kell lermi a megfelel6
adatkezel6i szint(ek) megiel6l6s6re es arr4 hogy a hozzi1arulfls valamennyi nyilviinossiigra
hozatali helyre (a BM OKF, a teriileti szervek honlapja, a M6diaszerver, a katasztr6fav6delem
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Facebook-oldala 6s Youtube-csatomiij4 Instagram- 6s Twitter-profilj4 a, Katasztr6fav6delem
cimri elektronikus magazin, a Katasztr6fav6delem Kdzponti Zenekar honlapja, a
Katasztr6favddelem Kdzponti Mrizeum honlapja, aKatasztr6favddelmi Kutat6int6zet honlapja,
az Orsziigos Katasztr6fav6delmi Sportegyesiilet honlapja) kiterjedjen.

108. Rendezvdnyek, esemdnyek szervez6se eset6n a rendezv6ny, es emdny szervezbje lehet6sdg
szerint el<izetesen kdteles gondoskodni az drintettek megfelel6 titj6kortat5s{r6l 6s a
hozzdj 6rul6sok beszerzds6r<il.

25. l&{oz96 kamerdk

109. A beavatkozfls-elemzdsi, oktatrisi cdlb6l telepitett kamera eset6ben, amennyiben a kamera
a szem6lyeket azonosithat6 m6don rdgziti (pl. 6116 jrirmii el6 keriil6 szem6lyek),6s a
felv6teleket a hivatrisos katasar6favddelmi szerv k6s<ibb fel kivriLnja haszniilni, de a
felhasznrflrisi c6l az arckdpek kezel6sdt nem indokolja, olyan technikai hriueret kell bidositani,
amely alkalmas a szem6lyazonositrisra alkalmas felvdtelek anonimizhlfisbra.

110. A beavatkozis-elemz6si, oktatisi c6lb6l telepitett kamera 6'ltal rdgzitett felvdtelt
illet6ktelen szem6lyeknek 6tadni, valamint a felv6telt nyilviinossrigra hozni nem lehet, kiv6tel
a felvdtel oktatrisi c6lb6l t6rt6n6 bemutatdsa. A szem6lyes adatokat azonban ilyenkor is
felismerhetetlenn6 kell tenni.

I 1 L A Tolna MKI g6pj6rmiiv6be a szolgiilatteljesitdst ellen6rz6 technikai eszkdzk6nt telepitett
k6pfelvev6 iltal rdgzitett felvdtel megismerdsdre az rlllomrinyillet6kes parancsnok 6s az iltala
erre munkakdrtikn6l fogva kijel6lt szem6lyek jogosultak, az m6g oktat lsi c6lra sem hasznrflhat6
fel, tdrv6nyi felhatalmaziis hiiinyriban nem bocs6that6 harmadik szemdlyek rendelkez6sdre. A
k6pfelvev6 felszerel6s6r6l az adott g6pjri'rmiiviin szolgii[atot teljesit6 rfllomriLnyt elSzetes inisbeli
tajekoztatrisban kell reszesiteni.

112. A felvdtelen l6that6 g6pjarmii rendsziimiit kizfu6lag abbNr az esetben kell kitakami,
amennyiben az maginszemlly g6pjrirmiive. A Tolna MKI 6s mris kdzfeladatot ell6t6 szervek,
szemdlyek g6pjr4rmiivei eset6n a kitakardsra nincs sztiksdg.

I I 3 . A kamer6val rendelkez6 g6pj rirmti kamerrij Snak iizemeltet6s66rt felel6s szem6ly a
g6pjirmiivezetl.

114. Ha a g6pjirmn mozgSsa soriin valamely kiil<inleges esemdny t6rt6nik, a kamera ii'ltal
rdgzitett esemdnyrol k6sztilt felv6telt a szolgrilati eldljrir6nak rlt kell adni.

115. A g6pjrirrnii 6s a kamera hasznal6i, kezel6i adatv6delmi oktat isban r6szestiLlnek az
adatvddelmi tisztviselSt6l a kamera tizemeltet6si k6re 6s a felvdtelek anonimizil6sa
tekintet6ben.

116. Az adatv5delmi tisztvisel6 biirmikor j ogosult betekinteni a kamera felvdteleibe ellen6rz6s
c61jab6l.

117. A Tolna MKI objekhrmain taliLlhat6 mozg6 kamer6i ktzir6lag magrlnteriileten, illetve a
magiintertiletnek a kdzdnsdg sziim6Lra nyilvii.nos rdsz6n haszniilhat6k.
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26. Hat6s6gi tev6kenys6ggel kapcsolatos adatkezel6si szabrilyok

118. A hat6srigi tigyekkel kapcsolatos szem6lyesadat-kezel€s az 6ltalinos kdzigazgatflsi
rendtartiisr6l sz6l6 2016. 6vi CL. tdrv6ny (a tovribbiakban: Akr.) 6s az adott hat6srigi flg]tipusra
ininyad6 adatkezel6si szabiilyok szerint tdrt6nik.

1 19. Az iigyf6l 6s az eljards egy6b r6sztvev6j6t t6j6koztatr:i kell a zrirt adatkezel6s lehet6sdg6r6l
6s annak indokair6l. Az tigyfdl 6s az eljri,r6s egy6b r6szfvev6je term6szetes szem6lyazonosit6
adatainak 6s lakcim6nek z\rt kezellsdt rigy kell biztositani, hogy a v6dett szem6ly adatait
talalmaz6 eredeti iratokat az iigy iratai kdzdtt elkiildnitetten, zfut,lepecs6telt borit6kban kell
elhelyezni.

120. A kiskoru, cselekv6k6ptelen vagy cselekv6k6pess6g6ben rdszlegesen korl6tozott nagykoru
tigyf6l, tanri, szemletiirgy-birtokos vagy megfigyelt szemdly 6rdek6ben a hat6siig a kiskoru, a
cselekv6k6ptelen 6s a cselekv6kdpess6gdben rdszlegesen korliitozott nagykoru iigyf6l, tanri,
szemletargy-birtokos vagy megfigyelt szem6ly v6delme 6rdek6ben erre iriinyul6 k6relem ndlktil
is d<inthet az 6rintett szem6ly adatainak zirtkezel€sdr5l 6s az iratbetekint6si jog korl6tozhsdr6l.

121 . A zittankezelt adatok megismerds6re a hat6s6g, a feliigyeleti szerv, valamint a fellebbez6s
elbirriLlisrira j ogosult hat6siig, az illetdkes tigy6sz 6s a bir6s6g jogosult.

122.'Ugyfdli min6s6g hiiinya eset6n iratbetekintdst kdr6 szem6ly szem6lyes adatot tartalmaz6
iratba kiziir6lag akkor tekinthet be, ha az adat megismer6se joga 6rv6nyesit6s6hez,
ktitelezetts6ge teljesit6s6hez sztiksdges, ellenkez6 esetben a k6relmet el kell utasitani.

123. Ha ttirv6ny a d6nt6s nyilvdnoss6gdt nem korlfltozza vagy nem zirlaki,6s az ig€nylo az

eljrirris befejez6sdt kiivet6en a v6glegess6 v6lt hatfuozatot, valamint az els6fokt hatdrozatot
megsemmisit6 6s az els6fokri hatilozatot hoz6 hat6s6got rij eljrirSsra utasit6 v6gzdst szeretn6

megismemi, akkor csak a szemdlyes adatot 6s a v6dett adatot nem tartalmaz6 iratot ismerheti
meg.

124. Akdzdrdektbejelent6s vagy panasz alapjan indult hat6srigi eljrir6st leziir6, miir v6glegess6

vdlt ddnt6s megismerhetos6ge nem zrirhat6 el a konibbi bejelent6t<i1 vagy panaszost6l arra
hivatkoz4ssal, hogy az anonimiaflt hatitrozat kivonatiib6l kcivetkeztetdsek vonhat6ak le az

tigyf6l szem6ly6rc ndne, mivel a kdz6rdekii bejelent6st vagy panaszt benytjt6 szemdly az

iigyfelet nyilvri,nval6an ismeri.

125. A tiirvdny alapj6n kdtelez6en kdzzdteendS vdgleges vagy fellebbez6sre tekintet n6lkiil
v6grehajthat6v6 nyilvrinitott hat6siigi hatiirozatok kbzz6t6tel6nek adatv6delmi szab6lyait ktildn
int6zked6s hatr{ro zza (neg.

27. Beavatkozhsokkal kapcsolatos adatkezel6si szabf lyok

126. A titz elleni v6dekez6sr6l, a mtiszaki ment6sr6l 6s a tiizolt6s6gr6l sz6l6 1996.6vi )OOil.
tdrvdny 10/A. $ (2) bekezd6s6ben rdgzitett adatokat tafialmazf iratanyagot a hivatiisos

ttizolt6siigokon 6s katasztr6fav6delmi 6rsdk<in elzAwa kell tArolni.

Y. Fejezet

Adatbiztons6gi el6irdsok

28. Adatbiztonsdgi int6zked6sek
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727. Az adatbiztons6gi int6zked6seket - a vonatkoz6 jogszabrilyok 6s a Szab6lyzat keretei
kdzdtt - valamennyi hivatrisos katasztr6fav6delmi szervn6l a biztons6gos adatkezel6shez 6s a
helyi adottsrigokhoz igazodva kell meghatiirozni 6s v6grehajtani.

128. Az infrastrukhuiihoz, a hivatisos katasztr6fav6delmi szerv objektumaihoz kapcsol6d6 6s
a hardvereszkdzdk v6delm6t szo1g6l6 adatbiaons6gi k6vetelm6nyekr6l, valamint az
informatikai rendszerekben kirolt adatok v6delmdr6l az lnformatikai Biztonsagi Szabilyzat 6s
kiildn bels6 szabriLlyoz6k rendelkeznek.

129. A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szigorubb el6irrisokat a szemdlyes adatok
kezeldse figyelembev6teldvel tdrtdnt magasabb inform6ci6biaons6gi kocki2ati osztiilyba
sorol6s kezeli.

29. Az adatkezel6s dokumentdci6jinak v6delm6re vonatkoz6 adatbiztonsdgi
int6zked6sek

130. A szem6lyes adatokat tartalmaz6 adatrillomrinyok dokumentiici6it nyilvrintart6sba kell
venni 6s gondoskodni kell azok aktualizil6s{i61. Meg kell hatfuoznt a dokumentiici6khoz
tdrten6 hozz{f€rdsre jogosultak kdr6t, egy6bkdnt a hozzif€rds csak az adatkezel<i szerv
vezet6j6nek engeddly6vel tdrt6nhet. Szab6lyozni kell a dokumentlci6k triroldsrinak,
mrisoldsri.nak, esetleges kdlcsiinz6sdnek rendjdt.

131. A szem6lyes adatokat 6s a szem6lyes adatok kiildnleges kateg6ririit tartalmaz6
adatkezeldsek dokumentr{ci6it princ6lszekr6nyben vagy biaons6gi zirral 6s falakattal ell6tott
lemezszekrdnyben, vagy biztonsrigi ziirral, vasr6ccsal 6s falakattal, illetve elektronikus
vddelemmel elliitott helyis6gben kell 6rizni.

30. A szem6lyh ez ffrn6ll6 6s az alkalmazrii tev6kenys6ggel 6sszeliigg6 int6zked6sek

132. Az adatkezel6 szerv vezet6j6nek gondoskodnia kell a szem6lyes adatok kezel6s6t vdgz6
allomrlny megfelel6 kdpz6s6r6l 6s tovribbk6pz6s6rSl.

