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A sz,c,nALyzlT TARGyI ES szEMELyI HATALYA

Jelen szab6lyzat kiterjed a MAFE teljes egdszdre, valamennyi szervezeti egys6g5re 6s az
dsszes foglalkoztatottj 6ra.
2. A szabilyzat c6lja

A

Szabilyzat celja, hogy biztositsa a szem6lyes adatok alapt<irvdny szerinti v6delm6nek
6rv6nyestlds€t, az inform6ci6s d,nrendelkezds megval6sul6s6t, tov6bb6, hogy a MAFE 6ltal
kezelt szemdlyes adatok tekintet6ben meghatfurozza M adatkezel6s sor6n ir6nyad6
adatv6delmi ds adatbiztonsdgi szabilyokat.
3. Adatv6delmi felel6s

Adatv6delemmel kapcsolatos kdrddsek kezel6se drdekdben a MAFE esetdben adatv6delmi
felel<is keriilt meghatfurozfusra. Az az adatvddelmi felel6si feladatokat visszavon6sig Andor
Endre f6titkrlr l6tja el.

4. Ertelmez6 rendelkez6sek

A

GDPR-ben meghatSrozott fogalmak, amelyek kriziil jelen bels6 szabdlyzat jelleg6vel

osszhangban az aldbbifogalmak emelend6k ki:
a)

szem6lves adat: azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szem6lyre
(,,6rintett") vonatkoz6 bdrmely informdci6; azonosithat6 az a term6szetes
szem6ly, aki kcizvetlen vagy kozvetett m6don, kiiloncisen valamely azonosft6,
p6ldiiul n6v, szdm, helymeghatdroz6 adat, online azonosft6 vagy a term6szetes
szem6ly testi, fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdasdgi, kultu16lis vagy szociSlis
azonoss6gdra vonatkoz6 egy vagy tribb t6nyez6 alapjdn azonosithat6.

a szem6lyes adatokon vagy adatdllomdnyokon automatizdlt vagy
nem automatizdlt m6don v6gzett bdrmely m(velet vagy m(veletek <isszess6ge,
igy a gy(jt6s, rogzit6s, rendszerez6s, tagolds, tdrolds, dtalakitds vagy
megvdltoztatds, lek6rdez6s, betekint6s, felhaszndlSs, kcizl6s, tovdbbit6s,
terjeszt6s vagy egydb m6don tort6n6 hozzdf6rhet6v6 t6tel ftjdn, 6sszehangol6s

b) adatkezel6s:

vagy cisszekapcsolds, korldtozds, trirl6s, illetve megsemmisft6s.
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adatkezel6: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kcizhatalmi szerv, tigynciks6g
vagy bdrmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s
eszkdzeit cindll6an vagy mdsokkal egytitt meghatdrozza;ha az adatkezel6s c6ljait
6s eszkcizeit az uni6s vagy a tagdllamijog hatdrozza meg, az adatkezelStvagy az

adatkezel6 kijelol6s6re vonatkoz6 ktilonos szempontokat az uni6s vagy a
tagdllami jog is meghatdrozhatja.
d) adatfeldoleoz6: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, iigynoks6g
vagy bdrmely egy6b szerv, amely az adatkezel6 nev6ben szem6lyes adatokat
kezel.
e)

harmadik f6l: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, tigynciks6g
vagy bdrmely egy6b szerv, amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezel6vel, az
adatfeldolgoz6val vagy azokkal a szem6lyekkel, akik az adatkezel6 vagy

adatfeldolgoz6 kozvetlen irdnyftdsa alatt

a

szem6lyes adatok kezel6s6re

felhatalmazdst kaptak.
adatv6delmi incidens: a biztonsdg olyan s6rtil6se, amely a tov6bbitott, tdrolt vagy
mds m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmis[t6s6t,
elveszt6s6t, megvdltoztatdsdt, jogosulatlan kcizl6s6t vagy az azokhoz va16
jogosulatla n hozzdf 6rdst eredm6nyezi.
s)

k6pvise16:

