Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat

Hatályos: 2018. szeptember 15.

A Nemzeti Pedagógus Kar – továbbiakban: Kar – elnöke az Európai Unió adatvédelmi jogi
aktusainak szabályozásában, az adatvédelmi jogi tárgyú nemzeti jogszabályokban
meghatározott követelményeknek, elvárásoknak való megfelelés, a személyes adatok
védelmének érvényesülése érdekében a következő szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat)
adja ki:
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1. Általános rendelkezések
1.1. A Szabályzat célja
1.1.1. A Szabályzat célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (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 szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)
rendelkezéseivel összhangban a Kar, mint a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott
adatkezelő személyes adatok kezelésére irányuló gyakorlatának, a Kar birtokában lévő
személyes adatok kezelésére, feldolgozására és védelmére vonatkozó általános kérdéseknek a
szabályozása, a Kar által adatkezelői, illetőleg adatfeldolgozói minőségben kezelt, illetőleg
feldolgozott személyes adatok védelmét szolgáló rendszer kiépítése és működetése.
1.1.2. A Kar által kezelt, illetőleg feldolgozott személyes adatokat védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy az
egyes, Kar által vezetett nyilvántartásokban kezelt adatok, kivéve, ha azt törvény lehetővé
teszi, közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
1.1.3. A Szabályzatot a Kar Alapszabályával és Etikai Kódexével egységesen kell értelmezni.
1.2. A Szabályzat hatálya
1.2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kar vezető tisztségviselőire, alkalmazottjaira,
országos és területi szerveire, szakmai tagozataira, a Karral polgári jogi szerződéses
jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, továbbá valamennyi olyan természetes és
jogi személyre, akik a Kar tevékenységével összefüggésben természetes személyek személyes
adatait megismerik.
1.2.2 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szabályzat 1.2.1 alpontjában meghatározott
személyi hatály alá tartozó minden természetes és jogi személy valamennyi személyes adatot
érintő - számítógépes és manuális adatkezelésére, illetőleg adatfeldolgozására.
1.3. Fogalom meghatározások
A GDPR szabályozására figyelemmel a jelen Szabályzat alkalmazásában:
1.3.1. 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.
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1.3.2. 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.
1.3.3. 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; 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.
1.3.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
1.3.5. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, 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.
1.3.6. 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.
A GDPR-nak a személyes adatok kezelésével összefüggővédelmére és a személyes adatok
szabad áramlására vonatkozóan megalkotott szabályozásában érvényesülő fogalommeghatározásokat teljes körűen a GDPR 4. cikk 1-26. pontjai tartalmazzák.
1.4. Alapadatok és elérhetőségek
1.4.1. A Kar adatai és elérhetőségei:
Név: Nemzeti Pedagógus Kar
Székhely: 1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Képviseli: Horváth Péter elnök
E-mail: nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu
Telefon: +36 1 323-5565
1.4.2. Adatvédelmi tisztviselő:
Név:
E-mail:
Telefon:
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2. Az adatkezelés elvei
2.1. A személyes adatok kezelésének elvei
2.1.1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
2.1.2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR
89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).
2.1.3. A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).
2.1.4. A személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell
lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(„pontosság”).
2.1.5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; a 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, GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében
előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”).
2.1.6. 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”).
2.1.7. A Kar az adatkezelés során felelős a Szabályzat 2.1.1–2.1.6. pontjainak való
megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
2.2. Az adatkezelés jogszerűsége (jogalapjai)
2.2.1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű. amennyiben
legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez („az érintett hozzájárulása”);
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b) 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 („szerződéskötés);
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogi
kötelezettség teljesítése”);
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges („közhatalom
gyakorlása”);
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik személy 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 („jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”).
2.2.2. Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett
hozzájárulásán, vagy valamely olyan uniós vagy tagállami jogon alapul, amely szükséges és
arányos intézkedésnek minősül egy demokratikus társadalomban a GDPR 23. cikk (1)
bekezdésében rögzített célok eléréséhez, annak megállapításához, hogy az eltérő célú
adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg
gyűjtötték, az adatkezelő többek között figyelembe veszi:
a) a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti
esetleges kapcsolatokat;
b) a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és az
adatkezelő közötti kapcsolatokra;
c) a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a GDPR 9. cikk szerinti személyes
adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó, illetve, hogy büntetőjogi felelősség
megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a GDPR 10. cikk szerinti
kezeléséről van-e szó;
d) azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok
tervezett további kezelése;
e) megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is.
2.3. A hozzájárulás feltételei
2.3.1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
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2.3.2. 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 kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos
és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan
része, amely sérti a GDPR-t, kötelező erővel nem bír.
2.3.3. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
2.3.4. Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb
mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a
szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
2.3.5. Az érintett hozzájárulása nélkülözhető azon személyes adatai tekintetében, amely az
érintett ellen a Kar által indított etikai eljárás lefolytatásához a Kar Etikai Kódexében foglaltak
szerint szükségesek.
2.4 A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
2.4.1. A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok kezelése tilos.
2.4.2. Azokat az eseteket, amikor a Szabályzat 2.4.1. pontja nem alkalmazandó, a GDPR 9. cikk
(2)-(3) bekezdései tartalmazzák.
2.5 Azonosítást nem igénylő adatkezelés
2.5.1. Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már
nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem
köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy
pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen a GDPR-nak.
2.5.2. Ha a Szabályzat 2.5.1. pontjában említett esetekben az adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt
megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a GDPR 15-20. cikk nem alkalmazandó, kivéve,
ha az érintett abból a célból, hogy az említett cikkek szerinti jogait gyakorolja, az azonosítását
lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

