Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)

ADATKEZELÉSI ÉS ADAVÉDELMI SZABÁLYZATA

Classified as Internal

1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

(A)

A VISZ mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen Adatkezelési Szabályzat olvasóját,
valamint ügyfeleit, partnereit, álláspályázatra jelentkezőit, általa üzemeltetett, működtetett
weboldalának, közösségi oldalának látogatóit és minden más természetes személyt, akiknek
a személyes adatait kezeli, hogy (i) kiemelt hangsúlyt helyez az érintettek adatkezeléshez
kapcsolódó jogainak tiszteletben tartására és érvényre juttatására, (ii) tiszteletben tartja az
érintettek személyhez fűződő jogait, továbbá (iii) adatkezelése során a GDPR és vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok, továbbá a VISZ mindenkor hatályos adatvédelmi tárgyú
szabályzatai, tájékoztatói, valamit egyéb kapcsolódó szabályzatai figyelembevételével jár el.

(B)

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem tárgyalt kérdéskörökben, illetve témák
vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók és a jelen Adatkezelési
Szabályzat azokkal együtt értelmezendő.

(C)

A VISZ az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át vagy akiknek a személyes adata
részére átadásra kerül, valamint elkötelezett ezek lehető legmagasabb szintű védelme mellett.

(D)

A VISZ a GDPR alapján megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, minden szükséges információt és minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthetően
megfogalmazva nyújtsa az érintettek részére.

(E)

A VISZ törekszik arra, hogy kötelezően betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”), mint felügyeleti hatóság
ajánlásait, ideértve különösen a NAIH előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
szóló 2015. október hó 09. napján közzétett ajánlását a GDPR rendelkezéseivel együtt.

(F)

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a VISZ számára az érintettekkel
kapcsolatos adatkezelés alapvető szabályait, annak érdekében, hogy az VISZ-nél az
érintettekkel kapcsolatos adatkezelésre minden esetben





az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénnyel (a továbbiakban: „Infotv.”), továbbá
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR) rendelkezéseivel,
továbbá
a NAIH vonatkozó tájékoztatóival és ajánlásaival összhangban kerüljön sor.

(G)

A személyes adatok kezelésének sokrétűségéből, és különösen a gyermekek adatainak
kezeléséből adódóan a jelen Adatkezelési Szabályzat a személyes adatok kezelésének egyes
általános és speciális eseteit rendezi.

(H)

Az Adatkezelési Szabályzat teljes terjedelmében, így mellékleteivel együtt folyamatosan
elérhető a VISZ által végzett adatkezelések valamennyi helyszínén. A VISZ kizárólag
Magyarországon végzi tevékenységét.
2.

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában, a jelen Adatkezelési Szabályzatban máshol
meghatározottakon felül, az alábbi kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:
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„adatállomány”: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
„adatbiztonság”: az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, integritás,
sértetlenség és rendelkezésre állás védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti
intézkedések és eljárások együttes rendszere;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
„adatgazda”: az a munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz
hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy
harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a
birtokába jutott;
„adathordozó”: olyan eszköz, amely alkalmas a személyes adatok tárolására,
megőrzésére;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, azaz jelen esetben az VISZ; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
„adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
„azonosítást nem igénylő adatkezelés”: ha azok a célok, amelyekből a VISZ a
személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek a VISZ
általi azonosítását, a VISZ nem köteles a kiegészítő információkat megőrizni,
beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet,
hogy megfeleljen a GDPR-nak.
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve,
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hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
„érintett” vagy „felhasználó”: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy azonosítható természetes személy, amely a jelen Adatkezelési
Szabályzat vonatkozásában elsődlegesen a VISZ szolgáltatásait igénybe vevő
természetes személyeket, illetve azon természetes személyeket jelenti, akik az
adatkezelő (VISZ) szolgáltatásai iránt érdeklődnek, így különösen az ügyfelek, a
kamerával megfigyelt területre belépők, illetve egyes pontok tekintetében az
álláshirdetésre jelentkezőket és a hozzátartozókat is;
„felügyeleti hatóság” vagy „NAIH”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság;
„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„közeli hozzátartozó”: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér;
„közösségi oldal”: minden olyan, a VISZ által, vagy megbízásából partner által
létrehozott és kezelt tartalom, széles körben hozzáférhető technológiák segítségével,
amelyek megkönnyítik a kommunikációt, befolyásolják a szélesebb közönséggel
folytatott interakciót, tipikusan az interneten, vagy a mobil kommunikációs hálózaton
keresztül;
„különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat,
azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
„munkatárs”: az adatkezelővel (VISZ-vel) megbízási-, munka-, vagy egyéb
jogviszonyban levő természetes személy, akinek kötelezettsége az adatkezelő
szolgáltatásainak ellátásával, teljesítésével kapcsolatos tevékenységekben merül ki és
adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kerül vagy
kerülhet kapcsolatba, és akinek tevékenységével kapcsolatban az adatkezelő teljes
felelősséget vállal az érintettek és harmadik személyek irányában;
„nyilvánosságra hozatal”: az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„partner”: az adatkezelő (VISZ) szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő
és/vagy az adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd),
alvállalkozók, megbízottak, amelyek felé az adatkezelő személyes adatot továbbít vagy
továbbíthat, vagy amelyek az adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó







informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy
végezhetnek;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
„weboldal”: minden olyan, a VISZ által, vagy megbízásából partner által üzemeltetett
weboldal (pl. mvisz.hu) weboldal és annak minden aloldala.
3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

3.1.

A jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében az adatkezelő a VISZ.
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége
01-02-0008292
1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B.LPH. lépcsőház 15.
em
Elektronikusan vagy a székhelyen
18231337141
mvisz.hu
https://www.facebook.com/mvisz
Fainné Lacsny Éva
+ 36 70 389 5719
adatvedelem@mvisz.hu

Tényleges adatkezelés címe:
Adószám:
Weboldal:
Közösségi oldal:
Kapcsolattartás:
Telefon:
E-mail:
3.2.

A VISZ adatkezelési tevékenységinek részletezése során minden esetben érteni szükséges a
munkatársakat is, hacsak a jelen Adatkezelési Szabályzat szövegezéséből másként nem
következik.
4.

ALAPELVEK

4.1.

A jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései, valamint a VISZ gyakorlata nem lehet
ellentétes az adatkezelési elvekkel.

4.2.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A jelen Adatkezelési Szabályzat a következő adatkezelési elveket követi, amely elvek kötelező
rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak a VISZ bármely adatkezelési tevékenysége során, így
olyan kérdésekben is, amelyeket a jelen Adatkezelési Szabályzat nem tárgyal. A VISZ által követett
elvek a személyes adatok kezelése során:
4.2.1.
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A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

4.2.2.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és
azokat nem lehet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni („célhoz
kötöttség”);

4.2.3.

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság és alapértelmezett adatvédelem”);

4.2.4.

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(„pontosság”);

4.2.5.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel. („korlátozott tárolhatóság”);

4.2.6.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”);

4.2.7.

Az adatvédelmi szempontoknak megfelelő gyakorlat nem merülhet ki a hatályos
szabályozásnak való formális megfelelésben. A VISZ alapvető működési elve az
adatvédelmi szempontoknak való megfelelés, ezért működését, struktúráját ezek maximális
figyelembevételével alakítja ki, az adatvédelmi szempontokat már az egyes működési
fázisok megtervezésekor beépíti és így biztosítja az adatvédelem teljes körű érvényesülését.
(„privacy by design”);

4.2.8.

A VISZ felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

4.3.

A VISZ munkatársainak oktatása az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés
érdekében:

4.3.1.

A VISZ belátása szerint, az adatvédelemről szóló jogszabályok jelentős változása esetén, de
legalább évente egyszer adatkezelési és adatvédelmi képzést tart munkatársainak. A jelen
pont szerinti képzéseket a VISZ által erre a célra megbízott személy (pl. adatvédelmi
tisztviselő – DPO) végzi.

4.3.2.

A
VISZ
új
munkatársait
a
VISZ
a
jogviszony
alapján
történő
munkavégzés/megbízás/megrendelés teljesítése előtt felkészíti a VISZ adatkezelési
szabályaival kapcsolatosan, abból a célból, hogy az új munkatárs a feladatait minden estben
a VISZ adatkezelési szabályainak figyelembevételével végezze.
5.
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

A VISZ minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról, akár a jelen Adatkezelési
Szabályzatban, akár a vonatkozó szabályoknak megfelelő egyéb módon. A VISZ minden esetben
gondosan mérlegeli, hogy a tervezett adatkezelés milyen jogalapon végezhető és ennek megfelelően
jár el.
5.1.

Az adatkezelés jogalapjai a GDPR alapján:

5.1.1.

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]:

5.1.1.1.

A hozzájárulás jogalapjának legfontosabb feltétele az, hogy az érintett hozzájárulásának
önkéntesnek, vagyis mindenfajta külső befolyástól, ráhatástól mentesnek kell lennie a
személyes adatnak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Előbbiek mellett az
érintett hozzájárulásának minden esetben konkrétnak, egyértelműnek és megfelelő
tájékoztatáson alapulónak szükséges lennie.

5.1.1.2.

A GDPR szabályrendszerében a hozzájárulás a jogszerű adatkezelés egyik, de nem kiemelt
vagy elsődleges jogalapja. Fontos tehát, hogy amennyiben az adatkezelés más jogalapra
tekintettel jogszerűen végezhető, akkor a VISZ nem szerez be hozzájárulást az érintettől. Ha
a VISZ hozzájárulás alapján kezel adatokat, és azokat más célból is kezelni kívánja, az
VISZ-nek erre a másik célra további hozzájárulást kell kérnie, kivéve, ha van másik jogszerű
alap, amely jobban tükrözi a helyzetet.

5.1.1.3.

Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén a VISZ a személyes adatot az érintett
beleegyezésével kezeli. Az VISZ-nek kell igazolnia, hogy az adott adatkezeléshez az érintett
hozzájárult, ezért a VISZ a hozzájárulást írásban (pl. papír alapon) vagy elektronikus úton
fogadja el és ekként tárolja. A megbízott munkatársai minden esetben jogosultak az érintett
hozzájárulásával kapcsolatos okirat felvételére és tárolására.

5.1.1.4.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon adja elő az VISZ, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világos és egyszerű nyelvezettel. Ha a VISZ különféle eltérő célokra kér hozzájárulást, külön
hozzájárulási lehetőséget kell biztosítania mindegyik célhoz, annak érdekében, hogy az
érintettek konkrét célokra konkrét hozzájárulást adhassanak. Ha az adatkezelés egyszerre
több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.

5.1.1.5.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Ugyanakkor a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet a VISZ minden
esetben tájékoztatja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon teszi
lehetővé az VISZ, mint annak megadását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás
kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincs. A VISZ a hozzájárulás visszavonása
esetén az érintettet és adatait törli az adott adatkezeléshez kapcsolódó adatállományból.
Ezenfelül az érintettnek a VISZ lehetőséget biztosít arra, hogy anélkül vonhassa vissza az
VISZ-nek adott hozzájárulását, hogy az kárára válna.

5.1.2.

Adatkezelés szerződés teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]:
Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez abban az esetben jogszerű, ha az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
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5.1.3.

Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]:

5.1.3.1.

Az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az VISZ-re vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges. Ezen esetekben az adatkezelés jellemzően törvényi rendelkezésen,
felhatalmazáson alapul, vagyis olyan kifejezett jogszabályi előíráson, amely a személyes
adatok kezelését kötelezővé teszi a VISZ számára.

5.1.4.

A VISZ saját vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés, az
érdekmérlegelési teszt, az érintett tiltakozási joga [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]:

5.1.4.1.

Jogos érdekén alapuló adatkezelés: A VISZ vagy valamely harmadik fél jogos érdeke
teremthet jogalapot az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és
szabadságai nem élveznek elsőbbséget a VISZ (vagy harmadik fél) jogos érdekével
szemben, figyelembe véve az VISZ-szel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű
elvárásait. A jogos érdeken alapuló adatkezelésre akkor kerülhet sor, ha a VISZ előzetesen
elvégzi az ún. érdekmérlegelési tesztet és a teszt eredményeképpen a VISZ jogos érdeke
felülmúlja az érintettet az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat.

5.1.4.2.

Adatkezelés harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez: Az adatkezelés jogszerű, ha
az adatkezelés a VISZ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek. A VISZ – figyelembe véve az elérhető technológiát –
ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy olyan adatkezelések esetében, amely során 16. életévét be
nem töltött gyermek adatainak kezelésére kerül sor ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte, vagy erről a
pedagógus nyilatkozott.

5.1.4.3.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése: Az érdekmérlegelési tesztet a VISZ az alábbi
lépésekben végzi el:
1. lépés:
2. lépés:
3. lépés:
4. lépés:
5. lépés:
6. lépés:

5.1.4.4.
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Annak vizsgálata, hogy melyik a potenciálisan alkalmazható jogalap a
GDPR, az egyéb vonatkozó jogszabályok és a jelen Adatkezelési
Szabályzatban meghatározottak közül.
Az érdek jogszerűségének mérlegelése.
Annak megállapítása, hogy az adatkezelés valóban szükséges-e az elérni kívánt
célhoz, vagy az más, az érintett magánszférájába kevésbé beavatkozó módon is
elérhető.
Annak mérlegelése, hogy a VISZ jogos érdeke és az érintettek érdekeinek
védelme között hogyan teremthető meg az egyensúly.
Az érintett és VISZ érdekei közötti végleges egyensúly megteremtésének
leírása, figyelembe véve, hogy milyen biztosítékok és garanciák alkalmazhatók
az érintettek érdekeinek védelme érdekében.
A megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása (az érintettek megfelelő
tájékoztatása útján, illetve az elszámoltathatóság elvére is figyelemmel,
szükség esetén a hatóságok felé is).

Az érdekmérlegelési teszt dokumentálása: Az érdekmérlegelési tesztet a VISZ
megfelelően dokumentálja minden esetben (figyelemmel az elszámoltathatóság elvére is), az
érintetteket pedig megfelelően tájékoztatja a VISZ jogos érdek megnevezéséről.

5.1.4.5.

Az érintett tiltakozással kapcsolatos joga, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: Az
érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a VISZ vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a VISZ a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha a VISZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.1.5.

Adatkezelés érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
[GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont]:
Az adatkezelés jogszerű, ha az az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges. Más természetes személy létfontosságú érdekeire
hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó
adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető. A személyes adatkezelés néhány típusa
szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan
esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és
terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti
vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.

5.1.6.

A különleges adatok kezelése a GDPR alapján. A különleges adatokat abban az esetben
kezeli VISZ a GDPR-ben foglaltak szerint, ha [GDPR 9. cikk]:

5.1.6.1.

