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1. BEVEZETÉS 

1.1. A Szabályzat célja és hatálya 

Jelen szabályzat célja, hogy az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) biztosítani kívánja, hogy adatkezelési 
tevékenysége - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával 
minden körülmények között megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, 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 
Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) előírásainak. 

A Társaság célja a jelen Szabályzat megalkotásával az, hogy megállapítsa azon belső 
szabályokat és megalapozza azon intézkedéseket, amelyek biztosítani hivatottak, hogy a Társaság 
adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek, továbbá az 
Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont 
adatfeldolgozóról, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaságnál folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során 
valamely természetes személyre – ideértve az egyéni vállalkozó, egyéni cég és őstermelő ügyfeleket 
is – vagy gazdálkodóra – és azok kapcsolattartóira – vonatkozó személyes adat kezelése történik. 

A Társaság Munkatársai kötelesek a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek 
betartására és betartatására. 

1.2. Kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok 

Az ügyfelek által használt nyomtatványok. 
A www.ftszv.hu honlap Felhasználási és adatkezelési nyilatkozata. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény. 
A hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet. 

1.3. Az Adatkezelő személye és szolgáltatása 

Az Adatkezelő egy köztulajdonban álló gazdasági társaság, amely olyan közfeladatot lát el, amelyről 
törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Az Adatkezelő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján olyan kötelezően igénybe veendő 
közszolgáltatást nyújt, amelyet az ingatlantulajdonosok a fenti Főv. Kgy. rendelet alapján kötelesek 
igénybe venni. 

2. FOGALMAK 

A Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak: 

http://www.ftszv.hu/
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1. „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó 
adatkezeléseket illetően. 

2. „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. 

3. „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, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

4. „Adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében 
adatkezelő az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság. 

5. „Adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 

6. „Adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges. 

7. „Adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

8. „Adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

9. „Adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

10. „Adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 

11. „Nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

12. „Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat 
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön 
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy 
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

13. „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető. 

14. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

15. „Adatfeldolgozás”: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
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16. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-
e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

17. „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

18. „Az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok kezeléséhez. 

19. „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. 

20. „Közérdekű adat”: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a 
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

21. „Különleges adat”: 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. 

22. „Közérdekből nyilvános adat”: A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendeli. 

23. „Tiltakozás”: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és 
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

24. „Fogyasztó”: az a természetes személy vagy gazdálkodó, aki Budapest közigazgatási 
határán belül csatornázatlan ingatlannak rendelkezik, vagy a Társasághoz a szolgáltatás 
igénybevétele céljából – de szintén csak Budapest közigazgatási határán belülről – külön 
bejelentkezik. 

25. „Munkatárs”: a Társaság azon Munkavállalója, megbízottja és mindazon, a Társasággal más 
jogviszonyban álló személy, aki a Társaságnál végzett tevékenysége során a Társaság személyes 
adatokat tartalmazó adatbázisaihoz hozzáféréssel rendelkezik, vagy bármely egyéb okból 
kifolyólag a Társaságnál kifejtett tevékenységükkel kapcsolatban személyes adatok, valamint 
bizalmas információk birtokába jut. 
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3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel 
együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelése során 
az alábbi elvek maradéktalanul érvényesüljenek: 

3.1. Jogszerűség 

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes adatokat csak abban az esetben 
kezeljen, ha a Rendeletben foglalt alábbi indokok (jogalapok) valamelyike fennáll: 

(i) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez, 

(ii) 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, 

(iii) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

(iv) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges, 

(v) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

(vi) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek. Jogos érdeken alapuló adatkezelés 
megkezdését megelőzően érdekmérlegelési tesztet kell végezni. Az érdekmérlegelési tesztek 
elvégzése a belső adatvédelmi tisztviselő feladata. 

A Társaság köteles biztosítani, hogy a fenti jogalapok valamelyike az adatkezelés teljes 
időtartama alatt fennálljon. Amennyiben a jogalap már nem áll fenn, mert például az Érintett 
visszavonta a hozzájárulását, és az adatok kezelésére nincs más jogalap, úgy az adatok további 
kezelése jogellenes, ezért az adatkezeléssel fel kell hagyni. 

3.2. Célhoz kötöttség 

A személyes adatok kezelése csak abból a célból lehetséges, amely miatt az adatok gyűjtésére sor 
került. Már az adatok gyűjtése során meg kell határozni és dokumentálni kell, hogy az adatokat később 
milyen célokra kerülnek felhasználásra. 

A célok későbbi módosítása csak szűk határok között lehetséges, pl. ha azt a Társaság vagy 
valamely harmadik fél jogos érdeke megkívánja és az Érintett oldalán nem áll fenn olyan védelmet 
igénylő érdek, amely a cél módosítását megakadályozná. 

A cél módosításáról az Érintettet tájékoztatni kell. Az adatok meghatározott konkrét cél nélküli, 
„készletre” történő tárolása nem jogszerű. Ha egy adatról vagy adatbázisról a Munkatárs nem tudja, 
hogy azok milyen célból kerültek gyűjtésre, vagy mi a tárolás vagy felhasználás konkrét célja, akkor 
az Érintett Munkatárs köteles a belső adatvédelmi tisztviselővel egyeztetni a szükséges intézkedések 
beazonosítása érdekében. 
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3.3. Adattakarékosság és korlátozott tárolhatóság 

A Társaság törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb, csak a cél eléréséhez ténylegesen szükséges 
személyes adatot kezelje és az adatokat, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt kivéve, ha az 
adatkezelésre eltérő jogalap is fennáll, a lehető leggyorsabban törölje. 

3.4. Átláthatóság 

A Társaság törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének módja az Érintettek számára 
átlátható legyen. A személyes adatok gyűjtése során az Érintettet oly módon igyekszik tájékoztatni a 
személyes adatainak tervezett kezeléséről, hogy az számára nyomon követhető legyen (pl. kezelt 
adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja stb.). 

Abban az esetben, ha az adatok nem közvetlenül az Érintettől kerülnek megszerzésre, az 
Érintettet tájékoztatja az adatok eredetéről is. 

Az érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintettet tájékoztatni kell a 
hozzájárulása önkéntes jellegéről, a pontos tartalmáról, valamint visszavonási jogáról. 

3.5. Pontosság és naprakészség 

A Társaság törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok mindig helyesek, teljes körűek és 
naprakészek legyenek. Az Érintetteket törekszik rendszeres időközönként felkeresni adataik 
egyeztetése céljából. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell. 

3.6. Integritás és bizalmas jelleg 

A Társaság védi az által kezelt személyes adatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
alkalmazásával minden időben, különösen az elvesztésükkel, jogosulatlan hozzáféréssel vagy 
jogosulatlan módosításokkal szemben.  