az az Eu16pai Uni6ban tev6kenys6gi hellyel, illetve

lak6hellyel

rendelkez6 6s az adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 6ltal a 27. cikk alapjdn (rdsban
megjelolt term6szetes vagy jogi szem6ly, aki, illetve amely az adatkezel6t vagy
adatfeldolgoz6t k6pviseli az adatkezel6re vagy adatfeldolgoz6ra az e rendelet
6rtelm6ben hdrul6 kcitelezetts6gek vonatkozdsdban.
h) vdllalkozds: gazdasdgi tev6kenys6get folytat6 term6szetes vagy jogi szem6ly,
friggetlenUl a jogi formdj6t6l, ide6rtve a rendszeres gazdasdgi tev6kenys6get

folytat6 szemdlyegyesit6 tdrsasdgokat 6s egyesi.ileteket

is.

5. Adatkezel6si alapelvek

A szab6lyoziis alapjdn az aldbbi alapelveket szi.iks6ges kiemelni, melyeket figyelembe kell
venni a kUls6 6s bels6 tigyfelekkeltort6n6 kommunikdci6 sordn:
1,.

2.

Joeszer(s6e, tisztess6ses eli6rds 6s dtldthat6s6e: Az adatok kezel6s6t jogszerfien 6s
tisztess6gesen, valamint az 6rintett szdmdra 6tliithat6 m6don sz[iks6ges v6gezni.

C6lhoz kototts6e: Szem6lyes adatok gy(jt6s6t csak meghatdrozott, egy6rtelm( 6s
jogszer( c6lb6l sziiks6ges v6gezni 6s azokat nem lehet ezekkel a c6lokkal ossze nem
egyeztethet6 m6don kezelni.
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Az adatkezel6st annak c6lja(i) szempontjdb6l megfelel6en 6s
relevdnsan, 6s a sztiks6gesre korldtozva kell v6gezni. Ennek megfelel6en nem
gy(jthet6 6s nem t6rolhat6 tcibb adat, mint amennyi az adatkezel6s c6ljdnak a

3. Adattakar6kossds:

megva l6su I Ssdhoz feltdtle
4. Pontossdg:

n ti

I szti ks6ges.

Az adatkezel6snek pontosnak 6s naprak6sznek kell lenni.

SzUks6ges

minden 6sszerf int6zked6st megtenni annak 6rdek6ben, hogy az adatkezel6s c6ljai

szempontj6b6l pontatlan szem6lyes adatok halad6ktalanul trirl6sre

vagy

helyesbit6sre ker0 ljenek.

tdrolni, amely az
szemdlyes adatok kezel6se c6ljainak el6r6s6hez

5. Korldtozott tdrolhat6sde: A szem6lyes adatokat olyan formdban kell

6rintettek azonositdsdt csak a
sziiks6ges ideig teszi lehet6v6, figyelemmel

a

vonatkoz6 jogszab6lyokban
meghatdrozott tdroldsi kotelezetts6gre. K[ikinosen ide 6rtend6 a bizonylatol6si 6s
bizonylat megtartdsdra vonatkoz6 kcitelezetts6geket is.

6. lntesritds 6s bizalmas iellee: Minden kdrtilm6nyek

k<izcitt trirekedni kell a megfele16

technikai vagy szervez6si int6zked6sek kialakitdsdra 6s azok alkalmazdsdval a
szem6lyes adatok megfelel6 biztonsdgra, ide6rtve a szem6lyes adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel, megsemmisit6s6vel vagy
kdrosoddsdval szembeni v6delemre.

7. Elszdmoltathat6sds:

A vdllalkozds felel6s a fentiekben r6szletezett alapelveknek va16

megfelel6s6rt, tovdbbd a vdllalkozds igazolja ezen megfelel6st. Ennek 6rtelm6ben a
vdllalkozds gondoskodik a jelen bels6 szabdlyzatban foglaltak folyamatos
6rv6nyesiil6 s6rdl, az adatkezel6s6nek folyamatos feliilvizsgdlatd16l 6s sziiks6g eset6n
az adatkezel6si eljdrdsok m6dositdsdr6l, kieg6szit6s6r6l. A vdllalkozds a jogszabdlyi
kcitelezetts6geknek

va 16

megfelel6s igazoldsd ra doku mentdci6t k6szit.