Az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a
GDPR-ben rögzített, különleges adatok kezeléséről szóló tilalom nem oldható fel az érintett
hozzájárulásával;

5.1.6.2.

Az adatkezelés az VISZ-nek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és
érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;

5.1.6.3.

Az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem
képes a hozzájárulását megadni;

5.1.6.4.

Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott;

5.1.6.5.

Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges;

5.1.6.6.

Az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján,
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való
jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő
és konkrét intézkedéseket ír elő;

5.1.6.7.

Az adatkezelés a GDPR-ben rögzített szabályokkal összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan
uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben
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tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető
jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

6.
6.1.

ADATBIZTONSÁG ÉS A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

Jogszabályok és előírások alkalmazásának biztosítása:
A VISZ az egyes adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és azokat úgy hajtatja végre,
hogy ezáltal biztosítsa a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok,
adat- és titokvédelmi szabályok alkalmazását. A VISZ a személyes adatokat minden esetben
csak az adott adatkezelés célja szerint kezeli és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó
jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

6.2.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos garanciák és követelmények:
A VISZ, valamint az általa megbízott adatfeldolgozók – utóbbiak a tevékenységi körükben –
gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról. A VISZ kizárólag olyan adatfeldolgozókat
vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR
követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A személyes adatok kezelése
vonatkozásában igénybe vett mindenkori adatfeldolgozók személyéről és egyéb adatairól (pl.
cégnév, székhely) a VISZ az érintetteket erre irányuló kérelemük esetén tájékoztatja. Az
érintettek erre irányuló kérelmüket az adatvedelem@mvisz.hu email címen jelezhetik,
melyre a VISZ 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

6.3.

A VISZ főbb intézkedései a személyes adatok védelme érdekében:

6.3.1.

A VISZ az érintettek személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonsági
szabályok érvényesítése érdekében az VISZ-nek a szükséges intézkedéseket meg kell tennie
mind a manuálisan, papír alapon kezelt, mind pedig az informatikai rendszeren,
adathordozón tárolt személyes adatok magas fokú biztonsága érdekében. A VISZ az adatok
biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van az
aktuális technikai vívmányokra, és a rendelkezésre álló technikai adatkezelési megoldások
közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja,
figyelemmel azonban arra, hogy nem választ olyan megoldást, amely aránytalan nehézséget
jelen számára.

6.3.2.

A VISZ a saját adatkezelése körében és a fentiekben foglaltakkal összhangban, az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések és
eljárási szabályok körében biztosítja:

6.3.2.1.

Az adatkezelésre használt adathordozókhoz és/vagy papír alapú nyilvántartásokhoz történő
illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását;

6.3.2.2.

Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának
vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését, melynek érdekében a VISZ olyan
szoftvert, programot alkalmaz, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
ellenőrzött körülmények között és kizárólag azon személyek férjenek hozzá, akiknek a
feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
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6.3.2.3.

Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt adathordozókba és/vagy papír
alapú nyilvántartásokba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre, vagy annak tartalmát
illetéktelenül megismerjék, töröljék, megváltoztassák;

6.3.2.4.

A hozzáférési jogosultságok maradéktalan betartását, tekintettel arra, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést a VISZ jogosultsági szintek megadásával korlátozza;

6.3.2.5.

Az adathordozók, és így különösen azok fizikai és üzemeltetési biztonsága körében azt, hogy
harmadik személyek – így különösen karbantartás, javítás vagy fejlesztés céljából – az
adathordozókhoz úgy férjenek csak hozzá, hogy a kezelt személyes adatokat ne ismerhessék
meg;

6.3.2.6.

Az informatikai rendszerén belül szoftver és hardver védelmet, hozzáférés és hálózati
védelmet;

6.3.2.7.

Az informatikai rendszerén belül rendszeres biztonsági mentést és a biztonsági másolatok
elkülönített és biztonságos tárolását, kezelését;

6.3.2.8.

Az adatállományok tekintetében anti-malware védelmet, megfelelő tűzfalat az összes
felhasznált olyan végpontra, amelyen a rosszindulatú program elleni védekezés releváns,
ideértve az anti-malware szoftver folyamatos frissítési mechanizmusát is. Ezen
kötelezettségét a VISZ informatikai szolgáltató bevonásával teljesíti. A VISZ informatikai
rendszerére kizárólag a VISZ informatikai szolgáltatója által kerülhet sor bármilyen szoftver
telepítésére, kizárva ezzel a nem jogtiszta, biztonsági kockázatot jelentő, ismeretlen forrásból
származó szoftverek telepítését;

6.3.2.9.

Az adatállományokat tároló eszközök tekintetében fizikai védelmet, az eszközök megfelelő
tárolásával;

6.3.2.10. Valamennyi adat módosítása esetén a módosítás időpontjának megjelölését, valamint a hibás
adatok törlésének lehetőségét;
6.3.2.11. Egyes esetekben a személyes adatok álnevesítését azzal, hogy az álnevesítéssel kapcsolatos
belső szabályokat külön szabályzatban / utasításban teszi közzé a munkatársak részére, mely
szabályzatok/utasítások a jelen Adatkezelési Szabályzat részét képezik, de azok nem
nyilvánosak és csak a munkatársak részéről hozzáférhetők.