4. AZ ÜGYFÉLADATKEZELÉS CÉLJA 

A Társaság személyes adatot kizárólag meghatározott célból – nevezetesen: a közszolgáltatás hatálya 
alá tartozó fogyasztóktól a nem közművek összegyűjtött háztartási szennyvíz, valamint egyéb, nem 
közszolgáltatás alá tartozó (csatornával is rendelkező) fogyasztók emésztőgödrének és/vagy udvari 
WC-jének (szaniterkonténerének) szippantásának elvégzése, számlázása, illetve azon ellenértékeinek 
behajtása –, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden 
szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és 
törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére 
kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják: 

(i) A fogyasztóval való kapcsolattartás. 

(ii) A fogyasztó számára szolgáltatás nyújtása, ennek érdekében a fogyasztási hely 
azonosítása, a fogyasztási hely vizsgálata. 

(iii) A szolgáltatásra való jogosultság meghatározása. 

(iv) A fogyasztónak nyújtott szolgáltatás mérése, a szolgáltatás minőségének, mennyiségi 
követelményeinek biztosítása. 
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(v) A szolgáltatás tárgyának (kiemelten a Társaság kötelező közszolgáltatási tevékenység: a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantásának) mérése. 

(vi) Fizetési kötelezettség meghatározása, számlázás, kintlévőségek kezelése. Fogyasztó 
panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása. 

(vii) Jogviszonyból származó igények érvényesítése. 

5. AZ ÜGYFÉLADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a 3.1. pontban 
rögzített feltételek legalább egyike teljesül, azaz 

(i) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez; 

(ii) 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; 

(iii) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

(iv) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges; 

(v) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

(vi) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek. 

5.1. Jogszabályi előírások 

A Társaság adatkezelése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
23. § (4) bekezdés 11. pontja és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján átruházott 
önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódóan, a kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 
szükséges. 

Az adatkezelés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksz 
tv.) 61. § (1) bekezdése, illetőleg 59. § (3) bekezdése alapján történik, figyelemmel a 72/2013. (X. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 10. §-ában foglaltakra is. 

A szolgáltatási tevékenységével kapcsolatosan a Társaság betartja a Vksz tv. és a fent nevezett 
Főv. Kgy. rendelet előírásait is. 

A jogszabályok jogalapot biztosítanak a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó 
adatkezelések végzésére. 

Az adatkezeléssel Érintettek azok a természetes személyek és gazdálkodók, akik Budapest 
főváros közigazgatási területén, a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosnak 
minősülnek. Ezen természetes személyek személyes adatait a Társaság a nevezett jogszabályok 
alapján, a közszolgáltatás nyújtásának biztosítása jogcímén, a hatály megszűnését követően a 
közszolgáltatási díjtartozás megfizetéséig/elévüléséig illetve a számviteli bizonylat kiállítása esetén, a 
Számviteli törvény által előírt megőrzési idő lejártáig, jogi érdek fennállása okán kezeli. 



 
 

 
 
 

 
 

 

 Hatályos: Kiadás száma: Oldal / oldalak száma: 

 2022. március 1. 2.4  11. oldal, összesen 30 

 

5.2. Az Érintett hozzájárulása 

Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, a Társaság az alábbi 
követelményeket veszi figyelembe. 

Önkéntességről nem beszélhetünk akkor, ha 

(i) szerződés megkötését valamilyen eltérő célú hozzájárulás megadásától tesszük függővé 
(ezért nem lehet pl. előfizetői szerződés megkötését közvetlen üzletszerzési célú 
hozzájárulás megadásától függővé tenni, akkor sem, ha az érintett később visszavonhatja 
a hozzájárulást), 

(ii) a Társaság és a hozzájárulást adó személy között nincs egyensúly (ezért a hozzájárulás, 
mint jogalap a munkaviszonyban pl. csak kivételes esetben jöhet szóba), 

(iii) különböző adatkezelési folyamatokhoz az érintett nem adott külön hozzájárulást, 

(iv) a gyűjtött adatok a kitűzött cél eléréséhez nem szükségese. 

A hozzájárulás csak konkrét esetekre vonatkozhat és az adatkezelés minden célját külön kell 
ismertetni. A különböző tényállásokat külön-külön és adott esetben külön hozzájáruló nyilatkozatokkal 
kell lefedni; általános hozzájárulás nem adható. 

Az érintett személy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás lehetőségét 
ugyanolyan egyszerűen biztosítja a Társaság, mint annak megadását. A hozzájárulás megadásakor a 
Társaság felhívja az érintett figyelmét az őt megillető visszavonás jogára. A hozzájárulás visszavonása 
azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az Érintettnek a Társaság törekszik biztosítani annak lehetőségét, hogy teljes körűen tisztában 
legyen azzal, hogy mihez járul hozzá, vagyis az Érintettet a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatja. 
Ez a tájékoztatás egyben meghatározza az adatkezelés kereteit is: a hozzájárulás nem terjed ki azokra 
az adatkezelési folyamatokra, amelyekről az Érintett nem kapott tájékoztatást. 
A hozzájáruláshoz „egyértelmű megerősítő cselekedet” szükséges. A Rendelet e vonatkozásban 
példaként említi azt az esetet, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl 
egy erre vonatkozó négyzetet („opt-in”). A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés 
nem minősül hozzájárulásnak („opt-out”). 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulást kétség esetén a Társaságnak kell 
bizonyítania, ezért a hozzájárulást akként kell beszerezni, hogy szükség esetén annak ténye hitelt 
érdemlően bizonyítható legyen. 

 Az elektronikus hozzájárulásokról jegyzőkönyvet kell készíteni, ehhez el kell menteni a 
hozzájárulás megadásának dátumát és időpontját. Az időbélyegző a rendszerben az érintett 
személy tárolt adatai között szerepel.  

 Az írásbeli hozzájárulásokat papírformátumban vagy digitalizálva kell archiválni. 

 A hangfelvételen adott hozzájárulást digitalizált módon kell archiválni oly módon, hogy az 
esetleges törlési kérelmek külön-külön is teljesíthetők legyenek.  

 A hozzájárulás visszavonását a hozzájárulás megadásával egyező módon kell dokumentálni. 
Biztosítani kell, hogy a visszavonás beérkezését követően az érintett adatainak kezelésére és 
tárolására csak a megengedett mértékben kerüljön sor. 

Kiskorú által adott hozzájárulás: A 16. (tizenhatodik) életévét betöltött kiskorú Érintett 
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez nem szükséges törvényes 
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. 