133' A szdmit6g6pes h6l6zaton szem6lyes adatok at tartadlmaz6 dokumentumot kizir6lag abban
az esetben lehet t<ibb szemdly 6ltal is hozzifdrhetri mappdban elhelyezri, amennyiben a
szemdlyes adatot tartaknaz6 irat a mapp6hoz hozzrif6r6si jogosults6ggal bir6 szervezeti egys6g
:iLllomrinydnak feladatkdr6be tartoz6 tigytipus tigyirata.

VI. Fejezet

Inform6ci6szabadsdg a hivatisos katasztrrifav6delmi szervekn6l

31. Az informdci6szabadsrig tartalma

134. A Tolna MKI-nek 6s szemdlyi 6llomrinyriLnak lehet6vd kell tennie, hogy az lnfotv.-ben
meghatiirozott kivdtelekkel a kezel6sdben 16v6 kriz6rdekti adatot 6s kdzerdekb6l nyilv:inos
adatot (a tov6bbiakban egytitt: k6z6rdekii adao erre irrinl.ul6 ig€ny alapjrfur brirki
megismerhesse.

135. A kdzdrdekii adatokhoz tiirtdni| hozzbf6r6s biztosithat6 kdzzltltellel, kiiliincisen a
ktiz6rdekii adatokat kezel6 szerv honlapjiin 6s az Egys6ges Kdzadatkeres6 Rendszerben, vagy
erre iriinyul6 egyedi igdny megv6laszoliisiival.
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136. Az adatkezel6 szerv vezet6j6nek ddnt6se alapjr{n a k6z6rdekii adatok irasban megiel6lt
kdr6t az el6irt m6don kiildn erre ir6nyul6 k6relem hianyriban is nyilviinossiigra kell hozni. Az
adatkezel6 szew vezetbje 6ltali dontds alapjrln nyilvrlnoss6gra hozand6 adatok kdr6re brlrmely
szewezeti elem javaslatot tehet, ktil6ndsen akkor, ha ugyanazon t6miiban tcibb helyr6l 6rkezik
adatigdny vagy sajt6megkeresds.

32. Szerz6d6sekkel, tdmogatdsokkal kapcsolatos adatnyilvinossrig 6s az iizleti titok

137. A hivatrisos katasztr6fav6delmi szervekkel szerz6deses kapcsolatban illl6 szervekkel,
szem6lyekkelkdtdttszerz6d6sekbenazalibbiakatkellfelttintetni:,,Aszerzbdbfelektudomdsul
veszik, hogy az Infotv.27. $ (3f{3a) bekezd6se alapjrin a szerz6d6s tartalma k6z6rdekii, illetve
kdz6rdekb<il nyilviinos adatnak min6siil, 6s az nem min6stil iizleti titoknak. Az esetleges

nyilviinossiigra hozatal azonbart nem eredm6nyezheti az olyan adatokhoz - igy ktildndsen a

v6dett ismerethez - val6 hozzif6rdst, amelyek megismer6se az itzleti tevdkenys6g v6gz6se

szempontjrib6l atinltalan s6relmet okozn4 feltdve hogy ez nem akad6lyozza meg a
kdz6rdekb6l nyilviinos adat megismer6s6nek lehet6s6g6t. A felek az arra i;inyluJi k6relem
esetdn kdtelesek a szeruSdds kriz6rdelai, illetve k6zdrdekb6l nyilvrlnos adatnak min6siil6
tartalmrlra vonatko z6at tAjdkoztatitst adni."

138. A hivatasos katasztr6favddelmi szerv fltal kiadAsi elofu{nyzat terhdre kdtdtt visszterhes
szerz6d6sekben az albbiakat kell felttintetni: ,,A szerzodb felek tudomiisul veszik, hogy a

kdtelezetts6get villal6 az itlithalfisfig ellen6rz6se c61j6b6l, a szerz6d6sb6l ered6 kdvetel6sek
eldviil6s6ig az tllal.tthiztariAsr,6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny 41. $ (6) bekezd6se 6s a255.

$-a alapjrln jogosult a jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet
dtlithat6srigdval 6sszefrigg6, az 55. $-ban meghat:irozott adatok kezel6s6re, amelyb6l a b) pont
bafbc) alpontj6ban 6s a c) pont ca) 6s a cd) alpond6ban foglalt adatok szemdlyes adatnak
min6siilnek, amelyek tekintetdbet az adatkezel6s kdtelez6."

139. Az 6llami vagyonnal va16 gazd6lkoddsra 6s az azzal val6 rendelkezdsre vonatkoz6

szerz6d6sek eset6n a szerz6d6sben az al6bbiakat kell feltiintetni: ,,A szezodo felek tudom6sul

veszik, hogy az iilani vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVI. t<irvdny 5. $ (1) bekezd6se alapjrln a
szerz6d6s k6z6rdekii adatnak nem min6siil6 tartalma kdz6rdekb6l nyilviinos adat, ha kiiltin
tdrv6ny milskdnt nem rendelkezik. "

33. A k6z6rdekii adatok megismer6s6re ir6nyul6 ig6nyelq az Alapvet6 Jogok Biztosrinak
Hivataldt6l, valamint az orsz6gryfll6si k6pvisel6kt6l 6rkez6 megkeres6sek int6z6s6nek

eljdrrisi szabdlyai 6s a k6lts6gt6rit6s

140. K6z6rdekti adat megismer6se inint barki sz6ban, irrlsban vagy elektronikus riton terjeszthet

e16 igdny.t.

141 . A Tolna MKI adatv6delmi tiszwisel6j e int6zi a tertileti 6s a helyi s zew iltalkezelt adatokta

ininyul6 kdz6rdekiiadat-megismerdsi ig6nyeket, amennyiben a k6relem nem valameruryi

hivat6sos kataszh6fav6delmi szerv 6ltal kezelt vagy a BM OKF-fel k<izdsen kezelt adat

kiad6sri,ra iriiLnyrrl. Amennyiben a k6rt adatok besorolisa nem egy6rtelmt vagy az rj,gy

bonyolultsiiga ail indokolja, a teriileti adatv6delmi tisztvisel6 a BM OKF

informiici6szabads:iggal foglalkoz6 tiszwisel6j6nek rillisfoglalis6t k6ri.

142. A teriileti adatv6delmi tisztvisel6 a k6relem be6rkez6s6r6l, ide 6rtve az Alapvet6 Jogok

Biztosrlnak Hivatal6t6l, valamint az orsz ggybllsi k6pvisel6kt6l 6rkez6 megkeres6seket is, a
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BM OKI inform6ci6szabadsriggal foglalkoz6 tisztvisekij6t halad6ktalanul 6rtesiti. A BM OKF
inform6ci6szabads6ggal foglalkoz6 tisztvisel<ije koordinrilja a hivatdsos kataszh6fav6delmi
szervek k<iz6rdekii adatok megismer6sdre irrinyul6 k6relmek, az Alapvet6 Jogok Biztosrinak
Hivata16t6l, valamint az oszitggyild,si k6pvise16kt6l irkezb megkeres6sek teljesit6s6vel
kapcsolatos tev6kenys6gdt. A koordh6ci6 lezirrlititt k6vet6en a BM OKF
informdci6szabads6ggal foglalkoz6 tisztvisel6je megkiildi a j6vrihagyott viilaszt a teriileti
adatvddelmi tisztvisel6 r6sz6re, aki gondoskodik annak megkiildds6r6l az adatig6nyl o ftszerc.

143. A BM OKI inform6ci6szabadsriggal foglalkoz6 tisztvisel<ije 6s a teriileti adatv6delmi
tisztvisel<i a k6relem k6zhezvdtelekor halad6ktalanul megvizsgdlja, hogy a kdrelem
teljesit6sdhez sziiks6ges allbbi alapvet6 inform6ci6k rendelkez6sre ii'llnak-e:

a) az ig6nyl6 neve vagy megnevez6se;

b) az 6rtesitdsek 6s a v:iLlasz megkiild6s6hez sziiks6ges el6rhetos6g;

c) az igdnyelt adatok pontos meghatArozAsa.

144. Amennyiben az igdny nem tartalmazza az igdny teljesit6sdhez sziiks6ges adatokat -
idedrtve azt az esetel is, ha az adatig6nyl6 a megismemi kiviint adatot nem tudja pontosan
megleldlni - BM OKI inform6ci6szabadsriggal foglalkoz6 tisztvisel6je, illetve a Tolna MKI
adatv6delmi tisztvisel6je haladdktalanul, de legkds6bb az igdny klzhezvdteldt kdvetd 5 napon
beltil felhivja az igdnyl6t az ig6ny pontositasdra.

145. A BM OKF informrlci6szabadsdggal foglalkoz6 tisztvisel6je 6s a Tolna MKI adatvddelmi
tisztvisel6je az igdny pontositisiinak elmulasztiisa eset6n figyelme zteti az adatiglrryllt aria.
hogy amennyiben a pontositilst elrnulasztj4 ig6ny6nek teljesit6se r6szben vagy egdszben
meghifsul.

146. Az igdnyelt adatot t^rtalmaz6 nyilviinos fornis megjel0l6se kiz:ir6lag abban az esetben
helyettesiti az ig6ny teljes egdsz6ben tiirt6n6 megv6laszoliisilt, amennyiben a nyilvrinoss{gra
hozott adatok megegyeznek a kiadni k6rt adatokkal.

147. Amennyiben az ig6nyelt adat kezellje nem a megkeresett szerv, 6s az ig6nyelt k6z6rdekii
adatot keze16 szerv a megkeresett szerv el6tt ismert, err6l a t6nyr6l, azon szerv megjel6l6s6vel,
amelyt6l a k6rt adat ig6nyelhet<i, az ig6nyl6t trij6kozratni kell.

148. Amennyiben az igdny 15 nap alatt nem teljesithetri, kiiLldncisen, ameruryiben az adatok az
ig6nyelt csoportositiisban nem iillnak rendelkezdsre 6s azok kigyrijt6se a hatirid6n beliil
objektiv okb6l nem lehets6ges, vagy az igdny nagyszitmt, nagy terjedelmii adatra vonatkozik,
valamint, ha az adatigdnyl6s teljesitdse a hivatrisos katasztr6favddelmi szery
alaptev6kenys6g6nek ellfltitstltoz sztiks6ges munkaer6forr6s ardnytalan mdrt6kii
ig6nybev6tel6vel jdr, az ngyntdz6si hatarid<i tov6bbi l5 nappal meghosszabbithat6. Ebben az
esetben ig6nyl6t a BM OKF inform6ci6szabads6ggal foglalkoz6 tisztviseldje 6s a teriileti
adatvddelmi tisztvisel6 az ig6ny k6 zhezv6tel6t6l szimitott I 5 napon beliil trij 6koztatj a a hauirid6
meghosszabbitrisanak okrir6l.

149 - Ha az ig9nylf az adatokat tartalmaz6 dokumentumr6l vagy dokumentumr6szr6l miisolatot
kivdn k6mi, valamint ha az adatigdny teljesitdse a kdzfeladatot elliit6 szerv
alaptev6kenys6gdnek ellirttsiltoz sziiksdges munkaer6fornis ar6nltalal m6rt6kri
ig6nybev6tel6veljdr, az adatkezel6 hivatiisos katasztr6favddelmi szerv kdlts6get riLllapithat meg.
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150. A k6lts6gt6rit6s meg6llapitrisrinil azlnfot r .29 . $ (5) bekezd6s6ben felsorolt k6lts6gelemek
vehet6k figyelembe, a kdzdrdekr.i adat ir6nti igdny teljesit6sddrt megriLllapithat6 ktilts6gt6rit6s
m6rt6kdr6l sz6l6 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

151. Nem riLllapithat6 meg kcilts6g az adatkezelo hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv azon
6llomrinlagjai tekintet6ben, akiknek az adatigdnyek 6rdemi 6s adminisztrativ iigyint6z6se
munkakdri kdtelezetts6ge, igy ktilSndsen a BM OKF adawddelmi tisztvisel6je,
informiici6szabads6ggal foglalkoz6 tisztvisel6je, az adatok kiadhat6s6g:ira vonatkoz6
dtint6shozatal tekintet6ben a hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv vezet6je, az adatig6ruryel
kapcsolatos 6rkeztet6si, iktakisi, k6zbesit6si feladatokat elvdgz6 szemdly vonatkoz:is6ban,
lovitbbd az adatig6nnyel megkeresett hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv iillomiinyiiba nem
tartoz6 szem6lyek tekintet6ben.