6.3.3.

A VISZ az adatkezelés biztonságának garantálására különösen, de nem kizárólagosan a
következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi, és így az alábbiakra kötelezi a
munkatársakat munkáltatói utasításban vagy belső szabályzatban:
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Az egyes adathordozókhoz történő hozzáférhetőséget jelszó megadásával kell
csökkenteni. A jelszó meghatározásakor a jelen pont szerinti minimális
követelményeket kell figyelembe venni. Az alábbi 4 (négy) kritériumból legalább 3
(három) alkalmazásával legalább 6 (hat) karakterből álló kombinációt kell alkalmazni:
(i) nagybetűk, (ii) kisbetűk, (iii) számok, (iv) különleges írásjelek. Jelszóként nem
használhatók triviális kombinációk (pl. „AAAAAA”, „121212”). A jelszavakat
bizonyos időközönként módosítani kell. A módosítási időközt a VISZ munkáltatói
utasításban vagy belső szabályzatban adja meg.
Az egyes adathordozókból (ideértve különösen a PC-ket, laptopokat, notebookokat,
ultrabookokokat, tableteket stb.) munka közben történő kilépéskor (pl. szünet, meeting,
megbeszélés esetén) a felhasználónak aktiválnia kell egy rendszergátat (pl. jelszóval
védett képernyővédőt).

Anti-malware védelmet, megfelelő tűzfalat, vírusírtót kell telepíteni az összes
felhasznált olyan végpontra, amelyen a rosszindulatú program elleni védekezés
releváns, ideértve az anti-malware szoftver folyamatos frissítési mechanizmusát is. Ezen
kötelezettségét a VISZ informatikai szolgáltató bevonásával teljesíti. A VISZ
informatikai rendszerére kizárólag a VISZ informatikai szolgáltatója által kerülhet sor
bármilyen szoftver telepítésére, kizárva ezzel a nem jogtiszta, biztonsági kockázatot
jelentő, ismeretlen forrásból származó szoftverek telepítését.
Fokozottan ügyelni kell a kisebb méretű, elvesztésnek, elhagyásnak, eltulajdonításnak
jobban kitett adathordozók (pl. pendrive-ok, okostelefonok, memóriakártyák, SIM
kártyák stb.) fizikai meglétére.
A papír alapon kezelt, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (pl. személyi
adatlapokat, nyilvántartásokat) az illetéktelen fizikai hozzáféréstől védett helyen kell
tárolni a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.







6.3.4.

A VISZ az adatkezelése során gondoskodik arról, hogy a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag azok a munkatársak ismerjék meg, akiknek az adott adatkezeléssel
kapcsolatban feladatot szükséges ellátniuk.

7.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSÜK; AZ ÉRINTETTEK
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

7.1

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására
vonatkozó intézkedések:

7.2

A VISZ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintettek a jelen Adatkezelési
Szabályzatban foglalt adatkezelések kapcsán mindenkor tisztában legyenek az őket
megillető jogokkal és kötelezettségekkel. A VISZ a jelen Adatkezelési Szabályzatban
foglaltakkal megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

7.3

Az érintetteket megillető jogok a GDPR 13-22. cikkek és a GDPR 34. cikk alapján: (i)
tájékoztatáshoz való jog, (ii) hozzáférés, (iii) helyesbítés, (iv) törlés és elfeledtetéshez való
jog, (v) adatkezelés korlátozása, (vi) adathordozhatósághoz való jog, (vii) tiltakozáshoz
való jog és (viii) tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a
profilalkotást), (ix) tájékoztatás az adatvédelmi incidensről.

7.4

A VISZ minden esetben elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását. Ha a VISZ
bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről
lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a (i) hozzáféréssel, (ii)
helyesbítéssel, (iii) törléssel és elfeledtetéshez való joggal, (iv) adatkezelés korlátozásával,
(v) adathordozhatósághoz való joggal kapcsolatos rendelkezések nem kötelezők az VISZre nézve, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, az
azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.
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7.5

A VISZ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról a VISZ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha a VISZ nem tesz
intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.6

A VISZ a kért információkat és tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja az érintett részére,
azzal, hogy ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, a VISZ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű
díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a hozzá érkezett kérelem alapján történő
intézkedést.

7.7

Ha az VISZ-nek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikk szerinti kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7.8

Az alábbiakban a VISZ összefoglalja az érintettek jogaival kapcsolatos főbb tudnivalókat.
7.8.1

Tájékoztatáshoz való jog és a VISZ által rendelkezésre bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az érintettről vagy pályázat esetén a pályázó jogi személytől
gyűjti;

7.8.2

A VISZ a GDPR 13. cikkében, illetve a GDPR 14. cikkében foglalt tájékoztatási
kötelezettségének a jelen Adatkezelési Szabályzatban és egyéb, az érintettek
rendelkezésére bocsátott tájékoztatókban, valamint az érintettekkel megkötött
szerződésekben foglaltak szerint tesz eleget.