A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett személyes adatainak kezelésére kizárólag törvényes 
képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata alapján kerülhet sor. Ha a kiskorú érintett 14. (tizennegyedik) 
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életévét még nem töltötte be, a rá vonatkozó személyes adatot is csak a törvényes képviselője adhatja 
meg. Erre a Társaság a honlapon történő regisztrációra szolgáló felületen és az egyéb adatfelvételi 
módok alkalmazása esetén is felhívja a figyelmet. 

A hozzájárulás személyes beszerzésekor minden esetben meg kell győződni az érintett személy 
megfelelő életkoráról, valamint a törvényes képviselő ezen minőségéről; a Munkatárs és a Társaság 
nem tartozik felelősséggel azért, ha az érintett személy és/vagy a törvényes képviselő az életkor, 
valamint a jogosultság tekintetében kifejezetten megtévesztette. A Munkatárs azonban észszerű 
erőfeszítéseket tesz az életkor, valamint annak ellenőrzésére, hogy a hozzájárulást a törvényes 
képviselő adta meg, illetve engedélyezte. 

Amennyiben kétséges, hogy az Érintett a hozzájárulását az adatkezeléshez megadta-e, úgy 
lehetőség szerint az Érintettel személyesen tisztázni kell, hogy hozzájárulását az adatkezeléshez 
megadta-e. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a hozzájárulás továbbra is kétséges, úgy azt kell 
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg, ezért – más jogalap hiányában – az 
adatokat törölni kell, egyúttal tájékoztatni kell az adatvédelmi tisztviselőt. Jogi jellegű, vagy 
értelmezésbeli kérdés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz kell fordulni. 

6. A KEZELT ÜGYFÉLADATOK KÖRE 

A jelen fejezetben csak összefoglalóan mutatjuk be a kezelt adatok körét. Az adatkezelés részletes 
bemutatását az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

Az Érintett/Fogyasztó természetes személyazonosító adatai: Ezen adatok kezelésének célja a 
fogyasztó egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. Az Adatkezelő kezeli a fogyasztó és egyéb 
szerződő felek, továbbá a szolgáltatással érintett egyéb személyek következő adatait: Érintett neve, 
címe, anyja neve, születési helye és ideje. Amennyiben a fogyasztó adatai megváltoznak, és a 
fogyasztó ezt nem jelenti be, az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a személyi 
adat- és lakcímnyilvántartásból kéri az érintett adatainak szolgáltatását. Az adatkezelés jogalapja az 
Érintett hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése. 

Az Érintettel/Fogyasztóval történő kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám, e-mail cím: 
Amennyiben az Érintett megadja, az Adatkezelő kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges 
telefonszámokat, e-mail címeket. Az Érintett a telefonszámot, e-mail címet nem köteles megadni. 
Fogyasztói közösségek esetén az Adatkezelő a közösség képviselőjének – így különösen a 
társasházak közös képviselőjének – az adatait kezeli. Az adatkezelő jogosult arra, hogy szükség 
esetén az Érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges telefonszámot jogszerűen nyilvánosságra 
hozott adatállományból átvegye. 

Fogyasztóváltozás igazolásához szükséges adatok: Amennyiben a fogyasztó személyében 
változás következik be, az Adatkezelő kezelheti mindazon adatokat, amelyek a változáshoz, a változás 
bizonyításához szükségesek. Az Adatkezelő a változást igazoló okirat másolatát kezeli. Az Érintettnek 
jogában áll a másolatról töröltetni azokat az adatokat, amelyek a fogyasztó személyében bekövetkezett 
változás igazolásához nem szükségesek. 

Okmányok másolata és adatai: Az adatkezelő az egyes, adatokat igazoló okmányokról az 
adathelyesség megállapítása érdekében készít másolatot, az Érintett hozzájárulása alapján. Ez alól 
kivételt képeznek az igazolvány típusú személyes okmányok, melyekről az adatkezelő nem készít 
másolatot, hanem annak bemutatásáról jegyzőkönyvet vesz fel. 

Fogyasztási hely és gyűjtőeszközök adatai: Az Adatkezelő kezeli a fogyasztási helyre és a 
gyűjtőeszközökre vonatkozó technikai, műszaki adatokat, így különösen a tulajdoni lapban, 
helyszínrajzban, tervekben szereplő adatokat. 
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Fogyasztón kívüli természetes személyek adatai: A Társaság a fogyasztási hely tulajdonosának és 
a tényleges fogyasztó adatait kezelheti e körben. Amennyiben a szerződéskötés illetőleg a 
szolgáltatásnyújtás nem lehetséges mindkét fél adatainak megadása nélkül, a Társaság mindkét fél 
személyes adatait kezeli. 

Érintett fogyasztására, a szolgáltatás nyújtására és igénybe vételére vonatkozó adatok: Ezen 
adatok kezelése a szolgáltatás teljesítésével szorosan összefügg. Az Adatkezelő kezeli a szolgáltatás 
teljesítése során keletkezett adatokat, így különösen a fogyasztásra, reklamációkra, szolgáltatás 
hiányaira, jogellenes cselekményekre vonatkozó adatokat. 

Érintett által fizetendő és fizetett díjakra, költségekre vonatkozó adatok, kintlévőségek adatai: 
Az Adatkezelő kezeli mindazon adatokat, amelyek az Érintett fizetési kötelezettségével kapcsolatosak, 
és amelyekből az Érintett fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy ennek elmaradása 
megállapítható. 

Az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Ebbe a körbe tartozik 
mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál a fogyasztó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során 
keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az Érintett által indított eljáráshoz, továbbá a 
szerződéshez, a szerződés teljesítéséhez szorosan kapcsolódik. 

Az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés: Az Adatkezelő rögzíti, és az irányadó 
jogszabályokban – elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvényben – meghatározottak szerint 
kezeli az Érintett és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült hangfelvételt. Az Érintett a 
rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kap. 

Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok: Amennyiben az Érintett az Adatkezelőtől a közüzemi 
szolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatást vesz igénybe, újabb szerződéses jogviszony jön létre. Ebben 
az esetben az adatok kezelése a bejelentkezési adatlap alapján történik. 

7. ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG CÉLÚ ADATKEZELÉS 

A Társaság az Érintettek személyes adatait, az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, minden 
esetben a megjelölt célra használhatja fel. A Társaság ügyfélelégedettség-mérésével kapcsolatos 
megkeresései a telefonos rendelésfelvétel során önkéntes hozzájárulás alapján, minden esetben 
anonimizálva történnek szolgáltatásfejlesztés céljából. 

Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Érintett ahhoz hozzájáruljon. A 
hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az adatkezelő nem támasztja szerződés megkötésének 
feltételéül. 