10

2.6. A Karral jogviszonyban nem álló természetes vagy jogi személy által megküldött személyes
adatok kezelése
2.6.1. Amennyiben harmadik személytől akár papír alapon, akár elektronikusan személyes
adat érkezik a Karhoz úgy, hogy a személyes adat jogosultja, vagy az azt beküldő személy a
Karral sem jogviszonyban nem áll, és a személyes adatok megküldésének célja sem a Karral
későbbi jogviszony létesítése, úgy a Kar – tekintve, hogy személyes adat kezelésére vonatkozó
előzetes érintetti hozzájárulás beszerzése a Kar részéről figyelemmel a fenti adatkezelési
elvekre, így különösen az adatkezelési cél igazolható hiányára tekintettel nem várható el – a
kéretlenül megküldött személyes adatokat kizárólag az érintetti jogviszony és az adatkezelési
cél hiányának a megállapításáig kezeli, és ezt követően haladéktalanul törli.
2.6.2. A Szabályzat 2.6.1. alpontjában foglalt adatkezelés alatt értendő különösen a Karhoz
érkező panaszokban, kérdésekben, felvetésekben és más hasonló tartalmú megkeresésekben
lévő egyes személyes adatok kezelése.
2.7. Adatfeldolgozás
2.7.1. A Kar adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2.7.2. Amennyiben a Kar által végzett adatkezelés körülményeinek megváltozása miatt
szükségessé válik adatfeldolgozó igénybe vétele, a 2.7.1. alpontban foglaltak nem
alkalmazhatók. Erről a Kar Országos Elnöksége határoz.
2.7.3. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással
nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó
üzleti tevékenységben érdekelt.
3. Az érintett jogai
3.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó
intézkedések
3.1.1. Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkeiben 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. Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben
az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
3.1.2. Az adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15 -22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. Az
adatkezelő az érintett GDPR 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a
teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában
azonosítani.
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3.1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk
szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 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.
3.1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
felügyeleti hatóság), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
3.1.5. A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a GDPR 15-22. és 34. cikk szerinti
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel
a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre:
 a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó, ésszerű összegű díjat számíthat
fel, vagy
 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt
terheli.
3.1.6. A GDPR 11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a
GDPR 15-21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.
3.2 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
3.2.1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a
következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
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f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra
vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
3.2.2. A Szabályzat 3.2.1. pontjában említett információk mellett az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható
adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől 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;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pontján alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében 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.
3.2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a Szabályzat 3.2.2. pontjában említett minden releváns kiegészítő
információról.
3.2.4. A Szabályzat 3.2.1-3.2.3. pontjai nem alkalmazandóak, ha és amilyen mértékben az
érintett már rendelkezik az információkkal.
3.2.5. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő által az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
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a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra
vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
3.2.6. A Szabályzat 3.2.5. pontjában említett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés
biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekéről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől 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 joga;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pontján alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e, és
g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében 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.
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3.2.7. Az adatkezelő a Szabályzat 3.2.5. és 3.2.6. pontja szerinti tájékoztatást az alábbiak
szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
3.2.8 Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről a célról és a Szabályzat 3.2.6. pontjában említett minden releváns kiegészítő
információról.
3.2.9. A Szabályzat 3.2.5-3.2.8. pontjait nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) 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)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben a GDPR 14. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés
céljainak elérését, mely esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az
információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
3.3. Az érintett hozzáférési joga
3.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 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) bekezdésében
meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
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3.3.2. Az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos további rendelkezéseket a GDPR 15. cikk (2)(4) bekezdései tartalmazzák.
3.4. A helyesbítéshez való jog
3.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
3.4.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
3.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
3.5.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a Szabályzat 3.5.1. pontja
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen 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.
3.5.3. A Szabályzat 3.5.1-3.5.2. pontjai nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés
szükséges:
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a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a GDPR 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a Szabályzat 3.5.1.