152. A dologi 6s szem6lyi kdltsdgek szrlmitrisi m6dj6t a hivatiisos katasztr6fav6delmi
szervekhez &kezett kdz6rdekriadat-megismer6si igdnyek teljesit6s6vel kapcsolatos
kdlts6gt6rit6s 6sszeg6nek meghatiiroz6sa sor6n alkalmazxrd6 dnkdlts6gszrirnitr{si szab6lyokr6l
sz6l6 BM OKF f6igazgatoi int€zkedls taftalmazza.

153. Az adatig1ny teljesit6sdn6l elszrlmolhat6 kciltsdgek megrillapitrisrira minden esetben sor
kertil az adatokat kezelo szewezeti elemn6l az 3. ftiggeldkben feltiintetett dokumentum
kitdlt6s6vel, szfunlir;{sra azonban csak akkor keriil sor, ha ez indokolt 6s a teljesitdshez

sziiks6ges munkaer6-riiforditiis id6tartama meghaladja a 4 munka6r6t, vagy a dologi k6lts6gek
vona&oz6s6ban a m6solt oldalak szrirna meghaladja a 10 oldalt. A szem6lyi 6s dologi
ktilts6gekr6l a BM OKF tekintet6ben a Kdlts6gvet6si F6osztrily, tertileti szervek
vonatkozlsiban a Ktilts6gvetdsi Osztaly 6llit ki szirnviteli bizonylatot.

154. A szemdlyi 6s dologi krilts6gek meg6llapitrisrira van lehet6s6g a kdz6rdekii adatok

megismer6s6re vonatkoz6 adatig6ny teljesitdsekor.

155. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel6je az adatig6ny megvillaszoliisiiban 6rintett szervezeti

elemnek megkiildi a 153. pontban meghatiirozott dokumentumot az adatig6nnyel egytitt.

156. Az 6rintett szervezeti elem v ezetoje akdz&dekri adatig6nyben foglaltak alapj rin el6zetesen

felm6ri a kezel6s6ben 16v6 adatok kiadrisrira forditott munka6r6t, amelyet kerekitve, az egyes

munkafolyamatot v6gz5 ii,llomrinytag nev6nek, beosztrisrinak felttintet6sdvel a 159. pontban

meghatiirozott dokumentumban rtigzit.

157 . Ha a szem6lyi k6lts6gek a 4 mr.rnka6r6t vagy a dologi kiiltsdgek vonatkoziseban a

masoland6 oldalak szrima a 10 oldalt meghaladj4 e-mailben az ig5nyelt kdz6rdekr.i adatot

kezelo szervezeti elem vezet6je megkiildi a 159. pontban meghatrirozott dokumentumot Tolna

MKI Kdltsdgvetdsi Osztaly vezet6j6nek a kdltsdgszimitris elk6szit6se c6lj6b6l.

158. A Tolna MKI Kdltsdgvetdsi Oszt6lya a rendelkez6sre rill6 t6nyleges szem6lyiigyi

bdradatok 6s dologi k6lts6gek felttintet6se utriLn, a 159. pontban meghatilrozott dokumentumot

megkiildi a Tolna MKI adatvddelmi tisztvisel6je rdszdre a kdlts6gek dsszegszerfi

kimutatrls6val.

159. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel6je a vdrhati szem6lyiigyi 6s dologi kiadrisok

tisszeg6nil a kdz6rdekii adat megismer6s6re vonatkoz6 ig6ny be6rkez6s6t6l szitrnitott 15 napon

beliiLl trijdkoztatdst kiild az adatig6nyl6 r6sz6re.
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160. Ha az adatig6nylds teljesitdse a hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv alaptev6kenysdg6nek
elletAsahoz sziiks6ges munkaer6fornis aninytalan m6rt6kii ig6nybev6tel6vel jfu, vagy az a
dokumentum vagy dokumentumr6sz, amelyr6l az igdnylo miisolatot ig6nyelt, jelent6s
terjedelmii, illetve a kdlts6gtdrit6s m6rt6ke meghaladja a kormiinyrendeletben meghatiirozott
6sszeget, az adatigdnyl6st a kdlts6gt6rit6snek az ig6nyl6 riltali megfizet6set kdvet6 15 napon
beliil kell teljesiteni.

16l. Atil5kozlatAsnak ki kell te{ednie arra, hogy amennyiben az adatigdnyl6 a tijdkoztatisban
foglaltakat elfogadj4 a kdlts6g elfogadris6t6l szfunitott 15 napon beliil kriteles azt befizetru u,
adatkezel6 hivatiisos kataszh6fav6delmi szerv iiLltal inisban meghatiirozott foly6szirmlaszimra.

162. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel6je a sziirnviteli bizonylat elk6szit6se c6ljdb6l az
adatig6nyl6nek - a kdltsdgekr6l sz6l6 tijdkoztatoval egy id6ben - megkiildi a 4. ftiggel6kben
meghatiirozott dokumentumot, amelyen az adatigdnylil nevdt 6s cim6t sziiks6ges feltiintetni a
szimviteli bizonylat kirlLllitlsa cdljrirb6l.

163. Az igdny teljesit6se sorrin kiemelt figyelmet kell forditani arr4 hogy a kdz6rdekti adatok
kdzldse ne jrirjon mrisok jogainak, vagy tdw6ny alapjin korlitazottan megismerhet<i adatok
bizalmass6grinak s6relm6vel. Kiildn<is figyelmet kell forditani ata,hogy az adatszolgiiltat6ssal
ne keriilj enek nyilviinoss6gra szemdlyes adatok, min6sitett adatok, t6rv6ny 6ltal
nyilviinoss6giiban korl6tozott vagy - ha az adatkezell szew vezet6je mrisk6nt nem d6nt6tt -
drtntdsel6kdszit6, nem nyilviinos adatok.

164. Ha akiiz&dekii adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 6lta1 meg nem ismerhet6 adatot
is tartalmaz, a m6solaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlennd kell tenni, olyan
m6don, hogy a korl6tozottan megismerhet6 adatok tartalmrira megalapozott ktivetkeztet(st ne
lehessen levonni. A meg nem ismerhet6 adatok kitakanisa sorrlLn figyelemmel kell lenni arra is,
hogy az igdnyl6 rlltal megismerhet6 adatok ne essenek kitakarris al6.

165. Az elutasitott k6relmekr<il, valamint az elutasitrisok indokair6l a Tolna MKI adatv6delmi
tisztvisel6je nyilviintartrlst vezet, 6s az abban foglaltakr6l a trirgyevet kdvet<i 6v jamlir 3l-6ig
tij 6koztatja a NAIH-ot.

166. A kdz6rdekii vagy kdz6rdekb6l nyilviinos adat kiadiisilra ilfu:yul6 sajt6- 6s m6dia
megkeres6sek int6z6s6be a hivatrisos katasztr6fav6delmi szerv sz6viv6je Tolna MKI
adaw6delmi tiszwisel6t bevonja.

167 . Az igdnyl9s alapj 6n tdrtdn6 adatszolgAltatiis es elen az adatigdnyl6 szem6lyazonosit6 adatai
csak annyiban kezelhet6ek, amennyiben az az igdry teljesit6sdhez - bele6rtve az esetleges
kdlts6gek megfizet6s6t 6s az azonos igdnyl6t6l, egy 6ven beltil be6rkezett jelleg ellen6rzdsdt -
elengedhetetlentil szflks6ges. Az adatiglny bedrkezds6t6l szirnitott I 6ves id6tartam lejrirtit
kcivet<ien az igdnylo szem6lyes adatait halad6ktalanul tdrdlni kell. A tiirl6sr6l az iigy eliad6ja
kitakarrissal gondoskodik.

34. A hat6srlgi figrekkel kapcsolatban 6rkez6 adatig6nyek megv6laszol6s6ra vonatkoz6
szab6lyok

168. Ha az adatig6ny folyamatban l6v6 hat6s6gi iigyet 6rint, a megvii,laszoldsakor az Akr.
iratbetekint6si rendelkez6seiben foglalt korl6tozasokat is figyelembe kell venni. Erre a
viflasziratban fel kell hi.r,ni az adatig6nyl6 figyelm6t.
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169. Ha az ig6ny olyan hat6s6gi eljrir6s kapcsrin 6rkezik, amely m6g folyamatban van, az Infotv.
27. $ (5) bekezd6se diintdsel6k6szit6 iratokra vonatkoz6 rendelkezdse, tov6bb6 az Atr. :+. 5
( I ) bekezd6se alapj 6n - miszerint nem lehet betekinteni a diintds tervezet6be - meg kell tagadni
az ig6ny teljesit6s6t, 6s felhivni az ig6nyl6 figyelm6t, hogy megkeres6s6t k6s6bbiekben a, Akt.
33. $ (5) bekezddse 6rtelm6ben nyijthatja be az adatkezel6 hivat isos katasztr6fav6delmi
szewhez.

170. A hat6s6gi iigyekre vonatkoz6 adatig6nyek eseten az Am. ff. $ (5) bekezd6se alapj6n
biirki sz6milra megismerhet6 hatdrozatok adhat6akkr az anonimiz6l6si szabdlyok betart6s6val,
egy6bk6nt b:irmely mds irat tekintet6ben lel kell hivni az adatig6nyl<it Akr. szerinti
iratbetekintdsi jog gyakorkisrira.

1 71 . Amennlben a megkeresds nem iratok, hanem informrici6k kiad6s6ra ir:imyul, frgyelemmel
kell lenni arr4 hogy az aAotl inform6ci6 mely iratb6l szirmazlk. Ha nem adluti vilasz a
kdrd6sre a joger6s hatinozat tartalma alapjri,n, fel kell hivni az adatig5nyllt Akr. szerinti
iratbetekint6si jog gyakorlisrira.

172. Ha az adatig6ry mds hat6s6gok riltal lefolytatott eljrirrisokban keletkezett adatokra
vonatkozik, arra az igdny 6ttdtel6re vonatkoz6 szabiiLlyokat kell alkalmazni, idedrfr,e azt az

esetet is, ha az igyben egy mrisik hivatiisos katasztr6fav6delmi szerv jint el. Az ttitel
mell6zhet6, amennyiben az adatkezelfirrck tudomdsa van arr6l, hogy az igdnyt a ha&lskdrrel ds

illet6kess6ggel rendelkez6 szervhez is benyrijtottrik.

173. Amennyiben az adxigdny kizrir6lag szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s megismerds6re irinyrJ, azt
a, A1r:.. 1+. $ (1) bekezdese alapjin az igdnyll r6sz&e dn6d16 iratkdnt nem lehet kiadni, hanem

et kell tenni a hatii,rozatot ho zb hat6sfigltoz.

l74.Ha az adatiglny azdrt nem teljesithet6, mert a hivat6sos katasztr6fav6delmi szerv az Ak.
szerinti iratbetekint6si jog gyakorlisrlra hivja fel az adatig€nylot, a vilasz az ig6ny
teljesit6s6nek r6szben vagy egdszben tdrt6n6 megtagadrisrlnak min6stil, enn6lfogva az ig9rrylot
trij6koztatni kell a jogorvoslati lehet6s6gekr61.