Az Érintett hozzájárulására egyebekben a jelen Szabályzat 5.2. pontjában foglaltak az irányadók. 

8. GAZDÁLKODÓ ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KAPCSOLATTARTÓI 
ADATAINAK KEZELÉSE 

A Társaság gazdálkodó partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás érdekében a 
kapcsolattartóként megjelölt személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli a 
kapcsolattartóként megjelölt természetes személy alábbi személyes adatait: név, cím, telefonszám, e-
mail cím. 

Ezen személyes adatok a Társaságnak az Érintett szerződéssel kapcsolatos feladatokat ellátó 
Munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama az Érintett 
szerződés megszűnésével, illetőleg a szerződésből eredő követelés érvényesíthetőségével esik 
egybe. 
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A megkötött szerződéseink ezzel kapcsolatban tartalmazzák a következő kitételt: 
„[Beszállító/Megbízott stb.] jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződésben 
kapcsolattartóként megjelölt személytől (vagy személyektől) a szerződésben rögzített személyes 
adatainak kezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot bekérte. [Beszállító/Megbízott stb.] a 
kapcsolattartó személyében vagy annak a szerződésben érintett személyes adatainak változásáról – 
a GDPR naprakészség alapelvének megfelelően – [Megrendelőt/Megbízót stb.] azonnal értesíti. 
[Beszállító/Megbízott stb.] a jelen szerződést érintő, személyes adatkezelésre vonatkozó 
nyilatkozato(ka)t a szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezelés időtartamáig megőrzi.” 

9. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE 

A különleges adatok kezelése főszabály szerint tilos. A tilalom nem áll fenn az alábbi esetekben: 

(i) ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy 

több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy 

rendelkezik, hogy a tilalom nem oldható fel az Érintett hozzájárulásával, 

(ii) az adatkezelés az Adatkezelőnek vagy az Érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az 

Érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós 

vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi, 

vagy az adatkezelés az Érintett vagy más természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelméhez szükséges, ha az Érintett fizikai vagy jogi 

cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni, vagy 

(iii) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Érintett 

kifejezetten nyilvánosságra hozott, vagy 

(iv) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el, 

vagy 

(v) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

Munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 

egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 

szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 

tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében. 

10. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

11. Az adatkezelési műveleteket Társaság úgy tervezi meg, és hajtja végre, hogy a 
Munkavállalók magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika 
mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság 
érvényre juttatásához szükségesek. 

A Társaság nem alapoz a Munkavállaló számára hátrányos döntést olyan bizonyítékokra, melyek 
megszerzése jogszabályok megsértésével történt. 
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A tényleges adatkezelési tevékenységet végző, adatokhoz hozzáférő Munkavállalók kötelesek a 

munkakörükkel összefüggésben tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelni. 

A Társaság törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen az alábbi követelményeknek: 

- az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; 

- az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – 

naprakészek; 

- a Munkavállalót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a 

személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, valamint kövesse a 

Társaság utasításait. 

10.1. Álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a Társaság lehetséges Munkavállalóinak felkutatása, valamint az pályázatra 
jelentkezők nyilvántartása, önéletrajzok tárolása, az álláskeresők értesítése. Az adatokat a Jelentkező 
abból a célból adja meg a Társaság részére, hogy vele az munkaviszonyt létesítsen. A Társaság által 
a munkaviszony létesítését megelőzően csak olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, amely a 
Jelentkező alkalmasságára vonatkozóan lényeges információt hordozhatnak (adatminimalizálás elve). 

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a Jelentkező által megadott adatot felhasználja abból a 
célból, hogy a Jelentkező alkalmazásáról, ennek lehetőségeiről döntést hozzon, alkalmasságát 
megvizsgálja, vele a kapcsolatot felvegye. Amennyiben az adatok alapján megállapítható, hogy 
munkaviszony létesítésére a jövőben nem kerülhet sor, a Társaság az adatokat törli. 

 
A megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező Munkavállaló kiválasztásáért a 

bérszámfejtő munkatárs és az Érintett szervezeti egység vezetője felelős, akik az adatkezeléssel 
összefüggő feladatok ellátása során a Társaság adatvédelmi tisztviselőjével együttműködve kötelesek 
az Érintettek jogait biztosítani.  

Amennyiben a munkába lépésre irányuló felvételi eljárást követően munkaviszony létesítésére 
nem kerülne sor, az Érintettek adatait haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az Érintett írásban 
hozzájárul ahhoz, hogy az adatait Társaság továbbra is kezelje. 

Azon jelentkezőknek, akiknek képzettsége, végzettsége megfelelhet a Társaságnál történő 
esetleges jövőbeli munkavégzés céljából elektronikus úton levél kerül megküldésre az ezen célból 
történő adatkezeléshez való hozzájárulás kérése céljából. 

Az így keletkezett személyes adatokat, így különösen a pályázó nevét, születési idejét, helyét, 
anyja nevét, lakcímét, képesítési adatait, fényképét, telefonszámát, e-mail címét, illetőleg a 
jelentkezőről esetlegesen készített munkáltatói feljegyzést a bérszámfejtő munkatárs kezeli a 
hozzájárulás megadásától számított 12 (tizenkét) hónapig, majd ezen határidő elteltével ezen adatok 
törlésre kerülnek, lévén ennyi idő elteltével vélhetően már nem relevánsak a jelentkező adatai 
álláskeresési szempontból. (Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d) pontja) 

Amennyiben a pályázó pályázatát vagy személyes adatainak kezeléséhez adott korábbi 
hozzájárulását visszavonja, személyes adatait a Társaság haladéktalanul törli. 
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10.2. A Társasággal munkaviszonyban állók adatainak kezelése, nyilvántartása 

A jogszabályokon alapuló adatkezelések célja az adott jogszabályban foglalt kötelezettségek 
teljesítése, jogok érvényesítése. A jogszabályban elrendelt adatkezelések kötelező adatkezeléseknek 
minősülnek, melyek mértékét és időtartamát minden esetben a vonatkozó jogszabályok határozzák 
meg. A Társaság az érintetteket tájékoztatja a jogszabályon alapuló adatkezelések részleteiről, az 
ezzel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. 

A nem jogszabályon alapuló adatkezelések kialakítása során a Társaság minden esetben a 
célhoz kötöttség elvének megfelelően jár el, biztosítva azt, hogy adatkezelésre csak előre 
meghatározott, törvényes és tisztességes cél érdekében, csak a cél eléréséhez szükséges mértékben 
vagy ideig kerülhessen sor. 