pontjában említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
3.6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
3.6.2 Ha az adatkezelés a Szabályzat 3.6.1. pontja alapján korlátozás alá esik, az ilyen
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 Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
3.6.3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a Szabályzat 3.6.1. pontja alapján
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.
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3.7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a Szabályzat 3.4.1. pontja, a 3.5.1. pontja,
illetve a 3.6.1-3.6.3. pontjai szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.
3.8. Az adathordozhatósághoz való jog
3.8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
3.8.2. Az adatok hordozhatóságához való jognak a Szabályzat 3.8.1. pontja szerinti gyakorlása
során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3.8.3. A Szabályzat 3.8.1. pontjában említett jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét. Az
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
3.8.4. A Szabályzat 3.8.1. pontjában említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
3.9. A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyek esetén
3.9.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
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.
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3.9.2 A Szabályzat 3.9.1. pontjában említett 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.
3.9.3. 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.
3.9.4. Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének 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.
3.10. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a GDPR 12-22. cikkben és a GDPR 34. cikkben foglalt, valamint a
GDPR 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő
rendelkezései tekintetében az GDPR 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a
korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint a
GDPR 23. cikk (1) bekezdés a)-j) pontjaiban említettek védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban.
4. A munkatársak, pályázatot benyújtók személyes adatainak kezelése
4.1. A Kar munkatársak, tisztségviselők kiválasztási tevékenységével kapcsolatos adatkezelése
4.1.1. A Kar az egyes tisztségek beérkező pályázatokat egységesen a pályázati eljárás
lezárulásáig őrzi meg. Ha az eljárást követően a tisztség betöltésére nem kerülne sor, az
érintett adatait haladéktalanul törölni kell.
4.1.2. A pályázatok és adatainak pályáztatási időszakot követően történő megőrzése, kezelése
akkor lehetséges, ha ehhez az érintett pályázó előzetesen hozzájárult.
4.2. A munkatársak személyes adatainak kezelése
4.2.1. A Kar a munkavállalóinak és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek
(a továbbiakban együtt: munkatárs) személyes adatait a munkaviszony, a munkavégzésre
irányuló jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítésével, fennállásával és
megszüntetésével, valamint a munkaviszonyból származó jogok gyakorlásával és
kötelezettségek teljesítésével összefüggésben kezelheti.
4.2.2. A munkatársak adatainak kezelése tekintetében az adatgazda a Kar.
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4.2.3. A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez az érintett munkatárs saját magára
vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. A nyilvántartás adatkörében bekövetkezett
változásról az érintett köteles azonnali hatállyal, írásban bejelentést tenni.
4.2.4. A munkatárstól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, csak olyan
adatok tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok
végezhetők, amelyek a személyiségi jogait nem sértik és a munkaviszony létesítése,
fenntartása vagy megszüntetése szempontjából szükségesek.
4.2.5. A Kar a munkatársat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében
ellenőrizheti. A Kar ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem
járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkatárs magánélete – különös tekintettel a
személyes adatok különleges kategóriáira – nem ellenőrizhető, kivéve a külön jogszabály által
szabályozott, nemzetbiztonsági ellenőrzés esetén. A Kar előzetesen tájékoztatja a
munkatársat azokról az eljárásokról, valamint technikai eszközöknek az alkalmazásáról,
amelyek a munkatárs ellenőrzésére szolgálnak.
4.2.6. A munkatárs személyi iratai közé tartoznak a következők:
a) személyi anyag: a munkaviszonyt szabályozó jogszabályok által kért, a munkaviszonyhoz
szükséges iratok, a személyi adatlap, önéletrajz, a munkatárs legmagasabb iskolai
végzettségére, szakképzettségére, idegen nyelv ismeretére vonatkozó iratok másolatai, a
munkatárs foglalkoztatására vonatkozó javaslat, a munkaszerződést, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt szabályozó szerződés és azok módosítása, a munkaviszonyt megszüntető
irat, írásbeli figyelmeztetésre, kártérítési felelősség megállapítására vonatkozó irat;
b) a munkatárs munkaviszonyával összefüggő egyéb irat;
c) a munkatárs kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó irat.
4.2.7. A személyi iratokba jogosult betekinteni:
a) a munkatárs a saját adataiba;
b) a munkatársra nézve a személy-, munkaügyi és bérszámfejtői feladatokat ellátó szervezeti
egység vagy személy a feladatai ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben
és ideig;
c) a munkatárs munkahelyi vezetője, a felette munkáltatói jogkört gyakorló, illetőleg a
teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, és az általuk kijelölt munkatársak a feladataik
ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben és ideig;
d) konkrét ellenőrzés céljából a vizsgálati jogkörrel felruházott belső szervezeti egységek
képviselői, illetőleg az általuk kijelölt személyek, az adatvédelmi tisztviselő a feladataik
ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben és ideig;
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e) a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve más eljáró hatóság hivatalos
megkeresés alapján az igényelt mértékig;
f) más személyek - indokolt esetben - az érintett írásos hozzájárulásával, annak mértékéig.
4.2.8. Egyebekben a munkatárs személyes adatainak kezelésével, a munkatársat a személyes
adatainak kezelésével összefüggésben megillető jogosultságokkal kapcsolatosan a Szabályzat
2. és 3. pontjai irányadók.
5. A munkatársak által alkalmazandó általános adatkezelési szabályok
5.1. A Kar valamennyi munkatársa köteles a személyes adatok kezelése vonatkozásában a
következő gyakorlati szabályokat megtartani:
a) a munkavégzés során csak az ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatok
kezelhetők, a Kar főtitkárának felelőssége a munkafolyamatok ennek megfelelő kialakítása
(szükségtelen adathalmozás elkerülése);
b) az informatikai jogosultságok engedélyezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy személyes
adathoz csak az férhessen hozzá, akinek a munkavégzéséhez az adott adat(kör)
elengedhetetlenül szükséges;
c) személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum csak zárt borítékban továbbítható;
d) e-mailben személyes adatot tartalmazó dokumentum csak úgy továbbítható, hogy
biztosított legyen, hogy azt csak az arra jogosult tekintheti meg, ennek érdekében –
minimálisan – a személyes adattartalomra utaló figyelmeztető mondatot kell elhelyezni a levél
törzsszövegében, a következők szerint: A csatolmány személyes adatot tartalmaz, ennek
megismerésére csak és kizárólag a levél címzettje jogosult.
5.2. A közös használatú számítógépeken személyes adatot tartalmazó dokumentum csak
akkor tárolható, ha biztosított, hogy azt csak az arra jogosultak tekintik meg, a közös
meghajtón tárolt adatokért a Kar főtitkára a felelős.
6. A munkahelyi számítógép, az e-mail, az internet valamint a munkahelyi telefon
használata
6.1. A munkatársak, valamint az országos és területi szervek egyes tisztségviselői a Kar által
munkavégzés céljából rendelkezésükre bocsátott infokommunikációs eszközöket – így asztali
számítógép, laptop, tablet, pendrive, külső merevlemez, mobiltelefon – munkavégzésre
használhatják.
6.2. A Kar által biztosított e-mail címhez tartozó postafiók esetében a Kar adatvédelmi
tisztviselője jogosult ellenőrizni, hogy annak használata csak munkavégzéssel összefüggésben
történt-e.
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6.3. Az, hogy ki és milyen internetes oldalakat és milyen gyakorisággal tekint meg, személyes
adatnak minősül. Tekintettel arra, hogy a Kar a munkatársaknak az internethasználatot
munkavégzés céljából engedélyezi, jogosult annak ellenőrzésére, hogy azt a munkatárs
valóban munkavégzésre használja-e.
6.4. Biztonsági esemény megelőzése, illetve észlelése esetén a Kar annak vizsgálata céljából
jogosult az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre, az
adatok észlelésére. A Kar ilyen esetben jogosult az adott személyes adat megismerésére, ha
megalapozottan feltehető, hogy az adott adatot tartalmazó dokumentum, file stb. az okozója
a biztonsági esemény közvetlen veszélyének vagy megtörténtének. A személyes adat
megismeréséről az érintett munkatársat tájékoztatni kell, bemutatva a megismerés okait.
7. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
7.1. Az adatkezelő feladatai
7.1.1. Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral
összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén
naprakésszé teszi.
7.1.2. Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, a Szabályzat 7.1.1.
pontjában említett intézkedések részeként az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi
szabályokat is alkalmaz.
7.2 Beépített és alapértelmezett adatvédelem
7.2.1. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket - például álnevesítést - hajt végre, amelyek
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása,
másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak
védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
7.2.2. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére
kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a
kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére,
tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy
biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy
számára.
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7.3. Az adatfeldolgozó
7.3.1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az
adatkezelésnek a GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
7.3.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános
felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli
felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett
változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel
biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben
kifogást emeljen.
7.3.3. A GDPR 28. cikk (3) bekezdés a)-h) pontjaiban foglaltakra figyelemmel az adatfeldolgozó
által végzett adatkezelést az uniós vagy tagállami jog alapján létrejött olyan – az adatkezelés
tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit,
valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó – szerződésnek vagy más jogi
aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.
7.3.4. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési
tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami
jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is
ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az
adatfeldolgozó között létrejött, a Szabályzat 7.3.3. pontjában említett szerződésben vagy
egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő
garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és
ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek. Ha a
további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó
adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a Kar felé a további adatfeldolgozó
kötelezettségeinek a teljesítéséért.
7.3.5. Az adatfeldolgozóra vonatkozó további rendelkezéseket a GDPR 28. cikk (6)-(10)
bekezdései tartalmazzák.
7.4. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az
adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy
tagállami jog kötelezi.
7.5. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
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7.5.1. Az adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan
végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet, mely a GDPR 30. cikk (1) bekezdés
a)-g) pontjaiban foglaltakat tartalmazza.
7.5.2. Az adatfeldolgozó és – ha van ilyen – adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az
adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról, mely a GDPR
30. cikk (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakat tartalmazza.
7.5.3. A Szabályzat 7.5.1. és 7.5.2. pontjában említett nyilvántartást írásban kell vezetni,
ideértve az elektronikus formátumot is.
7.6. Együttműködés a felügyeleti hatósággal
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak
megkeresése alapján – együttműködik.
8. Adatbiztonság
8.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
8.2. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja:
a) jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és
ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
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e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