7.8.3

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti a VISZ, abban az
esetben a VISZ a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
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Az adatkezelőnek (VISZ) és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) elérhetőségei;
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
Ha adatkezelés a VISZ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, a VISZ vagy harmadik fél jogos érdekei;
Adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
Adott esetben annak ténye, hogy a VISZ harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47.
cikkben vagy a 49. cikk (1) bek.-ének második albekezdésében említett adattovábbítás

esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás;
7.8.4

A személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
Az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az VISZ-től a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
Arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
A GDPR 22. cikk (1) és (4) bek.-ben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel,
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.











7.9

Tájékoztatáshoz való jog és a VISZ által rendelkezésre bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg:
7.9.1








7.9.2
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Az fenti információk mellett a VISZ a személyes adatok megszerzésének
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a VISZ az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
Az VISZ-nek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
Személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
Az érintett személyes adatok kategóriái;
Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
Adott esetben annak ténye, hogy a VISZ valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR
46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bek.-nek második albekezdésében
említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint
az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való
hivatkozás.
A fenti információk mellett a VISZ az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre
nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;

Ha az adatkezelés a VISZ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének
szükségességén alapul, a VISZ vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az VISZ-tól a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való joga;
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
A személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e;
A GDPR 22. cikk (1) és (4) bek.-ben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és
az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.










7.9.3

Ha a VISZ a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az
érintettet erről az eltérő célról és a fenti 8.3 pontban említett minden releváns
kiegészítő információról.

7.9.4

A fenti pontokat nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:








7.10

Az érintett már rendelkezik az információkkal;
A szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1)
bek.-ben foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben a fenti kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az
VISZ-nek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan
elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében;
Az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a VISZ-re alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
A személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
Tájékoztatáshoz való jog és az érintettek tájékoztatással kapcsolatos kérelmei:

7.10.1 Amennyiben az érintettnek bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérelmét a VISZ részére (i) elektronikusan vagy (ii) a jelen
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott postai címére küldheti meg. A VISZ
válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 1 (egy) hónapon belül küldi meg az érintett
által kért e-mail címre. A tájékoztatási jog gyakorlására a VISZ által megadott e-mail
cím:
adatvedelem@mvisz.hu
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7.10.2 A GDPR 34. cikkben foglaltakkal összhangban, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve,
a VISZ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja őket az adatvédelmi incidensről.
Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens
jellegét, és közli legalább a GDPR 33. cikk (3) bek. b), c) és d) pontjában 1 említett
információkat és intézkedéseket.
7.11
7.11.1

A hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a VISZ-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bek. a)-g) pontjai szerinti
információkhoz hozzáférést kapjon, melyek a következők:









7.11.2
7.11.3

7.11.4

7.12

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

A VISZ a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül adja meg az
érintett által kért tájékoztatást a fentiek szerint. Az érintettet továbbá megilleti a jog, hogy a
NAIH-hoz, mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be az Infotv. rendelkezései szerint.
Ha a VISZ személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
továbbít, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a
GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.
A VISZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért a VISZ az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A VISZ megtagadja a jelen pont szerint említett másolatok rendelkezésre bocsátását, ha az
hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.
A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a VISZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az

1 GDPR 33. cikk (3) bek. b), c) és d) pont: „Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább: b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő
vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.”
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érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és
a valóságnak megfelelő adat a VISZ rendelkezésére áll, a személyes adatot a VISZ
haladéktalanul helyesbíti, az érintett kérése nélkül. A VISZ a helyesbítés megtörténtéről
minden esetben tájékoztatja az érintettet.
7.13
7.13.1

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
VISZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:








személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (ez nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét), és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az VISZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.13.2

Ha a VISZ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.

7.13.3

A VISZ felhívja az érintettek figyelmét, hogy az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az
adatkezelés szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való
jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az VISZ-re alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az VISZre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából; (iii) a népegészségügy területét érintő, vagy (iv) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével
összhangban a közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez (elfeledtetéshez) való jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy (v) jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.14
7.14.1

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a VISZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
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Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;





Az VISZ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a VISZ jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.14.2

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A VISZ az
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.15

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:
A VISZ minden olyan címzettet tájékoztat a fenti pontok szerinti valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére a VISZ tájékoztatja e címzettekről.

7.16

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a VISZ rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ez akadályozná az az adatkezelőt,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:



Az adatkezelés olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél; és
Az adatkezelés automatizált

7.17

A tiltakozáshoz való jog:

7.17.1

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a VISZ
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.17.2

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni
tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
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7.17.3

A fenti pontokban foglalt jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen
és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől
eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.

7.17.4

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bek.-nek megfelelően tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása
érdekében van szükség.

7.18

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

7.18.1

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.18.2

A fenti pont szerinti rendelkezés alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:





Az érintett és a VISZ közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
Meghozatalát az VISZ-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7.18.3

A fenti 1. és 3. esetekben a VISZ köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt
a jogát, hogy a VISZ részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A fenti pontban említett döntések nem alapulhatnak
a személyes adatoknak a különleges adatokon, kivéve, ha a fenti pontok alkalmazandó, és az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő
intézkedések megtételére került sor.