 
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, 
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális, valamint jóléti juttatások biztosításához 
szükségesek és a Munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 

10.2.1. A Társaság által kezelt adatok köre, tárolásuk időtartama 

1. a Munkavállaló természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési helye és 
ideje, anyja neve, állandó lakóhelye, tartózkodási helye, neme), 

2. állampolgárságát, 

3. adóazonosító jelét, 

4. TAJ számát, 

5. nyugdíjas Munkavállaló esetén nyugdíjas törzsszámát, 

6. telefonszámát, 

7. e-mail címét, 

8. személyi igazolvány számát, 

9. lakcímet igazoló hatósági igazolvány számát, 

10. bankszámlaszámát, 

11. munkába lépésének kezdő és befejező időpontját, 

12. munkakörét, 

13. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló dokumentumok másolatát, 

14. önéletrajzát, 

15. a munkabérének összegét, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatokat, 

16. a Munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása 
alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, 

17. a Munkavállaló munkájának értékelését, 

18. a munkaviszony megszűnésének módját, indokait, 

19. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok eredményét, 
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20. a magánnyugdíjpénztári és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár 
megnevezését, azonosító számát és a Munkavállaló tagsági számát, 

21. a Munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat, 

22. a Munkavállaló fényképét, esetleges kameraképét, 

23. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, 
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat, 

24. minden egyéb olyan személyes adatot, amelynek kezelését törvény írja elő, vagy amelyhez 
az Érintett hozzájárult. Ilyen különösen a családi adókedvezmény igénybe vételéhez szükséges 
adat, a Munkavállaló saját gépjárművének adata, a szociális-jóléti juttatások folyósításához 
(segély, lakáscélú támogatás, albérleti hozzájárulás), megváltozott munkaképességet, 
egészségkárosodást, vagy fogyatékosságot igazoló szakhatósági véleményt, vagy 
fogyatékosságot igazoló szakorvosi aláírással ellátott zárójelentését. 

 
A megváltozott munkaképességű, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos által munkakörére 

„nem alkalmas” minősítésű Munkavállalótól a továbbfoglalkoztatás lehetőségét vizsgáló úgynevezett 
„rehabilitációs eljárás” során bekérhető és kezelhető a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
Szakértői Bizottságának szakvéleménye, (és orvosi zárójelentések), amelyek a Munkavállaló 
betegségét tételesen felsorolják. A határozatban foglalt adatokat a bérszámfejtő munkatárs kizárólag 
a rehabilitációs eljárás lefolytatása, rehabilitációs munkakör feltárása, valamint a rehabilitációs járadék 
megállapítása céljából vezetett nyilvántartás érdekében használhatja fel. A bérszámfejtés a 
szakvéleményből az egészségkárosodás mértéke, a rehabilitálhatóság, a felülvizsgálat időpontja, a 
szakmai munkaképesség változása és a határozat száma különleges személyes adatokat tartja 
nyilván. 

A Munkavállalótól bekérhető és kezelhető a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott az 
Érintett rokkantsági nyugdíj megállapítása iránti kérelméről hozott határozata. 

A fentiekben rögzített adatokon túl a Társaság a Munkavállaló egyéb személyes adatait kizárólag 
az Érintett – írásbeli – hozzájárulásával kezelheti. A Munkavállalók személyi anyagával kapcsolatos 
nyilvántartást meghaladó mértékű adatkezelésre csak a Munkavállaló hozzájárulásával kerülhet sor. 
A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése előtt az adatkezelést végzőnek a Munkavállalót tájékoztatni kell, 
adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes) vagy kötelező. Önkéntes adatkezelés esetén a 
hozzájárulás megtagadása miatt a Munkavállalót semmiféle hátrány nem érheti. 

A Társaság a Munkavállalók személyazonosító adatait, a munkaügyi iratokat (munkaszerződés 
és módosításai), a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatokat és iratokat, a munkabalesetek 
dokumentációját, a társadalombiztosítási kifizetőhelyi minőségben hozott határozatokat és az 
ellátások igénybevételét alátámasztó igazolásokat a Munkavállaló nyugdíjba lépését (vagy arról 
értesülést szerzését) követő 5 (öt) évig őrzi meg. 

Az adózási iratokat (például a különböző adókedvezmények érvényesítéséről szóló 
nyilatkozatokat) a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adó megállapításhoz való jog 
elévüléséig – 5 (öt) évig – őrzi. 

A számviteli bizonylatoknak minősülő iratokat a Társaság a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 8 (nyolc) évig őrzi. 

Az egyéb adatok, iratok megőrzési ideje a Munkavállaló munkaviszonya megszűnésétől 
számított 3 (három) év, a munkajogi elévülésnek és a munkaügyi, valamint munkavédelmi ellenőrzés 
lehetséges idejének megfelelően. 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, úgy a Munkavállaló az 
Érintett személyes adatait köteles megadni, tekintettel arra, hogy ennek hiányában a munkaviszony 
fenntartása akadályokba ütközhet. 

A Társaság a Munkavállalói Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes 
adatainak kezeléséről. 
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10.2.2. Távmunkás munkaszerződés 

Adatkezelés célja: A munkavégzés távmunkában történő ellátását a Társaság kezdeményezheti. 

Amennyiben a Társaság és a Munkavállaló szándéka megegyezik a távmunkára vonatkozóan, 

akkor folytatható a távmunkavégzés helyének munkavédelmi szempontú vizsgálata. Ha ez 

megfelelő, akkor kerül sor a munkaszerződés módosítására és az informatikai eszközök és 

jogosultságok telepítésére.  

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges. 

Kezelt adatok köre: a munkavállaló neve, törzsszáma, nyilatkozat a törvényi feltételeknek való 

megfelelésről, a távmunkavégzés helyszínéről fénykép, illetve a kockázatelemzésben szereplő 

adatok. 

Adatkezelés ideje: a kockázatelemzés és a helyszíni fénykép tekintetében a megőrzési idő a 
munkaviszony végéig tart, a többi dokumentum tekintetében a munkaszerződésre vonatkozó 
adatkezelési idő az irányadó. 

 
Adatok megismerésére jogosult személyek, adatbiztonsági intézkedések: a HR munkatárs 

fér hozzá. 

 

10.2.3. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

A Munkavállalókkal szemben az alábbi kéttípusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható: 
(i) a munkaviszonyra vonatkozó szabály által előírt, 

(ii) a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges. 

Az alkalmassági vizsgálatot megelőzően részletesen tájékoztatni kell a Munkavállalókat többek 
között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat 
milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor 
tájékoztatni kell a Munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. A Társaság 
a Munkavállalók irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szakmai alkalmassági vizsgálatot 
vonatkozásában a vizsgálatot megelőzően írásban átadott Munkavállalói Tájékoztatóval tesz eleget. 