8.3. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene az adatkezelőnek.
8.4. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből erednek.
8.5. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel
rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően
kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog
kötelezi őket.
9. Adatvédelmi incidens
9.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak
9.1.1. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott,
bejelenti a felügyeleti hatóság számára, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés
nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló
indokokat is.
9.1.2. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
9.1.3. A Szabályzat 9.1.1. pontjában említett bejelentésben legalább:
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
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;
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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.
9.1.4. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
9.1.5. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a GDPR 33. cikk
követelményeinek való megfelelést.
9.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
9.2.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
9.2.2. A Szabályzat 9.2.1. pontjában említett, az érintett részére adott tájékoztatásban
világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell
legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és
intézkedéseket.
9.2.3. Az érintettet nem kell a Szabályzat 9.2.1. pontjában említettek szerint tájékoztatni, ha a
következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Szabályzat 9.2.1.
pontjában említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, mely esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
9.2.4. Ha az adatkezelő 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
Szabályzat 9.2.3. pontjában említett feltételek valamelyikének teljesülését.
10. Adatvédelmi tisztviselő
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10.1. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése
10.1.1. Az adatkezelő az irányadó előírások alapján adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki.
10.1.2. Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és
gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a Szabályzat 10.3.1. és 10.3.2. pontjában
említett feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni.
10.1.3. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és
elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal közli.
10.2. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása
10.2.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a
személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben
bekapcsolódjon.
10.2.2. Az adatkezelő támogatja az adatvédelmi tisztviselőt a Szabályzat 10.3.1. és 10.3.2.
pontjában említett 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.
10.2.3. Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával
kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő az adatvédelmi tisztviselőt
feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az
adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő legfelső vezetésének tartozik
felelősséggel.
10.2.4. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az ezzel összefüggő jogaik
gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz
fordulhatnak.
10.2.5. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban az uniós vagy
tagállami jogban meghatározott titoktartási illetve az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó
kötelezettség köti.
10.2.6. Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő biztosítja, hogy
e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.
10.3. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai
10.3.1. Az adatvédelmi tisztviselő a következő feladatokat látja el:
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, továbbá az adatkezelést végző
alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok
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védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök
kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosságának növelését és
képzését;
c) ellátja az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos gyakorlati és adminisztratív teendőket;
d) együttműködik a felügyeleti hatósággal;
f) közreműködik az érintetti jogok gyakorlásában a Szabályzatban foglaltak alapján;
g) vezeti az adatvédelmi nyilvántartást;
h) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti
hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele;
i) az adatvédelmemmel és az infokommunikációs joggal kapcsolatos ismereteit
folyamatosan bővíti, részt vesz az ezirányú továbbképzéseken.
10.3.2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és
céljára is tekintettel végzi.
11. A személyes adatok kezelése és a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános
hozzáférés
A közérdekű feladat teljesítése céljából közhatalmi szervek, vagy egyéb, közfeladatot ellátó
szervek, illetve magánfél szervezetek birtokában lévő hivatalos dokumentumokban szereplő
személyes adatokat az adott szerv vagy szervezet az uniós joggal vagy a szervre vagy
szervezetre alkalmazandó tagállami joggal összhangban nyilvánosságra hozhatja annak
érdekében, hogy a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést összeegyeztesse
a személyes adatok védelméhez való joggal.
12. A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések
A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból folytatott kezelését a GDPR-ral összhangban az érintett jogait és
szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell,
hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják
különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az
álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok
megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már
nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.
13. Záró rendelkezések
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13.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott, illetőleg kifejezetten nem említett, valamint
hivatkozott valamennyi esetben a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló nemzeti jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
13.2. A Szabályzatot a Kar honlapján közzé kell tenni.
13.3. A Szabályzat módosítására az Országos Küldöttgyűlés, az Országos Elnökség, a területi
szervek és a szakmai tagozatok egyaránt javaslatot nyújthatnak be. A javaslatot a Kar
főtitkárának kell írásban benyújtani.
13.4. A Szabályzatot – az Országos Elnökség véleményének kikérését követően – a Kar
elnöke adja ki.
Budapest, …………. év …………………………………. hó ………… nap.
PH