6. Adatkezel6si jogalapok

A szemdlyes adatok kezel6se kizdr6lag akkor 6s annyiban jogszer(, amennyiben legaldbb a
krivetkez5 po ntokban meghatd rozott joga lapok egyi ke te ljesU :
I

1.

Hozzdidruldson alapu16 adatkezel6s: Az 6rintett hozzdjdrul{sft adta szem6lyes
adatainak egy vagy tdbb konkr6t c6lb6l tort6n6 kezel6s6hez.

2.

Szerz6d6sen alapul6 adatkezel6s: Az adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez
szliks6ges, amelyben az 6rintett az egyik f6l, vagy az a szerz6d6s megkdt6s6t
megel6z6en az 6rintett k6r6s6re tcirt6n6 16p6sek megt6tel6hez szi.iks6ges.

Josi kdtelezetts6pen alapul6 adatkezel6s: Az adatkezel6s a MAFE-re vonatkoz6 jogi
k6telezetts6g te ljesit6s6hez szii ks6ges.
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4. Jogos 6rdeken alapul6 adatkezel6s: Az adatkezel6s a MAFE vagy egy harmadik f6l
jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez szliks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben
els6bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6 jogai 6s szabadsdgai,
amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik sz[iks6gess6.
Egy adott szem6lyes adatkor kezel6se vonatkozdsdban mindig csak egy jogalap alapjdn
vdgzi az adatkezel6st. Az adatkezel6s jogala pja az adatkezel6s sordn vdltozhat.
7. Az

A

6rintett jogai 6s azok 6rv6nyesit6se

GDPR rendelkez6seivel Osszhangban az aldbbiakat sztiks6ges biztositani az 6rintettek

szlmAra:
Tdi6koztatdshoz val6 ioe:

A tdj6koztatdshoz val6 jog minden

adatkezel6si jogalap

vonatkozdsdban megilleti az 6rintettet. lg6ny szerint tomor, 6tl6that6, 6rthet6 6s
konnyen hozzdf6rhet6 formdban, vildgosan 6s koz6rthet6en megfogalmazva kell
tdj6koztatdst nyrijtani az 6rintettek szdmdra. Ezen informdci6kat fr6sban vagy m6s
m6don - ide6rtve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Sz6beli
tdj6koztatds is adhat6, felt6ve, hogy mds m6don igazolt5k az 6rintett
szem6lyazonoss6gdt.

A

de

mindenf6lek6ppen
be6rkez6s6t6l szdmitott 30 napon beli.il kelltdj6koztatni az 6rintettet.

tdj6koztatdst indokolatlan k6sedelem n6lki.il,

a

k6relem

Szi.iks6g eset6n, figyelembe v6ve a k6relem risszetetts6g6t 6s a k6relmek szdmlt, a 30 napos

meghosszabbithat6. A hatdrid6 meghosszabbit6sd16l a
vdllalkozds a k6sedelem okainak megjel6l6s6vel a k6relem k6zhezv6tel6t6l szSmitott 30
napon beltil szttks6ges t6j6koztatni az 6rintettet. Ha az 6rintett elektronikus rlton nyrijtotta
be a k6relmet, a tdj6koztatdst lehet6s6g szerint elektronikus 0ton kell megadni, kiv6ve, ha az

hatdrid6 tovdbbi

50 nappal

6rintett azt mdsk6nt k6ri.
A tdj6koztatdst 6s int6zked6st d[jmentesen kell biztositani'
Ha az 6rintett k6relme egy6rtelm(en megalapozatlan vagy - ktilontisen ism6tl6d6 jellege
miatt - tilz6, ugy az egyes0let, figyelemmel a k6rt informdci6 vagy tdj6koztatds ny(jtdsdval
vagy a k6rt i nt6zked6s meghozata ldva I jd 16 a d m in isztrat[v kolts6gekre

:

a) 6sszerU cisszeg( dijat szdmithat fel, vagy
b) megtagadhatja a k6relem alapj6n tort6n6 int6zked6st.
Ebben az esetben a megalapozatlan vagy trilz6 jelleg6nek bizonyitdsa a vdllalkozdst terheli.