A szakmai alkalmassági vizsgálatokkal összefüggésben keletkezett személyes adatok 
kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnésétől számított 3 (három) év. 

 

10.2.4. Postai levelezés használata 

 
A Munkavállaló a munkahelyi címén magánjellegű levelezést nem folytathat. A Munkavállaló 

köteles megtenni minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy magánlevelei a Társaság címére 
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ne érkezzenek. Ezen küldeményeket a címzett Munkavállaló akadályoztatása esetén az a 

Munkavállaló jogosult felbontani, akit a címzett erre feljogosított.  

Hasonlóképpen kell kezelni azon küldeményeket, amelyeken csak az érintett neve szerepel, de a 

Társaság nincs feltüntetve. Magán levél esetén a Társaság jogosult felszólítani a Munkavállalót, 

hogy magántartalmú leveleket fogadásától tartózkodjon. A Munkavállaló köteles megtenni minden 

tőle elvárhatót annak érdekében, hogy magánlevelei a Társaság címére ne érkezzenek. 

Adatkezelés célja: a Munkavállalónak címzett, saját kezű felbontásra szóló, vagy bizalmasként 

megjelölt küldeményt az Érintett Munkavállaló részére történő továbbítás.  

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke, 

hogy a munkavégzés feltételeit és a Társaság jogszerű és biztonságos működését megfelelően 

biztosítsa. 

Adatkezelés ideje: Munkaviszony megszűnéséig. 

Adatok megismerésére jogosult személyek, adatbiztonsági intézkedések: Ezen 

küldeményeket a címzett Munkavállaló, a címzett Munkavállaló akadályoztatása esetén az a 

Munkavállaló jogosult felbontani, akit a címzett erre feljogosított. Feljogosított Munkavállaló 

hiányában a küldemény felbontására a címzett Munkavállaló felettes vezetője jogosult akkor, ha 

feltételezhetően a munkakör ellátásával összefüggő iratot tartalmaz. 

A Munkavállaló nevére érkező küldeményeket az általános iratkezelési szabályok szerint kell 

kezelni. 

 

10.2.5. Az e-mail fiók használata 

Amennyiben a Társaság elektronikus levelezőrendszeréhez hozzáférést biztosít a Munkavállalónak, 
részére név@ftszv.hu kiterjesztésű e-mail címet generál, úgy ezen e-mail címet és a Társaság 
elektronikus levelezőrendszerét a Munkavállaló magáncélra nem használhatja. Az elektronikus 
levelezőrendszer használata kizárólag munkavégzés céljából engedélyezett, így például a 
Munkavállalók egymás közötti írásbeli kommunikációja céljából; ügyfelekkel, hatóságokkal, 
tulajdonossal, társszervezetekkel folytatott levelezés céljából.  

A Társaság jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeres időközönként 
ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-
mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a 
Munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése. Az ellenőrzésre az adatvédelmi tisztviselő 
a kijelölt informatikai munkatárssal együttesen jogosult. 

Az ellenőrzésnél – kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné – lehetőséget kell biztosítani 
a Munkavállaló számára, hogy az ellenőrzésnél jelen lehessen. 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. A nem személyes célú e-
mailek tartalmát a Társaság korlátozás nélkül vizsgálhatja. 

Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a Munkavállaló az e-
mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a Munkavállalót, hogy a személyes adatokat 
haladéktalanul törölje. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a Társaság a 
Munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. 

mailto:név@ftszv.hu
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A Munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e 
szabályzatnak az Érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet. 

10.2.6. Számítógép, laptop használata 

A Társaság által a Munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, 
laptopot a Munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú 
használatát a Társaság megtiltja. Ezen eszközökön a Munkavállaló semmilyen személyes adatot, 
magáncélú dokumentumot, levelezést nem kezelhet, nem tárolhat. A Társaság ezen eszközökön tárolt 
adatokat ellenőrizheti. Az ellenőrzésre az e-mail fiók használatánál leírtak az irányadók. 

A Társaság a laptopról/számítógépről üzleti érdekei védelme érdekében rendszeres 
időközönként biztonsági mentést végez. A biztonsági mentéseket a Társaság maximum 5 (öt) év 
időtartamig őrzi meg. 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a mentések során se fordulhasson elő, hogy a 
Társaság tiltása ellenére a Munkavállalók magánélettel kapcsolatos személyes adatait kezeli. Ennek 
érdekében a Társaság rendszeres időközönként – lehetőleg legalább 24 (huszonnégy) órával a 
biztonsági mentés megtörténtét megelőzően – emlékeztető e-mail megküldésével felhívja a 
Munkavállalókat, hogy töröljék esetleges magánjellegű leveleiket, magáncélú dokumentumaikat a 
rendszerből, mivel törlés hiányában azok is tárolásra kerülnek, melynek tartalmán a Munkavállaló már 
változtatni nem tud. 

 

10.2.7. A munkahelyi internethasználat 

A Munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú 
munkahelyi internethasználatot a Társaság nem engedélyezi. 

A Munkavállaló munkahelyi internethasználatát a Társaság ellenőrizheti. Az ellenőrzésre az e-
mail fiók használatánál leírtak az irányadók. 

A Munkavállaló az Internetet annak tudatában használja, hogy a látogatott weboldalalak címéhez 

a Társaság hozzáférhet. 

Adatkezelés célja: a munkahelyi informatikai eszközökön az Internet használati szabályok 

betartásának ellenőrzése. A Társaság hozzáférési jogát az információbiztonságot-, a jogellenes-, 

valamint a Társaság, mint gazdasági társaság érdekeit sértő cselekmények megelőzése, feltárása 

és munkavégzés ellenőrzése érdekében gyakorolja. 

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke, 

hogy a munkavégzés feltételeit és a Társaság jogszerű és biztonságos működését megfelelően 

biztosítsa (jogszabályi felhatalmazást az Mt.11/A§-a teremti meg). 

Kezelt adatok köre: a Munkavállaló által látogatott weboldalak címei, és azokról le és feltöltött 

állományok nevei, azok fájlkiterjesztése.  

Adatkezelés ideje: a személyhez köthető adatokra vonatkozóan legfeljebb 5 év, melyet követően 

az adatok törlésre kerülnek. 

Adatok megismerésére jogosult személyek, adatbiztonsági intézkedések:  

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes oldalak, oldaltípusok látogatását, illetve 

egyes állományok, file-típusok, tartalmak le-, illetve feltöltését korlátozza vagy megtiltsa. A 
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Társaság jogosult továbbá arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtó honlapok – így különösen 

szerencsejáték, fegyverkereskedelem, drog, felnőtt tartalom, hacker, torrent, erőszak, terrorizmus, 

audio és video stream tartalmak – elérését korlátozza vagy megtiltsa. A Társaság az erről hozott 

döntéséről a Munkavállalókat tájékoztatja. A Társaság jogosult a döntés végrehajtásához 

szükséges szervezési és technikai intézkedések megtételére. 