35. A kdz6rdekii adatok elektronikus rfiton tdrl6n6 kdzz6t6tele

175. Az elektronikus inform6ci6szabads6g megval6sit6sa 6rdek6ben a Tolna MKI honlapjrin
kdzz5teteli listrikat miik<idtet.

176. A listrik tartalmrinak honlapon tdrt6n6 elhelyez6s6r6l a honlap szerkeszt6s66rt felel6s

sz6viv6 gondoskodik.

177. A kozzdtdteli listrikat a nyit6lapr6l kdzvetleniil el6rhet5 oldalon, ,,Kdzdrdelai adatok"
hivatkoz6s alatt kell kozzltennt. A honlapon az Egys6ges Kdzadatkeres6 Rendszerre, a
Kdzponti Elektronikus Jegyzdkre mutat6 hivatkozast is el kell helyezni.

178. Az riltal6nos kdzzr'tdteli list6ban az adott hivatSsos katasztr6fav6delmi szerv

vonatkozasiiban 6rtelmezhetetlen kozzdtdteli egys6geket is fel kell ttintetni, de a pontos

tirjlkoztatfus 6rdek6ben jelezni kell, hogy az adott kdz6rdekri adat a szervn6l nem 611

rendelkez6sre.
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179. A fiissitett adatok [j iillapota mellett fel kell tiintetrf a frissit6s t6ny6t 6s idej6t, illetve az
adat el6zo rillapot6nak archiv rillomilnyban val6 el6rhet6s6gdt.

180. Amennyiben akdzzetdteli lista az adat el6z6 riLllapotrinak archivumban tartdsitt i4a elo, az
adat fiissitese eset6n annak elirhet<ivd t6tele a meg6rz6si id6 elteltdig nem sziintethet6 meg, ds

az adat mellett fel kell ttintetni a frissit6s tdny6t 6s idej6t, az rij rlllapot fellelhet6sdg6t, valamint
feltiin6 m6don azt, hogy az archivumban el6rhet6 adat nem id<iszerii.

181. A kdtelez6 archivrikisi id6 eltelt6t kdvet5en az adatfelel<is szerv ddnt6st hoz az adat
t6rleser<il vagy archivumban tartasrir6l.

182. A kdzzdteteli lista Altal el6irt meg6rz6si kdrelezetts6g lejdrtakor a BM OKF
inform6ci6szabadsiggal foglalkoz6 tiszwisel6je, illetve a tertileti adatv6delmi tiszwisel6 a
kozzetett, kiildn jogszab6lyban meghatdrozott kaizzotdteli egys6geket ittadja a kdzponti
elektronikus jegyz6k mtktidtet<ij e r6sz6re.

183. A Tolna MKI a 5. fiiggel6k alapj6n kdsziti el kdzz6t6teli listriit.

184. A kdzz6t6teli lisriban nem szerepl<i kdzdrdekfi adatoka vonatkoz6 adatigdnyldsek adatai
alapj6n a Tolna MKI adatvddelmi tisztvisel<ije legal6bb dvente feltiLlvizsgdlja a hivatrisos
katasztr6fav6delmi szerv egyedi kdzzdt6teli list6jAt, 6s a jelent<is ardnyban vagy mennyis6gben
felmeriilt adatigdnyldsek alapjan azt kiegdsziti.

185. Az adatfelel6s szervezeti elemeket 6s szem6lyeket a tertileti szervek saj6t hatiiskdrben
halirozzil< meg.

186. A Tolna MKI-n6[ az adatfeleltis szem6lyek a kdzz6t6teli listrikban meghatiirozott adatokat
k6zvetleniil vagy az adatfelelos szervezeti elem ftjan, elektronikus uton kiildik meg a Tolna
MKI adatvddelmi tisavisel<ij6nek 6s a sz6viv6nek, aki gondoskodik a tov6bbitott kdz6rdekii
adatok honlapon t<irt6nri nyilvrfurossiigra hozataliir6l.

187. Az adatfelel6s szem6lyek gondoskodnak a kdzremiikdddsiikkel kdzz6tett adatok
naprak6szs6g6nek figyelemmel kisdresdr6l, 6s sztiks6ges esetben a kdzzdtdteli list6n adott
adatfajtrira meghatfuozott id6kdzttnk6nt - azonnali adatfrissit6st el6ir6 rendelkezds eset6n a
v6ltozist kdvetd munkanapon - tdrt6n6 frissit6s6nek, a kor6bbi adatok archivrikisrinak, tovdbbr!
amennyiben a kdtelezo archivriLkisi id6 rrulr eltelt, 6s az informilci6 honlapon tdrten6
megjelenitese mdr nem indokolt, az archivumb6l t6rt6nri t6rl6s kezdem6nyez6s6r6l.

188. A k0zz6t6teli list6kba feltdltdtt adatok helytrill6sigridrt 6s naprak6szs6g66rt az adatfelel6s
szem6ly, a kapott adatok feltdlt6s6.6rt az adatkiizl6, a list6k egyes r6szei feltdltdttsegdnek
ellen6rz6s66rt a Tolna MKI adawddelmi tisztvisel6je felel.

189. A helyi szervek - mint adatfelel<isdk - a tevdkenysdgiikre vonatkoz6 k6z6rdekri adatokat
a felettes teriileti szervnek kiildik meg. A tertileti szerv az aliirendelts6gdbe tartoz6 helyi szervek
vonatkozis6ban gondoskodik a megkiild6tt kdzdrdekri adatok k dzz6tdtel&i51.

190. Az adatfelel<is, valamint a holnapon adatkrizldst int6z6 szemdlyek feladatait munkak<iri
leiriisukban rdgziteni kel l,

191. Az Egysdges Kdzadatkeres<i Rendszerben ds a Kdzponti Jegyz6kben tdrt6n6 k6zzdt6telt a
a Tolna MKI sz6vivoje folyamatosan vdgzi.
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VIL Fejezet

36. Ellen6rz6s

192. Az adatkezel6si rendelkez6sek betart6srinak ellen5rzds6re jogosult:

a) az adatkezell szerv vezet6je v agy az flltala ft sban kijel6lt szemdly;

b) az adatkezell szerv vagy a felettes szerv adaW6delmi tisztvisel6je;

c) a krizponti szakinl.nyitrist ell6t6 szerv vezet|je iiltal ellen6rzdsre ir6sban kijelti,lt szem6ly;

d) a BM OKF Ellen6rz6si Szolgrllatinak 6s az adatkezel<i szerv ellen6rz6si szolgdlata
riLllomdnyinak erre iriisban felhatalm azott tagja;

e) a beliigyminiszler iilal irrisban felhatalmazott szem6ly;

f) a jogszab6lyban erre felhatalmazott szem6ly.

193. Az ellenondsre feljogositott az ellenorzds cdljrfa figyelemmel az ellen6rz6s 6rdek6ben

minden olyan helyisdgbe bel6phet, ahol ada&ezel6s folyik, az adatkezel6st v6gz6kt6l minden
olyan kdrd6sben felvil6gositrlst k6rhet, minden olyan adatkezeldst megismerhet vagy abba

betekinthet, amely az ellenorzdtt szerv adatkezel6si tev6kenys6gdvel 6sszeftigg.

194. Az egyes szervek, szakterUletek szakmai tev6kenys6gdt 6into 6tfog6 ellen6rz6seknek ki
kell terjednitik a szakmai feladatell6t6shoz sziiksdges adatkezeldsek tiirv6nyess6g6nek
ellen6rz6s6re is.

195. Az adatkezel6 szerv adatv6delmi tev6kenys6g6nek cdlellen6rz6s6t a BM OKI adatv6delmi
tisztvisel6je vagy az adatkezel6 szerv szakininyitrisrfu-a jogosult szerv vezetoje rcndelheti el.

196. A napl6zisi kiitelezettseg teljesit6s6re automatikusan, elektronikusan keriil sor, amelyet
az informatikai szakteriilet ellendriz.

197. A Tolna MKI adatvddelmi tiszwisel6je 6kal v{gzetl ellen6rz6s els6sorban az al6bbiaka
terjed ki:

a) kdzz6t6teli listrik dllapota;

b) szem6lyes adatok kezeldse az ellen<irzdtt szerv szervezeti elemeindl;

c) adatkezel6si tev6kenys6gek nyilv6ntaftisAnak rillapota;

d) az ellen6rzdtt szerv, szervezeti elem iirltal vezetett nyilviintartiisok adaw6delmi

megfelel6s6ge;

e) a Humrln Szabdlyzatban foglalt adatvddelmi rendelkez6sek meglartAsq'

f) az adatbinorsrig kdvetelm6nyeinek val6 megfelel6s.

198. A Tolna MKI adatvddelmi tisztvisel6je legal6bb negyed6vente k6teles ellen6rizni a szerv

kdzzdteteli li steinak feltdltdtts6 gdt.

199. A Tolna MKI adatvddelmi tisztvisel6je ellen6rzi az adatkezelo szervn6l kiosztott
hozzif&lsi jogosults6gok aktualizrilts6g6t. Az ellen6rzdst az adawddelmi tisztvisel6 a szerv

rendszergazdiijilval kdzdsen kiiteles v6grehajtani, annak lefolytatrisa sor6n a jelszavak
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meghatifuozott id<iszakonkdnti megviitoztalisfira vonatkoz6 kdtelezetts6g teljesit6sdt is
ellen6rizni kell.

200. A Tolna MKI adatv6delmi tisztvisel<ije ellen6rzi a szaktertiletek adatkezeldsi
tev6kenys6gdt 6s a dolgoz6i adatkezeldseket.

201. Az ellen6rzds sonin feltrirt hirinyoss6gokr6l, esetleges jogszabfily- vagy normas6rt6sekr6l
az ellen6rzdst v6,gzb az ellen6rz6s befejez6s6t kdvetSen imsban kdteles ti\lkozlatni az
adatkezel6 szert vezetbj6t, aki kdteles halad6ktalanul megtenni a jogszeni 6llapot
helyreriLllitrisrihoz sztiks6ges int6zked6seket, illetve indokolt esetben elrendeli vagy
kezdemdnyezi a szem6lyi felel6ss6g meg6llapitisihoz sztiks6ges eljfu6s lefolltat6s6t.

VIII. f,'ejezet

37. Oktat6s, vizsgriztatis, tr{j 6koztatis

202. A Tolna MKI rfllomrinydba rijoruran kertilt olyan szem6lyeket, akik munkakdriikn6l fogva
szem6lyes adatokat kezelnek, az adatv6delmi tisztviselS - az adatkezell szerv szemdlyzeti
feladatot ellit' szewezeti elem6vel tiirt6n6 rendszeres egyeztet6s alapj6n - kdteles az
iillomiinyba v6telt kdvet6 hrlrom h6napon beltil adatvddelmi oktatrisban rdszesiteni 6s r6sz6re a
sziiks6ges jogszab:i,1yokat, bels6 normiikat 6s egy6b segddanyagokat rendelkez6sre bocs6tani.

203 . Az aAafr5delmi tisztviselti az adatkezell szerv szem6lyes adatokkezellsdtvl,gz6 szem6lyi
6llomrinyrit a bekdvetkezett adatv6delmi trlrgyri jogszab6ly- 6s normavilltozilsokr6l kdteles
tAj{koztatrrt, indokolt esetben - kiiliindsen a jelent6sebb adatv6delmi trlrgyri normavilltozilsok
vagy az ellen6rz6s soriin feltirt visszatdr<i vagy egy6bkdnt sulyos hiifuryossagok esetdn - az
6rintett 6llomiiny kdtelezd adatv6delmi oktatris6t elv6gezni.