…………………………………………………
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
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1. melléklet Nyilatkozat személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
AZ ÉRINTETT NEVE:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
ANYJA NEVE:
LAKCÍME:
TARTÓZODÁSI HELYE:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:

ADATKEZELŐ NEVE:
KÉPVISELŐJE:
HONLAPJA:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A JELEN NYILATKOZATOT TEVŐ ÉRINTETT
HOZZÁJÁRULÁSA

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:1
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

Alulírott tudomással bírok arról, hogy
 az adatszolgáltatásom önkéntes. mint érintett személynek jogom van kérelmezni az
adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint a jogom van az adathordozhatósághoz;
 jogom van hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
 jogom van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt
benyújtani.
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
1
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A fenti és a Nemzeti Pedagógus Kar honlapján található és jelen nyilatkozatom témáját érintő
– információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
beleegyezésemet adom.
____________________, ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás
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2. melléklet Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések a Kar által kötött szerződésekben
1. A Kar mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott
személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának
időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási
célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás
időtartama 8 év.
2. A Kar a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes
személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és
telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok teljesítése
és a kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen
adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken
alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
3. A Kar a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró - természetes
személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás,
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása
jogcímén kezeli. A szerződő partner feladata annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Kar
részére az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a
kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a
szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be
kell szerezni.
4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettje a Kar elnöke.
5. A személyes adatok adatfeldolgozásra, átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a
Kar által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve
a megbízott futárszolgálatnak.
6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben a
Karral, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz,
kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, a
tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle
szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az
adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi
jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való
jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a
tiltakozáshoz való jog.
____________________, ____ év _____________ hó _____ nap
____________________________
aláírás
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3. melléklet Munkavállalói nyilatkozat az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
megismeréséről, alkalmazásáról és a munkavállaló titoktartási kötelezettségéről
1. A munkavállaló kijelenti, hogy a Kar mint munkáltató adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatát megismerte.
2. A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és
érvényesíteni az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseit.
3. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból
származó lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket
von maga után.
4. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során –
akár a munkáltató saját adatkezelése, akár megbízás alapján végzett adatfeldolgozói
tevékenysége során – tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri
feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat
illetéktelen személlyel nem közli, és részére nem adja át, a személyes adatokhoz
jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A
munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonya vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fennállását követően is terheli. A munkavállaló
tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő
kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá a magántitok megsértése
bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint, aki a foglalkozásánál vagy
közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség
miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