,t
sslib
'Ir"

Be I so adatkezel

dsi 6 s adatbi ztons6 gi szabily zat

Kdtelez6 tdi6koztat5s: Amennyiben a fentiekben megjelolt adatokat munkav6gz6s sor5n
k6zvetlenUl az 6rintett6l szerezttik meg, mindenk6ppen t6j6koztatdst kell ny0jtani az
aldbbiakr6l:

a) a MAFE k6pvisel6j6nek a kil6te 6s el6rhet6s6gei;
b) az adatv6delmi tisztvisel6 el6rhet6s6gei;
c) a szem6lyes adatok tervezett kezel6s6nek c6lja, valamint az adatkezel6s
jogalapja;
d) a jogos 6rdeken alapul6 adatkezel6s eset6n, a vdllalkozds vagy harmadik f6l
jogos 6rdekei (mihez sztiksdges a megszerezni k6rt adat);

A szem6lyes adatok els6 megszerz6s6nek id6pontj5ban a fentieken tfl az 6rintetteket
tdj6koztatja az aldbbiakr6l is:

a)

a szem6lyes adatok tdroldsdnak id6tartamdrol (az ligylet lebonyolitdsdhoz
sztiks6ges bizonylatok meg6rz6s6nek ideje 5-10 6v)

b)

az 6rintett azon jogArol, hogy k6relmezheti a rd vonatkoz6

szem6lyes

adatokhoz va16 hozzdf6r6st, azok helyesbit6s6t, egyes jogalapokhoz tartoz6
adatkezel6s eset6ben torl6s6t vagy kezel6s6nek korldtozdsdt, 6s egyes
jogalapokhoz tartoz6 adatkezel6s eset6ben tiltakozhat az ilyen szem6lyes

adatok kezel6se ellen, valamint az 6rintett adathordozhat6sdghoz val6
jogd16l;

c)

a

d)

a feli.igyeleti hat6sdghoz (Nemzeti Adatv6delmi Hat6sdg, tovdbbiakban:

hozz5jdrulSson alapul6 adatkezel6s bdrmely id6pontban ttirt6n6
visszavondsdhoz val6 jog, amely nem 6rinti a visszavonds elStt a hozzdiirul{s
alapj6n v6grehajtott adatkezel6s jogszer(s6g6t;
Hat6sdg vagy NAIH) cimzett panasz benydjtdsdnak jogd16l;

e) arr6l, hogy a szem6lyes adat

szolgSltatdsa jogszabSlyon vagy szerz5d6ses

kcitelezetts6gen alapul vagy szerz6d6s kcit6s6nek el6felt6tele-e, valamint
hogy az drintett kdteles-e a szem6lyes adatokat megadni, tov6bbd hogy
milyen lehets6ges kovetkezm6nyekkel jdrhat az adatszolgSltat6s elmaraddsa.

A MAFE munkav6llal6inak a napi munkav6gz6s sordn legaldbb az aldbbi fizikai kontrollokat
kell alkalmaznia:

a) Biztosftani kell, hogy a MAFE iroddiba jogosulatlan szem6lyek ne l6phessenek
be, vagy felUgyelet n6lktil ne tart6zkodhassanak.

b) Biztositani kell, MAFE munkavdllal6i iiltala mind elektronikusan, mind pedig
papir alapon kezelt adatokhoz val6 jogosulatlan hozzdf6r6s elkertil6se

Bel so adatkezel6s i 6s adatb iaonsrlgi szabiiy zat

6rdek6ben biztositja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne f6rhessen hozzl
arra jogosulatlan szem6ly. Erz6keny adatokat tartalmaz6 dokumentumok
lehet6s6g szerint nem maradhatnak olyan helyen, ahol illet6ktelen szem6ly
ahhoz hozzdf6rhet rlgy pap[r, mint elektronikus formdban.