204. Az adatvddelmi tiszlviselo az adatkezel1 szerv informiici6szabads6ggal 6sszeffigg6
feladatok ell6t6s66rt felel6s szem6lyi 6llomriayrit a ktizdrdekii adatok nyilvri,noss5g6val
6sszefiigg6 jogszab ly- 6s normaviiltozdsokr6l kdteles tfljdkoztztni, indokolt esetben -
ktilcindsen a jelent6sebb normav6ltozrlsok vagy az ellen6rz6s sorin feltiirt visszat6ni vagy
egy6bkdnt srilyos hidnyoss6gok esetdn - az lintett rillomrfury kdtelez6, inform6ci6szabadsdLg
Lirgyi oktatisSt elvdgezni.
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1. fflggel6k

Kird6[v az eldzetes kockdzatelemzishez

Els6 rdsz: Sziiks6ges-e a hatiisvizsg6lat lefol)'tatdsa? El6zetes adatv6delmi kocki,zatelemzls

1. Haszn6l vagy fejleszt-e olyan informatikai rendszert, amely szem6lyes adatokat kezel?

Igen n Nem o

2. Sztiks6ges-e szem6lyes adatokat gytjteni a szolgirltatis miikddtetds6hez?

Igen o Nem o

3. Megval6sul-e a konibbiakt6l elt6r6 c6hi adatkezel6s mrir megl6v6 szem6lyes adatokkal
kapcsolatban?

Igen o Nem o

a) Alkalmaz rij adatkdrdket gffit6 technol6gi6t, amely jelent6s m6rt6kben megvirltoztatja az
adatkezel6st?

Igen o Nem o

b) Ha relevrins szeryezeti vii,ltoziis kdvetkezik be:

- az egyesiilds, beolvad6s vagy egydb szervezeti dtalakulls hatrlssal van-e az adatbiaisokn?

Igen n Nem o

- ez aviitozAs eredmdnyezi irj adatok kezel6s6t vagy rij nyilvrinoss6gra hozatali eljiir6sokat?

Igen n Nem o

c) Ha ez az informiici6 mrir konibban be lett gyiijtve:

- 6rint-e tj vagy nagy l6tsziimri 6rintett csoportot?

Igen o Nem o

- rbgzit-e ezen feliiLl toviibbi szemdlyes adatot?

Igen u Nem o

4. A szolgriltatiis korl tozza-e az 6rintettek szem6lyes adataikhoz valo hozz6fdrds5hez {uzbdo
jogait?

Igen n Nem o

5. Tervezi-e egymrlst k6vet6 12 h6napb6l 6116 id6szak soriin nagysziimri drintettekre vonatkoz6
szem6lyes adatainak kezel6s6t?

Igen o Nem o

6. Megval6sul-e ktildnleges adatok, tart6zkod6si helyre utal6 adatok, illetve gyermekekre vagy
munkav6llal6ka vonatkoz6, szdleskdrii nyilviirrtarkisi rendszerekben t6rolt adatok kezel6se?
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Igen o Nem o

7. Megval6sul-e profilalkot6s, amelyre az flintelt szemdly tekintet6ben joghatrissal bir6 vagy
az egy6nt hasonl6an jelent<is m6rt6kben 6rint6 intdzked6sek 6ptilnek?

Igen o Nem o

8. Megval6sul-e egdszsdgiigyi elkitris nyrijtris6ra, j6rvrinytigyi kutatrisoka, mentiilis vagy
fert6z6 betegs6gekre ininyul6 felmdr6sekre vonatkoz6 szem6lyes adatok kezel6se, amennyiben
az adatok feldolgozisiira meghatiirozott egy6nekre sz6les k6rben vonatkoz6 intdzked6sek vagy
d<int6sek meghozatala irdekfben keriil sor?

Igen o Nem o

9. Megval6sul-e nyilvdnoss6g szirnfua hozzirffrhetb teriiletek (kriztertiletek) nagyallnyt,
automatiziilt nyomon kiivetdse?

Igen o Nem o

10. Megval6sul-e olyan adatkezel6s, amely soriin a szem6lyes adatok megs6rtdse v:irhat6an
hritniLnyosan 6rinten6 az iintelt szemdlyes adatainak, magiin6letdnek, jogainak vagy jogos
6rdekeinek v6de1m6t?

Igen o Nem o

ll. Az adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 f6 tev6kenysdgei olyan eljrirrisokat foglalnak-e
magukban, amelyek jellegtikn6l, alkalmaziisi teriiletiikndl, illetve c6ljaiknril fogva az 6rintettek
rendszeres 6s rendszerszerii megfi gyel6s6t ig6nylik?

Igen n Nem o

12. A szemdlyes adatokat olyanjelent<is szdmri szem6ly sziirniira teszi-e hozzitf&het6v6, amely
6sszeriien elvrirhat6 m6don nem k orlfltozhato?

Igen o Nem o

13. L6trejdn-e lij azonosit6 vagy hozzifdtdsi jogosultsrigot ellenbrzf rendszer, pdldiiul
biometrikus azonositrls?

Igen o Nem o

14. Megfigyelds alatt iillnak-e az drintettek helyvAitoztatiis, miisokkal val6 kommunikrlci6 vagy
egy6b magatartiis tanrisitrisa kdzben?

Igen o Nem o

1 5. Megval6sul-e automatizilt adatfeldolgozis?

Igen o Nem o

16. Szem6lyes adatok v6delm6nek ndvel6se 6rdekdben el6ir-e (ha volt ilyen) a kor6bbin6l
magasabb szintii adatbiztons6gi k6vetelmdnyeket?

Igen n Nem o
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17. Szem6lyes adatokkal val6 vissza6l6s megel6z6se 6rdek6ben bevezet6sre kertilnek-e rij vagy
m6dositott el6inlsok?

Igen o Nem o

18. Szemdlyes adatok trLroL{siival kapcsolatban bevezetdsre keriilnek-e irj vagy m6dositott
el6itisok?

Igen o Nem o

19. Megval6sul-e tudom6nyos kutat6si vagy statisztikai cdlb6l tdrt6n6 adatkezel6s?

Igen o Nem o

20. Az adatkezel6s kiterjed-e kiiliinleges adatoka?

Igen o Nem o

21 . Megval6sul-e briLrmilyen m6s , maginszflrfit €,rint6 magatart6s?

Igen o Nem o

22. Y6geztek-e m6r kor6bban hatiisvizsgriLlatot? Ha a viilasz igen, csatolja a dokumentumot!

Igen o Nem o

Mrisodik r6sz: El6zetes hatlsvizsgillat

l.Ki atAjdkoilatAsra kdtelezett szem6ly (n6v, telefonsz6m, e-mail-cim)? (Ha van adatv6delmi
tisztvisel<i, akkor az 6 adatai.)

2. Mutassa be a szolgdltatils miikddds6t, feldpit6s6t!

3. Ki az adatkezel6 (ndv, telefonszrlm, e-mail-cim, postai cim)?

4. Mi az adatkezel6s pontos cime,/helye/webhelye? (Csak akkor tdltse ki, ha az elt& az
adatkezel6 cimdt6l!)

5. Mi az aAatkezelds c6lja, m6dja 6s jogalapja?

6. Mi az adatkezel6s id6tartama?

7. Kiviin-e adatfeldolgoz6t ig6nybe venni? Ha igen, mutassa be rdszletesen az adatfeldolgoz6
szem6ly6t ftapcsolattart6, adatkezel6ssel cisszeffigg6 tev6kenys6g, adatfeldolgoz6 cime,
adatfeldolgoz6s helye, technol6girija stb.)!

8. Melyek a kezelni kivrint adatkdrdk?

9. Hatarozza meg a gffiteni kivdnt adatok mennyis6g6t, illetve az 6rintett szemelyek szirmitt
(hozziivet6legesen)!

10. Melyek az adatfelvdtel form:ii? Megval6sulhat az adatgyiijt6s szem6ly azonositilsilra
alkalmas igazolviny segits6g6vel is? Ha igen, fejtse ki!

11. Az adatszolg6ltatas dnkdntes? Ha igen, az lintettek megfelel6 md(6kben tdjdkoztatva
vannak-e a kezelt adatok kdr6r6l, illetve jogaik6l?

32



12. Az 1intetkknek van-e lehet6s6gtik arra, hogy adataik kizrfu6lag meghatdrozott c6loka
tiirt6n<i felhaszn6liisiihoz nytjtsanak hozzdjarulist? Ha igen, hogyan?

13. Megval6sul-e harmadik orczAgba infuryul6 adattov6bbitrls? Ha igen, irja le a tovrlbbitand6
adatok fajtriit, a tov6bbitiis cimzettj6nek adatait, valamint az adauovribbitris jogalapjSt!

14. Fejtse ki, milyen l6p6seket tesz az adatok biztons6gii,nak meg6rz6se 6rdek6ben!

15. Ha megfelel6 szintrinek v6lt az adatokbizlotsiga, milyen eszkd zi5k 6vjik az azonositatlan
hozzifdr6stol?

16. A megfelel6 v6delmi eszkdzriket hasznrl'lja azonositatlan hozzi$6r€,s megakad6lyozr{sa
6rdekdben? Fejtse ki 6ll6spontj 6tl

17. Van egydb kdzlend<i informrici6ja?

Harmadik r6sz: Toviibbi analizis

l. Hogyan biztositja az drintettek j ogainak 6rv6nyesit6sdt?

2. Fejtse ki azokat az 6n illtal is ismert, altemativ megoldiisokat, amelyek az eredeti eljriLrrishoz

k6pest a c6l e16r6se mellett kisebb mdrtdkben drintendk a mag6Lnszf6nit!

3. Milyen m6dszerekkel kivrinja csdkkenteni az azonositott kockiaati tdnyezbket?

4. Hogyan ellenorzi az adatok teljess6g6t?

5. Megfelel6en naprak6szek-e a gyiijtdtt adatok? Ha igen, t6rnassza al6 viiasziit

6. Kifejtett 6s rdszletezetl az adatok termdszete?

7. Kinek van hozzafdrlsi joga (lehetos6ge) a szem6lyes adatokhoz?

8. Mi alapjrln kertilnek kiv6lasztrisra azok a szem6lyek, akik rendelkeznek ezzel a joggal?

9. A szem6lyes adatokhoz va16 hozziif6r6s feltdtelei, m6dja, korlitai rrigziwe vannak?

10. Milyen eszkdzbkbizltosilji*- az adatkezel6s cdlj6t6l elt6rd felhasznri.iris megakadriLlyozrisdt?

ll. Hozzifdrhet-e mds rendszer a sajilt rendszerben kezelt adatokhoz? Ha igen, fejtse ki!