_________________, ______ év _____________ hó _____ nap

____________________________
munkavállaló aláírása
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4. melléklet Munkáltatói tájékoztató a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő
korlátozásáról
A 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: az Mt.) rendelkezései szerint a munkavállaló
személyhez fűződő joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével
közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyhez
fűződő jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót
előzetesen tájékoztatni kell. A munkavállaló a személyhez fűződő jogáról általános jelleggel
előre nem mondhat le. A munkavállaló személyhez fűződő jogáról rendelkező jognyilatkozatot
érvényesen csak írásban tehet
A _____________________ (a továbbiakban: a munkáltató) az Mt. személyhez fűződő jogok
védelme tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget.
1. Tájékoztatás az Mt. vonatkozó rendelkezéseiről
A munkáltató ezúton – kivonatolt szó szerinti jogszabályszöveggel - tájékoztatja a
munkavállalót az Mt. személyiségvédelmi rendelkezéseiről:
„10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető,
amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése
szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat
alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében
szükséges.
(2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A
munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.
(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a
munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben
meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót
előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása
körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök,
módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete
nem ellenőrizhető.
(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az
alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.”
2. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaszerződésben meghatározott
személyes adatait a munkaszerződés teljesítése, és a munkajogviszonyra vonatkozó
jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a munkaviszony fennállása időtartamáig
kezeli.
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Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés időtartamára a
törvényi rendelkezések irányadók (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI
törvény). A munkáltató adatkezelési tájékoztatója – amely tartalmazza az érintett személy
jogait és kötelezettségeit, a jogérvényesítés szabályait is - elérhető személyesen a munkáltató
székhelyén, vagy a munkáltató honlapján.
A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben az Mt.
alapján szerződés teljesítése, illetve munkáltató jogos érdekének érvényesítés jogcímén az
alábbi adatkezeléseket végzi:
 munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy jogi kötelezettség teljesítése jogcímén,
törvényben előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok
megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés), illetve állami költségvetési
támogatás (bértömeg-finanszírozás) igénybevétele, továbbá a köznevelési intézmények
finanszírozása és annak-, illetve a működés törvényességének ellenőrzése céljából kezeli a
munkavállalók – nyilatkozata alapján családtagjaik – vonatkozó jogszabályokban előírt
személyes adatait.
A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, a
munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a kezelhető személyes
adatok körére, az adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire,
továbbá a kifizetői adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett munkavállaló
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és ezzel a
munkáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A munkáltató általános adatkezelési
tájékoztatója elérhető a honlapján.
A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaszerződésben megadott személyes
adatait a munkaviszonyból eredő adó-, járulék-kötelezettség, számviteli kötelezettség
kötelezettségek teljesítése érdekében – törvényben meghatározottak szerint – könyvviteli
szolgáltató, mint adatfeldolgozó számára átadja.
A könyvviteli szolgáltató elérhetőségei:
Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail cím:
Képviseli:
3. A munkáltató ellenőrzési jogosultsága
A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő
kötelezettségek ellenőrzése, valamint az élet- és vagyonvédelem céljából a munkáltató jogos
érdeke jogcímén az alábbi technikai eszközöket alkalmazza:
4. A munkáltatói ellenőrzés szabályai
Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vagy annak megbízottja jogosult.
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Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy
a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az ellenőrzéssel együttjáró
adatkezeléssel kapcsolatban.
Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni. Elsődlegesen a cím és tárgyadatokból
kell megállapítani, hogy a tartalom a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem
személyes célú. Nem személyes célú tartalmakat a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhat.
Ha az állapítható meg, hogy a munkavállaló – szabályellenesen - az eszközt személyes célra
használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje.
A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az
ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az eszköz szabályzattal, munkáltatói utasítással ellentétes
használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket
alkalmazhat.
A munkavállaló az eszköz ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban a munkáltató
adatkezelési szabályzatának az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
5. Tájékoztatás a munkaidőn kívüli magatartás korlátozásáról
Az Mt. 8. § (2) bekezdése szerint „a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan
magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató
szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó
hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A
munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A
korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.”
Fenti rendelkezés alapján a munkáltató azt az elvárást fogalmazza meg a munkavállaló
munkaidőn kívüli magatartásával, vélemény-nyilvánításával összefüggésben, hogy csak olyan
magatartást nem tanúsíthat, és olyan véleményt nem nyilváníthat, amely közvetlenül és
ténylegesen alkalmas munkáltató helytelen megítélésére, jogos gazdasági érdekének, illetve a
munkaviszony céljának veszélyeztetésére.
…………………………………., ………... év …………………………………………… hó …………….. nap.
____________________
munkáltató
Alulírott munkavállaló jelen okirat aláírásával igazolom, hogy e Tájékoztatót aláírása előtt
teljes terjedelmében elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem, annak egy példányát
átvettem.
…………………………………., ………... év …………………………………………… hó …………….. nap.
____________________
munkavállaló
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5. melléklet Az e-mail fiókok használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
szabályai
1. Ha a Kar mint munkáltató (a továbbiakban: a munkáltató) e-mail fiókot bocsát a
munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag
munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen
keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek
más személyekkel, szervezetekkel.
2. A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.
3. A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen
ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés
célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
4. Az ellenőrzésre és adatkezelésre a Kar főtitkára jogosult.
5. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki annak lehetőségét, úgy biztosítani
kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
6. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az
eljárás menete, milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók
ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
7. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből
és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos,
és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás
nélkül vizsgálhatja.
8. Ha az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel
kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A
munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az
ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók nem szabályszerű használata miatt a
munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
…………………………………., ………... év …………………………………………… hó …………….. nap.