7.19

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

7.19.1

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a VISZ indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott fenti
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti VISZ az adatvédelmi incidens jellegét, és
közli legalább (i) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; (ii) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; (iii) ismerteti a VISZ által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

7.19.2

Az érintettet nem kell a fenti pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül: (i) a VISZ megfelelő technikai és szervezési védelmi
intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például
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a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; (ii) a VISZ az
adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy
az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a fenti pontban említett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést
tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján
kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha a VISZ még nem értesítette az érintettet az
adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását,
vagy megállapíthatja a fenti (i) - (iii) pontok szerinti feltételek valamelyikének teljesülését.
7.20

Adatvédelmi hatósági eljárás:

7.20.1

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében, a NAIH erre irányuló
kérelemre adatvédelmi hatósági eljárást indít, és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást
indíthat. Az érintett adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be, ha
megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a VISZ, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírásokat.

7.20.2

A VISZ jelen pontban tájékoztatja az érintetteket a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál elérhetőségeiről:
Felügyleti hatóság:
Cím:
Postacím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság
(NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

Hatóság

7.21

A bírósági jogorvoslathoz való jog, kártérítés, sérelemdíj:

7.21.1

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a VISZ, illetve –
az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben –
az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a VISZ, illetve az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és a VISZ-t, illetve az
adatfeldolgozót (i) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, (ii) az adatkezelés
jogszerűségének helyreállítására, (iii) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására
pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz
a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről.
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7.21.2

Ha a VISZ, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Ha a VISZ, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi
jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett a VISZ-től, illetve az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

7.21.3

A VISZ mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatfeldolgozó
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint a VISZ
jogszerű utasításainak betartásával járt el.

7.21.4

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
8. A VISZ ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATAI

8.1.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos általános tudnivalók:

8.1.1.

Az adatvédelmi incidens fogalma tekintetében a személyes adatok „megsemmisítése” alatt
az az eset értendő, amikor az adatok egyáltalán nem, vagy a VISZ számára nem használható
formában léteznek. A „károsodás” az az eset, amikor a személyes adatok módosultak,
sérültek, vagy már nem hiánytalanok. A személyes adatok „elvesztése” 2 úgy értelmezendő,
hogy az adatok még léteznek, de a VISZ már nem rendelkezik felettük, nem fér hozzájuk,
vagy azok nincsenek a birtokában. A jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelésnek
minősülhet a személyes adatok közlése (vagy hozzáférhetővé tétele) arra jogosulatlan
címzettek számára, illetve bármilyen egyéb, az általános adatvédelmi rendeletbe ütköző
adatkezelés.

8.1.2.

Az adatvédelmi incidenseket a VISZ az alábbi három jól ismert információbiztonsági elv
szerint kategorizálja:
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„titoksértés”: személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen közlése vagy az ilyen
adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés;
„sértetlenségi adatsértés”: személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen módosítása;
„hozzáférhetőségi adatsértés”: a személyes adatokhoz való hozzáférés véletlen vagy
jogosulatlan elvesztése3 vagy a személyes adatok véletlen vagy jogosulatlan
megsemmisítése.

A személyes adat elvesztése merülhet fel például abban az esetben, ha a VISZ partneradatbázisának példányát tartalmazó készülék
elveszik, vagy ellopják azt. Az adatok elvesztésére másik példa, ha a személyes adatok állományából létező egyetlen példányt zsarolóvírus
titkosítja, vagy a VISZ titkosította, de a titkosításhoz használt kulcs már nincs a birtokában
3 A hozzáférhetőség elveszéséhez vezethet például az adatok véletlen törlése, jogosulatlan személy általi törlése vagy biztonságosan
titkosított adatok esetében a visszafejtő kulcs elveszítése. Amennyiben a VISZ nem tudja helyreállítani – például biztonsági másolatból – az
adatokhoz való hozzáférést, akkor ez a hozzáférhetőség végleges elveszésének tekinthető. A hozzáférhetőség akkor is elveszhet, ha jelentős
zavar keletkezik a szervezet rendes működésében, például áramkimaradás vagy a szolgáltatás megtagadásával járó támadás miatt válnak
elérhetetlenné a személyes adatok.
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8.1.3.

A személyes adatok hozzáférhetőségének átmeneti elvesztése is adatvédelmi incidensnek
tekintendő, a személyes adatok bizonyos időre hozzáférhetetlenné válását eredményező
biztonsági incidens is egyfajta adatvédelmi incidens, mivel az adatokhoz való hozzáférés
hiánya jelentős kihatással lehet a természetes személyek jogaira és szabadságaira. Nem
minősül adatvédelmi incidensnek, ha a személyes adatok tervezett rendszerkarbantartás miatt
nem hozzáférhetők.

8.2.