8. Adatv6delmi incidensek kezel6se
Az adatv6delmi incidens megfelel6 6s kel16 idej( int6zkedds hidnydban fizikai, vagyoni vagy

nem vagyoni kdrokat okozhat a term6szetes szem6lyeknek, ttibbek kozcitt a szem6lyes
adataik feletti rendelkez6s elveszt6s6t vagy a jogaik korlStozdsdt, a h5trdnyos
megktikinbriztet6st, a szem6lyazonoss6g-lopdst vagy a szem6lyazonossdggal va16 vissza6l6st,
a p6nziigyi vesztes6get, a j6 hirn6v s6relm6t, a szakmai titoktartdsi kcitelezetts6g dltal v6dett
szem6lyes adatok bizalmas jelleg6nek s6ri.il6s6t, illetve a sz6ban forg6 term6szetes
szem6lyeket sUjt6 egy6b jelent6s gazdasdgi vagy szoci6lis hdtrdnyt.
Az adatv6delmi incidenst indokolatlan k6sedelem n6lktil, 6s ha lehets6ges, legk6s6bb 72
6rdval azutdn, hogy az adatv6delmi incidens a tudomSs6ra jutott, bejelenti a hat6sdgnak.
Az adatv6delmi incidenst nem kell a hat6s6gnak bejelenteni, ha az adatv6delmi incidens
valdszin(s(thet6en nem jdr kockdzattal a term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsdgaira
n6zve.

Amennyiben a bejelent6s nem t6rt6nik meg72 6rdn belUl, mell6kelni kell hozzd a k6sedelem
igazoldsdra szolgdl6 indokokat is.

Amennyiben az adatv6delmi incidens hat6sdg szdmdra tcirt6n6 bejelent6se sz[iksdges, rigy

a

bejelent6sben:

a) ismertetni kell az adatv6delmi incidens jelleg6t, bele6rtve - ha lehets6ges - az
6rintettek kateg6ridit 6s hozzdvet6leges szdmlt, valamint az incidenssel
6rintett adatok kateg6ridit 6s hozzdvet6leges szdmdU
b) kciz6lni kell az adatv6delmi tisztvisel6 vagy a tovdbbi tdj6koztatdst ny(jt6
egy6b kapcsolattart6 nev6t 6s e16rhet6s6geit;
c) ismertetni kell az adatv6delmi incidensb6l ered6, val6sz(n(s(thet6
kovetkezm6nyeket;

d) ismertetni kell a MAFE 6ltal az adatv6delmi incidens orvosldsdra tett vagy
tervezett int6zked6seket, bele6rtve adott esetben az adatv6delmi
incidensb6l ered6 esetleges h6trdnyos kovetkezm6nyek enyhit6s6t c6lz6
int6zked6seket.
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lrdnyad6 iogszabilyok
Minden egy6b, jelen vez6rigazgat6i utasitdsba nem foglalt kciriilm6nyek eset6n az
a16 bbi jogsza bd lyokba n rcigzitettek sze ri nt szii ks6ges eljd rni :
- Az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (Eu) 2015/679 Rendelete (2016. dprilis 27.)
a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben

t6rt6n6

v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad dramlSsdr6l, valamint a 95/a6/EK
rendelet hatdlyon kivUl helyez6s616l (dltaldnos adatv6delmi rendelet, a

tovdbbiakban: GDPR)

-

az inform6ci6s rinrendelkez6sijogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l sz6l6 2011.

6vi CXll. tdrv6ny (a tovdbbiakban: lnfotv.)
a polgdritrirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6viV. tdrv6ny (a tov5bbiakban: Ptk.)
a munka torv6nykonyv6r6l szolo2OL2.6vi l. tiirv6ny (a tovdbbiakban: Mt.)
a Magyar Krinywizsg6l6i Kamar616l, a konywizsgdl6itev6kenys6gr6l, valamint

a

konywizsgdl6i kozfeltigyeletr6l sz6l6

tovdbbiakban: Kkt.)

a

2OO7.

6vi

LXXV. torv6ny (a