12. Az adatkezel6s idej6nek lejrirta utln milyen m6don kertilnek ttirl6sre az adatok? Hogyan
lesz dokumentiilva az adattdrl6s?
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2. Iiiggel6k

Az adatvidelmi hottisviagdlatrdl sztili sszefoglalf jelentds tartalmi elemei

1. A tervezett vagy megv6ltozott adatkezelds leinlsa:

A tewezett/megvlltozotl adatkezel6s folyamatrinak leir6sa, melyben bemutatiisra kertilnek az
al6bbiak:

a) adatkezel6s jellege, hat6k6re, kdrtilm6nyei;
b) a szemdlyes adatok, a cimzellek, valamint a szem6lyes adatok trirol6si id6tartamAnak

meghatriroziisa;
c) funkcion6lis leir{s az adatkezel6si miiveletr6l;
d) m6dszeres leiris az aAatfeldolgozisrol, az adatkezel6s c6ljainak ismertet6sdre, bele6rwe

adott esetben az ada&ezel6 iiltal 6rv6nyesiteni kivrint jogos 6rdeket;
e) jogalap meghat{rozisa;
f) a szem6lyes adatok.hozhasznhlt eszkdzdk (hardverek, szoftverek, h6l6zatok, szem6lyek,

papirok vagy papiralapf tovAbbit6si csatomrlk) megnevez6se;
g) a kockrizatok kezel6s6t cdlz6 int6zked6sek bemutatisrira, ide6rtve a szem6lyes adatok

v6delm6t 6s az e rendelettel val6 dsszhang igazol{s t szolgl6, az 6rintettek 6s miis
szemdlyek jogait 6s jogos 6rdekeit frgyelembe vev6 garanciiikat, biaons6gi
intdzked6seket 6s mechanizmusokat;

h) az adatkezel6sre vonatkoz6, rendelkez6sre ill6 igazgat6si rendszerterv, vagy
folyamatleirris bemutatasa;

i) hatrisvizsg6latra vonatkoz6 szerep- ds felel6ss6gi k6rdk meghatilrozrlsa.

2. Az adatkezelisi miiveletek sztiksdgess6gi 6s aninyoss6gi vizsgitlata:

a) meghatiirozottak, kifejezettek 6s jogosak-e a c6l(ok) [c61hoz kdtdtts6g elve - GDPR
rendelet 5. cikk (1) bekezd6s b) pontjal;

b) az adatkezel6s j ogszerffs6ge (GDPR rendelet 6. cikke);
c) a kezelni kivrint adatok megfelelSek, relevrlnsak, 6s csak a sziiks6ges adatokra

korl5toz6dnak [adattakardkoss6g elve - GDPR rendelet 5. cikk (1) bekezd6s c) pontja];
d) korkitozott t6rollsi id6tartam [korliltozott trirolhat6s6g elve - GDPR rendelet 5 . cikk ( 1 )

bekezd6s e) pontjal.

3. Megldv6 vagy tewezett int6zked6sek: az adatkezeldssel 6sszeffigg6, a hatisvizsgilat
elvdgz6sekor megl6v6 intdzked6sek felsorol6sa pl. jogosults6g kezelds.

4. A jogokat 6s szabadsiigokat 6rint6 kockizatok vizsgiilata:

A kdrd6ivek kititltdse, valamint az drintettekkel t6rt6n6 esetleges korzultrici6 utri,n a
hat6svizsgSlatot lefolytat6 szorv az adatkezel6s minden releviins r6szelem6nek ismeret6ben
elvdgzi a kockiaatkezeldst, amelynek elemei az alibbiak:

a lehets6ges kockizati t6nyez6k azonosit6sa,
a kockrlzati t6nyez6k 6rt6kel6se,
a kockizati t6nyez6k cs6kkent6s6re, megsziintet6s6re itinlul6 javaslatok
megfogalmazdsa.

.)
b)
c)
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A kockr{zati tenyezbk azonositiis6ban nagy szerepe van tov6bb6 az 6rintettekkel val6
konzulteci6nak. A GDPR rendelet az erintettekkel val6 konzultrici6t nem sziiks6gszer0en irja
el6. Az adatkezel6 ,,adott esetben" kdri ki az drintettek illetve kdpvisel6ik v6lem6ny6t. Ha az
adatkezel6 vdgleges ddntds e elt& az drintettek v61em6ny6t6l, akkor dokumentumokkal a16 kell
tii,rnasztania annak v6grehajtrisrinak vagy elvet6s6nek okait. Az adatkezel6nek
dokumentumokkal kell indokolnia azt is, hogy mi6rt nem kdri ki az 6rintettek v61em6ny6t,
amennyiben rigy dcint, hogy erre nincs sztiks6g.

4.1. Konzultrici6 az drintett szerepl6kkel

Azonositani kell az 6rintett szerepl6k lehets6ges krir6t, majd megfelel6 mdrtdkben ti$1kodatni
kell 6ket az eljirirsrbl. A ti\dkoztatAs c61ja - a visszajelz6sek ridrin - a negativ hatiisok
csdkkent6se, illetve a figyelem felhiviisa ajogorvoslati lehetris6gre. A t6jdkozalls sonln ki kell
t6mi az eljiiriis menet6re, idej6re, vr{rt eredmdny6re. Az esetleges konzultrlci6t miir a
tewez6st/fejleszt6si szakaszban c6lszeni elvdgeznt, hogy az 6rintettek 6szrevdteleit, ajrlnlisait
esetlegesen implement6lni lehessen, jelent6s ttibbletkdltsdg n6lkiil. Az drintetti kdr nincs
korl6tozva, a projekt trirgyrlt tekintve 6rintett lehet rSllami 6s civil szervezet, tifunogat6,
szolgdltat6, fejlesz6 6s az adatkezells adatalanyai egyanlnt.

Az 6rintettek hat6svizsg6latba va16 bevon6siinak lehet6s6gei:

- az egyes 6rintett kateg6ri6k meghatiiroziisa 6s prlrbeszdd folytatisa az egyes kateg6rirlk
k6pvisekiivel;

- konzultrici6s eljrirrisok biztositris4 hogy az 6rintetteknek lehet6s6gtik legyen 6llispontjaik
kifejt6sdre;

- a tervezet 6rintettek szrlm6ra tdrt6no hozzifdrhet6v6 t6tele.

A konzultrici6 form6ja tdbbfdle lehet: interjri, kdzv6lem6ny-kutatiis, meghallgat:is, workshop,
online konzultri.ci6.

A tervezett adatkezel6s negativ hatrisainak csdkkent6se vagy kikiiszdbtil6se 6rdek6ben cdlszerii
a visszajelz6seket dokumentdlni 6s az adatkezells megval6sitisa sot{n frgyelembe venni.

4.2. A lehets6ges kock6zatok csoportjai

Szem6lyeket 6rint6 kocki2atok:

- az adatok nem megfelel6 nyilviinoss6gra hozatala ndveli annak es61y6t, hogy olyan adatokat
is megosztanak, amelyeket jogszeriien nem lehetne;

- az adatkezel6s c6lja megv6ltozhat, igy az id6 mul6s6val a tarolt adatokat miisra hasznriljrlk fel
az 6rintett tudta n6lkiil;

- adatbi2isok dsszefdsiil6se, amelynek k<iszdnhet6en olyan felhasznril6i profrlok hozhat6k 16tre,
amelyekb6l tj inform6ci6k nyerhet6k ki;

- azonosit6k iisszekapcsol6sa, amely megg6tolja az anonim felhasznSlSst.

Szervezeteket 6rint6 kocki2atok:

- adatv6delmi hat6s6g 6ll6spontj itba vagy olyan jogszabrllyi el6irrisba val6 iitk6z6s, amelynek
kdvetkezm6nyek6nt birsrig vagy mris szankci6k is kiszabhat6k;
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- olyan probldmiik felmeriil6se, amelyekre csupiin a projekt elindit:is6t kdvet6en dertil f6ny, 6s

a kij avitrisuk rendkiviil kdlts6gig6nyes;

- az adatminimalizii s elvlbe iitk6z6 felesleges, kdszletez6, esetleg tiibbszdri adatgyiijt6s,
amely igy cstikkentheti a projekt hat6konysdgrit;

- abizonyialan 6s nem megfelel6 adatkezells atirsadalomban bizalomveszt6st eredm€nyezhet,
amely bev6telcsdkken6s form6jriban jelenhet meg;

- adatveszt6s, arrllely az 6rintettek szfunirakirt okoz, valamint az 6rintettek r6sz6r<il kri,rt6rit6si
ig6n1t gener6l.

J ogi szabllyozisnak val6 megfelel6s vizsgalata:

- az adatkezelfs nem felel meg a tagiillami hat6srig 6llisfoglaldsaiban foglaltaknak, az 6gazat-
specifikus el6ilisoknak vagy az alkotmanyjogi el6inisoknak.

4 .3 . Az adatvddelmi kockriaatok rangsoroliisa

Az elemzds az 1. fiiggeldkben szerepl6 k6rd6ssor alapjrin azonositott kockr2atok, 6s az drintett
konzultici6 6(6kel6s6vel fol1tat6dik. A maginszfdrira gyakorolt hat6suk m6rt6ke alapjrln
megkiildnbdztethet6 :

- alacsony (es6ly van a kockizat megjelen6s6re, de vannak enyhit6 kdriilm6nyek);

- kiizepes (val6szinii, hogy megielenik a kockrizat, ha nem tiirtdnik korrekci6);

- magas (megjelenik a kockr2at, ha nem tdrt6nik korrekci6) szintii kock6zat.

Egy kockr2at m6rt6k6t ndgy tdnyez6 befolyilsolja:

A szem6lyes adatkezelds alapjirt klpezb elektronikus informiici6s rendszer kritikuss6ga: nem
kritikus=l kritikus:2.

Az adatkezelfs hat6kdr6hez tartoz6 adatokhoz kdpest (p1. az adott ndpessdg ar:inya) az
adatkezel6s

1. kis sziLrnt :1,

2. kdzepes :2,

3. nagy sz:irnri :3

6rintett adatkezelds6t val6sitja meg.

A kockizat elhri,ritasrinak iiglwiteli siiLrg6ssdge: a bejelent6 nem iteli siiLrg6snek:1, a bejelent6
siirg<isnek it6li:2.

Az adatkezelds fontoss6ga (stlya) a szervezet szempontjiib6l: kritikus:3, nem kritikus:l.

A kockrizati szint szitmdrtekdt a t6nyez6k dsszege adja.

Ha az adott esemdnyn6l egy tenyezb nem 6rt6kelhet6, akkor a legkisebb szi,rn6rt6ket kell
hasznrilni.

A t6nyez6k alapjan hfuom kock6zati szint hasznri,lhat6:
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Magas : 8 vagy t6bb

Kdzepes = 5-7

Alacsony : 4

4.4. A ,,val6sziniisithet6en magas kocklzz,ttal jir6" adatkezel6si miiveletek megiillapitiisa

Ert6kel6si szempontok:

- Ert6kel6s vagy pontoziis: idedrtve a profilalkotrist 6s az el<irejelzdst is, kiildndsen ,,az lintett
munkahelyi teljesitm6ny6re, gazdashgi helyzelerc, eg6szs6gi iilapotitr4 szem6lyes
preferenci6ira vagy erdekl6d6si kdr<ikre, megbizhat6s6gra vagy viselked6sre, tart6zkod6si
hely6re vagy mozgflsitra vonatkoz6 jellemz6k" alapjrin [GDPR rendelet (71) 6s (91)
preambulum bekezd6sl. Ene pdldak6nt emlithet6 a penziigyi vrlllalkoziis, amely hitelreferencia-

, p6nzmosiis 6s a terrorizmus finanszfrozilsa elleni vagy csaliisellenes adatbii.zist hasznrll
iig{elei sz[r6s6re, vagy a biotechnol6giai vrillalat, amely kcizvetlentil a fogyaszt6knak kiruil
genetikai vizsgdlatokat, hogy 6rt6kelje, 6s el<ire jelezze a betegs6gek kockizatflt 6s az
egdszs6giigyi ko ckinatokat, lvagy a vii'llalkoziis, amely viselkeddsi v agy itzletszerufsi profilokat
k6szit a honlapj 6n ak haszn{lata v agy bdngdsz6se alapj 6n.