A VISZ adatvédelmi incidens elkerülésével kapcsolatos intézkedései és a munkatársak
jelentési kötelezettsége:
A VISZ kötelezi munkatásait, hogy a VISZ adatbiztonsággal kapcsolatos utasításait tartsák
be és általánosságban megtegyenek minden ésszerű lépést azért, hogy az adatvédelmi
incidensek elkerülhetők legyenek.

8.3.

Adatvédelmi incidensek bekövetkezése esetén fennálló kötelezettségek, incidenskezelési
szabályzat:

8.3.1.

A VISZ az adatvédelmi incidensről szóló jelzést követően az adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos eseményt haladéktalanul kivizsgálni köteles, szükség esetén bevonva
informatikai szakember és/vagy adatvédelmi tisztviselő segítségét, és köteles a külön
szabályzatban/utasításban meghatározott lépéseket végrehajtani, így kárenyhítő, és az
incidens további bekövetkeztét megelőző lépéseket megtenni.

8.3.2.

A VISZ az adatvédelmi incidensek bekövetkezése esetére a követendő eljárás szabályait
tartalmazó belső szabályzatot alkot (ld. jelen Adatkezelési Szabályzat 3. számú Melléklete) ,
melynek célja annak elősegítése, hogy a VISZ adatkezelése során felmerülő adatvédelmet
sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, továbbá az adatvédelmi
incidensek kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében pedig annak feltárására
és a jövőbeni bekövetkezés valószínűségét csökkentő intézkedések megtételére sor kerüljön.
A VISZ adatvédelmi incidenskezelési szabályzata, habár önálló belső szabályzatnak
tekintendő, amely a VISZ valamennyi adatkezelése (pl. weboldal adatvédelmi tájékoztató,
hírlevél küldése stb.) vonatkozásában bekövetkező adatvédelmi incidensek tekintetében is
irányadó, a jelen Adatkezelési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi, továbbá azt a VISZ
azonos tartalommal minden egyéb adatvédelmi tárgyú belső szabályzatának/tájékoztatójának
részévé teszi.

8.3.3.

A VISZ (a VISZ adatvédelmi incidenskezelési szabályzatának megfelelően) az adatvédelmi
incidensekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az érintettek személyes adatainak körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést
előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, amennyiben ezeket jogszabály előírja.
Az adatvédelmi-incidens nyilvántartólap és jegyzőkönyv az incidenskezelési szabályzat
függelékét képezi.
9.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

9.1.

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) kijelölésének szükségessége az VISZ-nél:

9.1.1.

A VISZ adatvédelmi tisztviselőt (Data Protection Officer – „DPO”) jelöl ki szervezetében,
tekintettel arra, hogy gyermek adatokat is kezel. Az adatvédelmi tisztviselőt a VISZ
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körültekintően, a szervezeten belüli adatvédelmi kérdések megfelelő figyelembevételével
választja ki.
9.1.2.

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és
gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a GDPR 39. cikkben említett feladatok
ellátására való alkalmasság alapján jelöli ki az VISZ. Az adatvédelmi tisztviselő nem
végezhet olyan egyéb feladatot, melynek során meg kell határoznia az adatkezelés célját,
eszközeit.

9.1.3.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához
kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

A VISZ által kijelölt adatvédelmi tisztviselő adatai:
9.1.4.

A VISZ jelen pontban tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi tisztségviselő adatairól a
GDPR 37. cikk (7) bek. szerint:
E-mail elérhetőség:

adatvedelem@visz.hu

9.2.

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása:

9.2.1.

A VISZ biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével
kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. A VISZ támogatja az
adatvédelmi tisztviselőt a GDPR 39. cikkben, így a lent meghatározott feladatai ellátásában
azáltal, hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a
személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az
adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.

9.2.2.

A VISZ biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban
utasításokat senkitől ne fogadjon el. A VISZ az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával
összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő
közvetlenül a VISZ legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. Az érintettek a személyes
adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi
kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

9.3.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:

9.3.1.

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) egy olyan szereplő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
oldalán, aki ismeri az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat és gyakorlatot, valamint az
adatkezelő/adatfeldolgozó működését és a megfelelő függetlenségét garantáló szervezeti
működés mellett:
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Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az VISZ, továbbá az adatkezelést végző munkatársak
részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések
szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban adatvédelmi kérdésekben;
Ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök
kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és
képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint
nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését (GDPR 35. cikk);
Együttműködik a felügyeleti hatósággal;



9.3.2.

Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett
előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé,
valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára
is tekintettel végzi. Az adatvédelmi tisztviselő elsődleges feladata a GDPR-nak való
megfelelés lehetővé tétele. Az adatvédelmi tisztviselő kulcsszerepet játszik a szervezeten
belül az adatvédelmi kultúra előmozdításában, és elősegíti a GDPR alapvető, például az
adatok kezelésére vonatkozó elvekre, az érintett jogaira a beépített és alapértelmezett
adatvédelemre, az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására, az adatkezelés biztonságára,
valamint az adatvédelmi incidens bejelentésére és arról való tájékoztatásra vonatkozó
rendelkezéseinek végrehajtását.
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