____________________
munkáltató
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6. melléklet Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a Kar mint munkáltató a munkavállaló vagy tisztségviselő
részére biztosított számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést
végez. Az ilyen típusú ellenőrzés esetében ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az
adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.
2. A Kar által a munkavállalók, továbbá a tisztségviselők részére munkavégzés céljára
rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a használatra jogosult kizárólag
munkaköri vagy a tisztségével összefüggő feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú
használatát a Kar megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló, tisztségviselő semmilyen
személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A Kar mint munkáltató
ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti.
3. Az ellenőrzésre, jogkövetkezményeire továbbá az érintett jogaira a munkáltató által
biztosított eszközök ellenőrzésére és annak jogkövetkezményeire vonatkozó általános
rendelkezéseket kell alkalmazni.
…………………………………., ………... év …………………………………………… hó …………….. nap.

____________________
munkáltató
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7. melléklet Az internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a Kar főtitkára munkahelyi internethasználat
ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ezen esetben ezt az adatkezelést fel kell
tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.
2. A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató nem tiltja meg.
3. Munkaköri feladatként a Kar nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Kar, a
regisztráció során az Karra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a
személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Kar mint munkáltató.
4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a Kar munkáltatóként ellenőrizheti,
amelyre a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és annak
jogkövetkezményeire vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

…………………………………., ………... év …………………………………………… hó …………….. nap.

____________________
munkáltató
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8. melléklet A Kar honlapján történő regisztrációval és a webes felületek használatával
kapcsolatos adatkezelés
1. Az alábbi szabályokat kell alkalmazni, ha a Kar honlapján történő regisztrációval
kapcsolatos adatkezelést végez. Ezen esetben ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az
adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.
2. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
3. A kezelhető személyes adatok köre:







a természetes személy neve,
címe,
telefonszáma,
e-mail címe,
online azonosító,
postázási név és cím.

4. A személyes adatok kezelésének célja:
 a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése,
 kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel,
 a honlap használatának elemzése.
5. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
6. A személyes adatok címzettjei a Központi Iroda titkársági feladataival, adminisztrációs
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció aktív fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
…………………………………., ………... év …………………………………………… hó …………….. nap.

____________________
Kar elnöke
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Függelék: Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat módosításainak jegyzéke
Ssz.

Érvényesség

A módosítással érintett részek
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A módosítás rövid
tartalmi leírása