- Joghatrissal vagy hasonl6 jelent6s hatiissal jriLr6 automatiz6lt d6nt6shozatal: adatkezel6s,
amelynek c6lja a ,,term6szetes szemdly tekintet6ben joghatissal bir6" vagy ,,a term6szetes
szem6lyt hasonl6k6ppen jelent6s m6rt6kben 6rint6" ddnt6sek meghozatala [GDPR rendelet 35.
cikk (3) bekezd6s a) pontjal. Az adatkezel6s adott esetben p6ldrlul egy6nek kirekeszt6s6t vagy
hAtranyos megktildnbdztet6sdt eredm6nyezheti. Az egydnekre ndzve csekdly vagy semmilyen
halissal nem jrlr6 adatkezel6s nem felel meg ennek a konkrdt szempontnak. Az itt emlitett
fogalmakr6l tov6bbi felvil6gositiist nyrijt majd a 29. cikk szerinti adatv6delmi munkacsoport
soron krivetkez<i, profilalkotisr6l sz6l6 iranymutatrisa.

- M6dszeres megfigyel6s: 6rintettek megfigyeldse, nyomon ktivet6se vagy ellen6rz6se cdljhb6l
v5gzntt adatkezel6s, tdbbek kdzdtt a h6l6zatokon keresztiili adatgyrijt6s vagy a ,,nyilviinos
helyek nagym6rt6kti, m6dszeres megfigyeldse" [GDPR rendelet 35. cikk (3) bekezd6s c)
pontjal. Az ilyen jellegri megfigyel6s az€rt tartozik a figyelembe veend6 szempontok kdz6,
mivel a szem6lyes adatok gytijt6se olyan kdriilm6nyek k<izdtt folyhat, ahol el6fordulhat, hogy
az drintettek nem tudjak, ki gyiijti es hogyan hasznflja fel adataikat. Ezen kiviil az egydneknek
taliin nincs lehet6sdgiik elkeriilni, hogy kdztertileteken (vagy nyilviinos helyeken) 6rintett6
v6ljanak i lyen adatkezeldsben.

- Kiil6nleges adatok vagy fokozottan szem6lyes jellegii adatok: ide tartoznak a szem6lyes
adatok a GDPR rendelet 9. cikk6ben meghatiiLrozott kiikinleges kateg6ri6i (p6ldriul az egy5nek
politikai v6lem6ny6re vonatkoz6 adatok), valamint a GDPR rendelet 10. cikk6ben
meghatiirozott, biintet6jogi felel6ss6g megri.{lapitrisrira vonatkoz6 hat6rozatokra 6s a
biincselekm6nyekre vonatkoz6 szemdlyes adatok. P6ldak6nt emlithet6 az 6ltaliinos k6rhriz,
amely nyilvilntarlist vezet a betegek k6rtdrt6netdr6l, vagy a magrfurnyomoz6, aki megbrzi az
elkdvet6k adatait. Az GDPR rendelet e rendelkez6sein tulmenrien bizonyos adatkateg6riiik
tekinthet6k rigy, hogy fokozzik az egy5tek jogait 6s szabads6gait drint6 lehets6ges
kocki2atokat. Ezek a szem6lyes adatok (a fogalom iiltallnosan ismert jelent6s6t tekintve)
kiildnlegesnek min6siilhetnek, mivel otthoni vagy magilnjellegti tev6kenys6gekhez
kapcsol6dnak (pdldriul elektronikus hirkdzldsi tev6kenysdgekhez, amelyek bizalmass6ga
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v6dend6), kihatnak valamely alapvet6 jog gyakorl6srira (p6ld6u1 helymeghatriroz6 adatok,
amelyek gytjt6se megk6rd6jelezi a mozgfls szabadsrigrit), yagy az 6ket 6rint6 jogs6rt6sek
egydrtelmrien srilyos hatrist gyakorolnak az lintett mindennapi dlet6re (p6ldriul pdnztigyi
adatok, amelyek csal6sra haszn6lhat6k). E tekintetben l6nyeges lehet, hogy az 6inte1t v.agy
valamely harmadik szem6ly mar nyilviinosan hozz6f6rhet6v6 tette-e az adatokat. A szem6lyes
adatok nyilvrinos hozziifdrhet6s6ge az 6rt6kel6s soriin egyik t6nyez6k6nt figyelembe vehet6, ha
az adatokbizonyos c6hi tov6bbi felhasznriLliLsriLra lehet szrimitani. Ez a szempont olyan adatokra
is vonatkozhat, mint p6ldriul a szem6lyes iratok, e-mailek, napl6k, jegyzetel6si funkci6va1
rendelkez6 e-olvas6kb6l szitrmaz6 jegyzetek, valamint az 6letnapl6zo alkalmaz6sokban tiirolt,
rendkivtil szem6lyes jellegii adatok.

- Nagy szimban kezelt adatok: a GDPR rendelet nem hatitrozza meg, mi 6rtend6 nagy sz:irn
alatt, j6llehet a GDPR rendelet (91) preambulum bekezd6se nytjt n6mi irrinymutatiist.
Mindenesetre a GDPR rendelet 29. cikke szerinti adatv6delmi munkacsoport ajiinlisa szerint
kiiltindsen az alirbbi tflnyezi5ket kell figyelembe venni annak megiiLllapit6sakor, hogy az
adatkezel6s nagy szrimban tdrt6nik-e:

a) az 6rintettek sziima konkr6t szrimadatk6nt vagy a lakoss6g arhyhban;

b) a kezelt adatok mennyis6 ge vagy adatfajtiik kdre;

c) az adatkezelfsi tev6kenys6g id6tartama vagy 6lland6 jellege;

d) az aditkezellsi tevdkenys6g ftil&ajzi kiterjeddse.

Adatk6szletek egymiissal val6 megfeleltet6se vagy 6sszevon6sa p6ld6u1 k6t vagy tdbb,
kiil6nb6z6 c6lokb6l, illetve elt6r6 adatkezel<ik 6ltal v9gzett adatkezeldsi mriveletb6l szttrmazo
adatokkal, az lrintetl flszszert elv6tisait meghalad6 m6don.

- Adatkdszletek egymiissal val6 megfeleltet6se vagy 6sszevon6sa

- Kiszolgdltatott helyzetben 16v6 6rintettekkel kapcsolatos adatok (GDPR rendelet (75)
preambulum bekezd6se): az ilyen jellegii adatok kezeldse azdrt tartozik a figyelembe veend6
szempontok kdz6, mivel nincs hatalmi egyensuly az 6rintettek ds az adatkezel6 kdzdtt, alnl a^
jelenti, hogy az egy6nek adott esetben nem tudjeik adataik kezel6sdt kdnnyen enged6lyezni vagy
ellenezni, illetve nem tudj6k a jogaikat gyakorolni. A kiszolgiiltatott helyzetben l6v6 6rintettek
kiiz6 sorolhat6k a gyermekek (6k rigy tekintend6k, mint akik nem tudjrlk tudatosan 6s

dtgondoltan ellenezni vagy enged6lyezni adal.alk kezel6s6t), a munkav6llal6k, a lakoss6g
ktildnleges v6delmet ig6nyl6, kiszolgriltatottabb helyzetben l6v6 r6tegei (mentiilis betegs6gben
szenved6k, meneddkk6r6k vagy az id6sek, betegek stb.), valamint az egydnek minden olyan
esetben, amikor az 6rintett 6s az adatkezelo kdzdtti kapcsolatban egyenl6tlen helyzet alakul ki.

- Uj technol6giai vagy szewezlsi megoldiisok innovativ hasm6l ata vagy alkalmaz6sa: p61d5ul

az ujjlenyoma! 6s az arcfelismerds egytittes hasznrilata a hat6konyabb bel6ptet6s 6rdek6ben stb.
Az GDPR rendelet egy6rtelmrien megfogalmazza [, hogy ,,a technol6gia elismert 6ll6sanak
megfelel6" m6don meghatarozott rij technol6gia haszn6lata sztiks6gess6 teheti az adatv6delmi
hat6svizsgrilat elvdgz6s6t [GDPR rendelet 35. cikk (1) bekezddse, (89) 6s (91) preambulum
bekezd6sel. Ennek ok4 hogy az ilyen technol6gi6k haszn6latriho z njfajta adatgyiijtdsi 6s -
felhaszniliisi formrik kapcsol6dhatnak, ami magas kockrizattal jirhat az egydnek jogaira ds

szabadsdgaira ndzve. Az fj technol6gidk bevezetds6nek szem6lyes 6s tiirsadalmi
kdvetkezm6nyei teh6t bel6thatatlanok lehetnek. Az adatv6delmi hatrlsvizsg:iLlat rdvdn az
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adatkezel6 megismerheti 6s orvosolhatja az ilyen jellegri kockr6zatokat. Pdld6ul bizonyos, a

,,dolgok intemetdt" hasznril6 alkalmazrisok jelent6s hatdst gyakorolhatnak az egy6nek
mindennapi elet6re 6s magiindlet6re, ez6rt sztiks6gess6 teszik az adatvddelmi hatAsvizsg{ilat

elv69z6s6t.

- Azok az esetek, amikor az adalkezelds dnmag6ban v6ve ,,megakadillyozz4hogy az lrintettek
a jogaikat gyakoroljik vagy szolg{ltatAsokat vegyenek ig6nybe vagy szerzbddst
6rv6nyesitsenek"[GDPR rendelet 22. cikke ds (91) preambulum bekezd6se]. Ide tartoznak az

6rintettek szirmira szolgriltatis igdnybev6tel6nek vagy szenbdfskrit6snek a lehet6v6 t6te16re,

m6dositrisrira vagy elutasitiisiira irrinlul6 adatkezel6si mriveletek. Erre p61da, ha egy bank
hitelreferencia- adatbirzis alapjrin sziiri tigyfeleit, hogy elddntse, kin6'1-e nekik hitelt.

Az esetek ttibbs6g6ben az adatkezel' tekintheti fgy, hogy k6t szempontnak megfelel6
adatkezel6s eset6ben sziiks6g van adatv6delmi hatiisvizsgiiLlatra.

4.5. A hatrisvizs giiat mellfiz6sdnek esetei:

- ha az adatkezel6s val6sziniisithet6en nem jiir,,magas kockrlzattal [...] a term6szetes szem6lyek
jogaira 6s szabadsiigaira n6zve" [GDPR rendelet 35. cikk (1) bekezd6se];

- ha az adatkezel6s ajelleg6t, hat6kdr6t, kdrtilm6nydt 6s c6ljait tekintve nagyon hasonlit olyan
adatkezel6sre, amelyrdl mrir kdsztilt adatv6delmi hat6svizsgiilat. Ilyen esetekben
felhasznrilhat6k a hasonl6 adatkezelds adatv6delmi hatiisvizsgiiLlatrinak eredm6nyei [GDPR
rendelet 35. cikk (1) bekezd6sel;

- ha az adatkezel6si mtiveleteket feliigyeleti hat6siig meghatiirozott , az6ta viltozatlan felt6telek
mellett 2018. m6jus el6tt ellen6rizte (16sd a GDPR rendelet III. fejezet C. szakaszit);

- ha a GDPR rendelet 6. cikk (l) bekezdds c) vagy e) pontja szerinti adatkezel6si miivelet
jogalappal rendelkezik az uni6s vagy tagrlLllami jogban, ajog szabiiyozza az adott adatkezeldsi
miiveletet, 6s az emlitett jo galap megSllapilirsa sor6n m6Lr k6sztilt adatv6delmi hatiisvizsgrflat

[GDPR rendelet 35. cikk (10) preambulum bekezd6se], kivdve, ha a tag6llam kimondta, hogy
az adatkezel6si mtiveletet megel6z6en hat6svizsg6latot sziiks6ges vlgez;ii;

- ha az adatkezel6s szerepel azoknak az adatkezel6si miiveleteknek a (feliigyeleti hat6s6g 6ltal
dsszeAllitott) nem k6telez6 jegyzdk6berL amelyekre vonatkoz6an nem kell adatv6delmi
hatiisvizsg6latot v dgeznt.

5. A kock6zatok kezel6s6re iftiny'u16 intdzkeddsek:

Az azonositott kocki2ati tdnyezok kategorizrilisa ut6n a kdvetkez6 l6p6s a kockiizatokat
csiikkent6 elj6rrisok megfogalmaziis4 amelyek csdkkentik vagy megsziintetik az adott
kockrizati t€nyez6t.

A kockizat kezelds6re ir6nyul6 int6zkeddsek bemutatis4 idelrtve a szem6lyes adatok v6delm6t
6s a rendelettel val6 6sszhang igaz ol sht szolgil6, az drintettek 6s miis szem6lyek j ogait 6s j ogos
6rdekeit figyelembe vev6 garanciiikat, biaonsrigi int6zked6seket 6s mechanizmusokat.

- Az adatbiztonsiig informatikai szempontu meghatdrozhsa.

6. Dokumentrici6, azaz akockiuatelemzds 6sszegz6se, eredmdny6nek meg6llapitrisa:
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Besz6rnol6 elk6szit6se, a folyamat, a fennmarad6 kockiiaatok leitls4 gazdasiigi szempontri
6rt6kel6se. Armak indoklSssal al tAmasztott meg:lllapitiisa, hogy sziiks6ges -e az elozetes
konzultrici6.

7. Nyomon kdvetds 6s feliilvizsgrllat:

Az adatkezell sziiks6g szerint, de legal6bb az adatkezellsi miiveletek riltal jelentett kockrlzat
vithozisa eset6n ellen5rz6st follat le annak 6rt6kel6se c6ljrib6l, hogy a szem6lyes adatok
kezel6se az adatvddelmi hatrisvizsgilatnak megfelel6en tdrtdnik-e.

A kockrizatok kezel6s6re hozott d6nt6sek rendszeres feltilvizsg6latr{nak a vezet6si folyamat
r6sz6v6 kell v6lnia. Ezen tulmenden, az azonositAs - elemz6s - 6rt6kel6s - kezel6sfolyamat (a
kockr2atok karaktereit6l ffigg6 gyakoris6gri) rendszeres ism6tl6se kritikus fontossiigti az
id6beli reagril6s biaositiisa miatt. A kockiizatkezel6si folyamatot magiit, illetve eredm6ny6t
(elemz6s, ddnt6shozatal, e1len6rz6s, kieg6szitve a kontroll folyamatokkal) folyamatosan
dokumentrflni kell 6s gondoskodni kell a kiils6-bels6 drintettek megfelel6, rendszeres
t6jdkoztatis6r6l is.
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3. fiiggel6k

KIMUTATAS

kdz6rdekii adat megismer6s6re vonatkoz6 igdnnyel kapcsolatos kdltsdg el6zetes ds ut6lagos
elsz6mol6siihoz, munkaid6-elszrirnoliishoz

/ 20... / szirmt tirgy ir athoz

1. Adatszolgri'ltatris el6kalkukici6hoz:

Az adatszolgfltatiis6rt felel6s vezet6 megnevez6se:

Feladatv6gz6sre kij el<ilt neve:

Feladatv6gz6sre kijel6lt beosztiisa:

A feladat meg6rkezds6nek id6pontja:

Feladatv6gz6s tervezett munkaid6ig6nye: ...... 6ra

Feladatv6gz6s tervezett anyagkdlts6ge:

adatok lapban

szines fekete-feh6r

F6nymisolatok szirma N 4

N3

Feladatv6gz6shez sziiks6ges adathordoz6k szirna: ......... db

Az adatszolgflltatis6rt felel6s vezeto aliirisa

2. AdatszolgiltatAs varhat6 k<iltsdge:

Kdlts6gvet6si F6osztilylOsrtiiy vezet6j6nek nyilatkozata az adaigelyl6s v6rhat6 kdlts6g6r6l:

Dologi kdltsdg:

Szemdlyi kdlts6g: ...........

6sszesen

4 munka6nit meghaladja: igen/nem

Az dsszeghatrir mdrt6ke az 5000 Ft-ot meghaladja: igen/nem

Sziirnviteli bizonylat kidllithat6: igen/nem

.......al6iftrs/datum

3. Munkalap:

Kezd6s Befejez6s

t,

6sszesen: .... ora
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Feladatvdgzds anyagk<iltsdge

adatok lapban

szines fekete-fehdr

F6nymrisolatok szitrna N 4

N3

Feladatv6gz6shez ig6nybe vett adathordoz6k szlma: ......... db

A feladat elv6gz6s6t kdvet6en az ngyintdzo al6fu6sa:

A feladat elv6gz6s6t igazol6 vezeto aliirisa:

4. T6nyleges kdlts6gek kimutat6sa:

Pdnzigyilszemilytigyi szervezeti egys6g b6rkimutatlsa (6ralFt)

Dologi kdlts6g:

Szemdlyi k6lts6g: .....................

Osszesen:

P 5nzij;gy i v ezet6 al6t 6sa:

Minden iigyintdz6 ktilSn munkaidri-elszrimolist tOlt ki.

A kitdltdtt 6s allirt elszrimol6st a BM OKF informaci6szabadsriggal foglalkoz6 tisztvisel6je,
illetve a tertileti adaw6delmi tisztvisel6 r6szdre kell elekftonikusan megkiildeni.
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4. fiiggel6k

Adatlap az informici6s tinrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsigrrit sz6l6 2011.
6vi CXII. tdrvdny 28. $ (2) bekezd6se alapjrin az ig6nyl6 riltal megfizetend6 ktilts6gt6rit6s

teljesit6s6hez sztks6ges szem6lyes adatair6l

T6j6koztatjuk, hogy az adatlapon talii,lhat6 szem6lyes adatait az adatkezel6 szrlmviteli bizonylat
kirillitrisrihoz hasm6\a fel. Az adatkezel6s idej6re 6s az adatok ritadrisrinak szab lyaira a
p6nziigyi bizonylatok meg6rz6sdre 6s ellen6rzds6re vonatkoz6 tiirv6nyi eltiitlsok az
ininyad6ak. Ennek megfelel6en az adatokra vonatkoz6 adatkezel6si id6 8 6v.

Az adatkezelt| a szemdlyes adatokat harmadik f6l szimitra csak ktildn tdrv6nyben foglaltak
alapjrln megfelelS jogalap fenn6ll6sa eset6n adja 6t.

Az adatkezelo megnevezdse: Tolna Megyei Kataszh6fav6delmi lgazgat6shg (a tovribbiakban:
TolnaMKI)

Szdkhelye: 7100 Szekszrird, Wessel6nyi utca 15.

Postai cime: 7100 Szekszird, Wesseldnyi utca 15.

Telefonszima: (+36-7 4) 504-700

Adatv6delmi tisztvisel6je: dr. Csap6 Zsuzsanna tLi. 6magy

Szolg6lati helye: Tolna MKI Hivatal

Elektronikus lev6lcime: tolna.titkarsae@katved.sov.hu

Milyen jogok illetik meg az iiltettet az adatkezel6s kapcsiin?

A t ij 6koztatisk6rdshez val6 jog: az adatkezel6ndl a Lijdkoztat6ban felsorolt el6rhet6s6geken
ilisban trij6koztatrist k6rhet an6l, hogy:

- milyen szerndlyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezeldsi cel miatt.

- milyen fon6sb6l,

- mennyi ideig kezeli,

- az adalkezell kinek, mikor, milyen jogszabiiLly alapjrin, mely szemdlyes adataihoz biztositott
hozzifdr€,st vagy kinek tov6bbitotta a szem6lyes adatait,

- el6fordult-e szem6lyes adatai tekintet6ben adatv6delmi incidens.

K6relm6t az adakezelo legfeljebb 30 napon beliil, a megadott el6rhet6s6gre ktild<itt levelben
teljesitjtik.

A helyesbit6shez val6 jog: a t6j6koztat6ban felsorolt el6rhet6s6geken k6rheti, hogy az
adatkezel6 m6dositsa valamely szemdlyes adatrit (p1. hibasan felttintetett k6pal6iris). Az
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adatkezel| a kerelmdt legfeljebb 30 napon beliil teljesiti, 6s err6l a megadott el6rhet6s6gre
kiildrttt lev6lben drtesiti.

A tdrl6shez val6 jog: a trijdkoztat6ban felsorolt el6rhet6s6geken k6rheti az adatkezelltbl
szemdlyes adatainak tdr16s6t. Az adatkezelo az adattdrl6s ir6nti k6relem teljesit6sdt abban az
esetben tagadja meg, ha azokat jogszab6ly alapjr{n kdtelez6 kezelnie. Egy6b esetben a k6relmet
legfeljebb 30 napon beliil teljesiti, 6s err6l a megadott el6rhet6s6gre 6rtesit6st ktild.

A korliitoziishoz val6 jog: a trijdkoztat6ban felsorolt el6rhet6s6geken kiildiitt lev6lben k6rheti
szem6lyes adatai kezel6sdnek korlfltozits t. A korl6toz6s addig tart, amig a megjeldlt indok
sztiksdgess6 teszi az adatok tA(olis t. Adalaikezel6s6nek korliitozrisrit k6rheti p61d6ul abban az
esetben, ha rigy gondolja, hogy szemdlyes adatait az adatkezell jogellenesen kezelte, azonban
az drintett riLltal kezdemdnyezetthat6srlgi vagy bir6s6gi eljrir6s 6rdek6ben sztiksdges az,hogy az
adatait, vagy az adatait tartalmaz6 dokumentumot az adatkezelo ne tdriilje. Ebben az esetben
az adatkezel a hat6siig vagy abir6s6g megkeresds6ig tovdbb tiirolja a szem6lyes adatot, majd
a megkeres6st 6s az adatlovdbbitflst kdvet6en tdrli azt.

Mit tehet, ha tgy 6tzi, adatai kezel6se kapcsrin sdrelem 6rte?

Amennyiben ugy 6rzi, hogy az adatkezeles sordn sdrelem 6rte, kdrjiik, hogy els6dlegesen
keresse meg az adatkezelS adatv6delmi tisavisel6j6t a tilfkoztat6ban megleliilt
el6rhet6s6geken.

Amennyiben az adalkezelo megkeresdse nem vezetett eredm6nyre, az inform6ci6s
dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsiigr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. trirv6ny 52. g-a

alapjiin a Nemzeti Adaw6delmi ds Informiici6szabads6g Hat6sdgnril bejelent6st tehet, tov6bb6
az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informiici6szabadsrigr6l s2616 2011.6vi CXII.
ttirv6ny 23. $-a, a Polgriri Tcirvdnykrinyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny Miisodik Kdnyv
Harmadik R6sze, a polgri,ri perrendtartrisr6l s2616 2016. €vi C)OO(. tdrv6ny 502-503. $-a
alapj6n bir6srighoz fordulhat.

A Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6g el6rhet6s6ge:

Postacim: 1363 Budapest, Pf. 9

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacim: ugfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A fenti I j6kozlatirst tudom6sul veszem.

Kelt: ev h6 ...... nap
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A ktiz6rdekti adat megismerdsdre vonatkoz6 ig6ny trirgya:

Az ig5nylo

Neve:

Cime:

Ad6azonosit6 j e leladbszirma:

Szifunli ziisra vonatkoz6 adatok:

g26ml:iz6si fty;

Szriml;i z6si cim:

Kelt ev h6 ...... nap
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