 

10.2.8. Céges mobiltelefon használata 

A Társaság alapvetően nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a Társaság 
által a Munkavállaló rendelkezésére bocsátott mobiltelefon a munkavégzéssel összefüggő célokra 
használható. A Társaság azon Munkavállalónak, akinek munkavégzéséhez mobiltelefont bocsátott 
rendelkezésére meghatározott összegű havi telefonköltség keretet (a továbbiakban: Keret) biztosít. 

 
 

A Munkavállaló annak tudatában indít hívást, hogy annak adataihoz a Társaság hozzáférhet. 

Adatkezelés célja: a Társaság visszaélés gyanúja esetén ellenőrzi a Munkavállaló által használt 

munkahelyi telefon hívásadatait, és az adott telefonon bonyolított hívások költségadatát ismeri meg. A 

Munkavállaló valamennyi, az általa használt telefonról bonyolított hívás adatát látja. 

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke, 

hogy a munkavégzés feltételeit és a Társaság jogszerű és biztonságos működését megfelelően 

biztosítsa. 

Kezelt adatok köre: Mellék beállításához: Név, beosztás. Egyéb esetben csak akkor kerül sor 

személyes adat kezelésére, ha a hívás rögzítésre kerül, ez esetben a Munkavállaló neve és hangja. 

 

Adatkezelés ideje: a munkaviszony megszűnéséig.  

 

Adatok megismerésére jogosult személyek, adatbiztonsági intézkedések:  

A Társaság – figyelemmel arra, hogy a telefonok munkavégzés céljára szolgálnak – a Keret túllépése 

esetén fenntartja magának a jogot arra, hogy a telefonok használatát ellenőrizze, ennek érdekében a 

hírközlési szolgáltatótól hívásrészletezőt kérjen. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy valamennyi 

munkahelyi telefon vonatkozásában ellenőrizze a kimenő hívások időtartamát, a hívott számot, és a 

hívás költségét. A Társaság által kért és a Munkavállaló részére átadott hívásrészletezőben a 

Munkavállaló köteles a magáncélú hívások esetében a hívott számokat felismerhetetlenné tenni 

(hibajavító, fekete filccel történő áthúzással). A fennmaradó telefonszámokat a Munkáltatói jogkör 

gyakorlója megismerheti, hiszen azokat a Munkavállaló a Társaság képviseletében hívta fel. A 

Munkavállaló a Kereten felüli magáncélú hívások költségeit köteles viselni. 
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10.2.9. GPS nyomkövető navigációs rendszer 

A Társaság logisztikai célból, illetve az esetleges ügyfélreklamációk megfelelő kezelhetősége végett a 
szippantást végző gépjárművekben történő GPS alkalmazása mellett döntött. 

Az Érintett Munkavállalók ezen adatkezeléssel korlátozott joga a magánélethez való jog. A GPS 
alkalmazása a jármű helyzetének a meghatározását, valamint munkaszervezéssel összefüggő célokat 
szolgál, nevezetesen, hogy a Társaságnak a hatékony munkaszervezés érdekében szükséges tudnia 
azt, hogy a szippantást végző autó az adott időpontban hol jár. 

A szippantást végző gépjárművekben a GPS alkalmazásának célja a Társaság megítélése 
szerint kisebb korlátozással járó intézkedéssel nem volt elérhető. 

Ezen adatokat a Társaságtól az Mt. 11. §-án alapuló Munkáltatói ellenőrzés során akkor 
használhatja fel, ha a Társaság azt tapasztalja, hogy a Munkavállaló nem teljesítette a 
munkaviszonyából fakadó kötelezettséget. 

A GPS navigációs rendszer adatait kizárólag az Ügyvezető igazgató, illetőleg az Ügyvezető 
igazgató állandó engedélye alapján a közszolgáltatási csoportvezető, szerviz csoportvezető, gépjármű 
ügyintéző, garázsmesterek és a diszpécserek jogosultak visszanézni. A jogosultságokat név szerint a 
Társaság jogosultsági IT mátrixa tartalmazza. 

A GPS adatokat a Társaság – az esetleges panaszkezelések okán – a rögzítéstől számított – a 
számlázás elévülési időtartamának megfelelően – maximálisan 5 (öt) évig tárolja. 

11. BELÉPTETŐ- ÉS KAMERARENDSZER 

11.1. Beléptető rendszer 

A Társaság székhelyén és telephelyén az Érintett ingatlanok tulajdonosa vagy egyéb jogcímen 
használója, a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: FV Zrt.) beléptető rendszert üzemeltet. A 
Társaság a belépési pontnál a beléptető rendszer üzemeltetőjével, az FV Zrt.-vel együttműködve a 
hozzá érkezők és Munkavállaló megfelelő tájékoztatása céljából tájékoztatót helyez el az adatkezelő 
személyéről és az adatok kezelésének módjáról. 

A belépőrendszer használatával kezelt személyes adatok köre: az Érintett neve, 
személyazonosító igazolványának száma, valamint a kapcsolattartásra vonatkozó adatai (az Érintett 
lakcíme és telefonszáma). Az adatkezelő ebben az esetben az FV Zrt. 

A személyes adatok kezelésének célja: személy- és vagyonbiztonság feltételeinek biztosítása. 
A rögzítésre kerülő adatok tárolásának időtartama: 

(i) rendszeres belépés estén a jogosultság megszűnésének időpontjáig, 

(ii) alkalmi belépés estén a távozástól számított 24 (huszonnégy) óra. 

A beléptető rendszer rendelkezik jogosulatlan hozzáférés elleni védelemmel. A rendszerben 
tárolt adatokhoz vagy azok egy részéhez közvetlenül az FV Zrt., mint adatkezelő Biztonsági 
osztályának vezetője és helyettese, az FBŐ parancsnoki állománya, az Üzemviteli Központ Őrség 
tagjai, az Üzemviteli Központ épületfelügyeleti őrei, valamint a Vagyonvédelmi és Iparbiztonsági 
csoport tagjai, az Ingatlangazdálkodási osztály Gondnoksági csoportjának tagjai és a recepciós 
munkakörben foglalkoztatott Munkavállalók, valamint a Társaság ügyvezetése jogosultak hozzáférni. 

A rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférni fentieken kívül (ideértve a más szervek, vagy 
személyek részére történő továbbítást, nyilvánosságra hozatalt) csak törvényben meghatározott 
esetekben (például ügyészségi, rendvédelmi és bírósági szervek megkeresései), illetve az Érintett 
hozzájárulása esetén van lehetőség. 
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A beléptető rendszerben hibajavítást, karbantartást kizárólag az FV Zrt. Biztonsági osztályának 
vezetője által feljogosított dolgozója, valamint az erre a feladatra szerződött partner a Biztonsági 
osztály kijelölt munkatársának felügyeletével végezhet. 

11.2. Kamerarendszer 

A Társaság székhelyén, és telephelyén, illetőleg ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az FV Zrt. 
az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából 
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely valós idejű megfigyelést és képrögzítést végez. 

A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről, 
jól látható helyen, jól olvashatóan, a területre bejutni kívánó harmadik személyek tájékozódását 
elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyez el. A Társaság tájékoztatása minden 
egyes kamerára kiterjed, tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott 
megfigyelés tényét, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel 
készítésének, tárolásának célját, az adatkezelés jogalapját, a felvétel tárolásának helyét, a tárolás 
időtartamát, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyének megnevezését, az adatok 
megismerésére jogosult személyek körét, továbbá az Érintettek jogait és érvényesítésük rendjére 
vonatkozó rendelkezéseit. 

A rögzített felvételek – felhasználás hiányában – maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők 
meg. 

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a 
megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az 
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan 
helyiségben sem, amely a Munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. 

A kamerarendszerre vonatkozó részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza. 

12. ADATÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE 

A Társaság biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezők, azokról az Érintettek 
tájékoztatást kérhetnek. A Társaság gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő, logikai 
elkülönítéséről. A Társaság az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, 
a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A 
jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások 
esetében egyaránt érvényesülnek. Az ügyféladatokat tartalmazó, valamint a Társaság által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján 
elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek. A Társaság a nyilvántartás rendszerének 
felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, 
hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a Munkavállalók, és egyéb, a 
Társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk 
ellátása érdekében szükségük van. A Társaság a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság 
követelményének érvényesülése mellett, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint biztosítja azon 
adatfeldolgozóként közreműködő harmadik személyek részére, akik a Társaság számára olyan 
szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével összefügg. A Társaság az Érintett egyes, 
személyes adatokat tartalmazó dokumentumairól jegyzőkönyvet vehet fel illetőleg nem 
személyazonosító igazolványok esetén másolatot készíthet, az adathelyesség ellenőrzése céljából. A 
Társaság a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel 
tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről. A Társaság az elektronikus nyilvántartást külön 
erre a célra fejlesztett informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság 
követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött 
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körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre 
szükségük van. A Társaság lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, 
annak érdekében, hogy az egyes Munkavállalók, és egyéb, a Társaság érdekkörében eljáró személyek 
csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá. Az Adatállományok kezelésére, azok 
biztonságos őrzésére, a hozzáférési jogokra, adatok, dokumentációk felhasználására a Társaság 
szervezetén belül hatályos szabályzatok, utasítások megfelelően irányadók. Ezen szabályzatok, 
utasítások a jelen Szabályzat és az irányadó jogszabályok elveinek és rendelkezéseinek érvényre 
juttatását szolgálják. 

13. A LEVÉLTÁRI ANYAG KEZELÉSE 

A Társaság, mint közfeladatot ellátó gazdasági társaság a levéltári anyag védelmére vonatkozó 
szabályozás hatálya alá tartozik. A köziratokról, közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján az Érintett a Társaságnál keletkezett iratok köziratok, 
melyek megőrzésére a hivatkozott törvény, a törvény alapján kiadott iratkezelési szabályok, valamint 
irattári terv vonatkozik. 

A Társaság a levéltári anyagot a vonatkozó szabályok alapján akkor is nyilvántartja, ha 
egyébként a dokumentumokban lévő személyes adatok kezelésének célja megszűnt. Ebben az 
esetben az adatkezelés jogalapja a levéltári anyagra vonatkozó törvényi szabályozás. Az Adatkezelő 
a levéltári anyag őrzésére vonatkozó szabályozásról az Érintetteknek kérésre tájékoztatást ad. 

14. ADATBIZONSÁG 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai 
és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, 
papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. A Társaság gondoskodik arról, hogy a 
vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. A Társaság gondoskodik 
az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint 
a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a Társaság külön szabályzatok, utasítások, 
eljárási rendek útján gondoskodik. A Társaság az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében 
gondoskodik az Érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. 

A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Társaság több lehetséges adatkezelési megoldás 
közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az 
aránytalan nehézséget jelentene. 

14.1 Informatikai nyilvántartások védelme 

A Társaság az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

(i) a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 

szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés 

védelem, hálózati védelem), 
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(ii) az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül 

a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről 

a (tükrözés, biztonsági mentés), 

(iii) az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem), 

(iv) az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a 

tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen 

események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról 

(archiválás, tűzvédelem). 

14.2 Papíralapú nyilvántartások védelme 

A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket 
különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. 

A Munkavállalók, és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy 
birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok 
rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. 

14.3 Az adatbiztonság szabályozása 

Az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséről a Társaság külön szabályzatok, utasítások útján 
gondoskodik. A Társaság Munkavállalói, továbbá az érdekkörében eljáró személyek minden esetben 
a külön szabályzatokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését 
biztosító rendben járnak el. 

15. ADATTOVÁBBÍTÁS 

15.1. Az adattovábbítás általános szabályai  

Adatok továbbítására minden esetben csak az Érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása 
alapján kerül sor. A Társaság rendszeres adatszolgáltatást a jogszabályban meghatározott 
szerveknek végez, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. Így különösen 
rendszeres adatszolgáltatás címzettje: 

(i) Az adóhatóság az adókötelezettséggel összefüggésben. 

(ii) A társadalombiztosítás szervei a járulékok levonásával, befizetésével, a táppénzre 
jogosultsággal, egyéb ellátásokkal összefüggésben. 

(iii) Magán nyugdíjpénztárak a tagdíj levonásával, megfizetésével összefüggésben. 

(iv) Könyvvizsgálói tevékenység körében a könnyvizsgálattal megbízott szerződött partner. 
 

A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az 
adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködését kell kérni. Személyes adatot 
továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás 
címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni 
kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra 
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elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően 
kiadmányozott iratok szolgálnak. 

A Társaság a Munkavállaló személyazonosításra alkalmas adatait továbbítja azon szolgáltatók 
részére, akik a Munkavállalóval kötött megállapodás alapján a Munkavállalók egészségügyi vizsgálatát 
elvégzik. Az adattovábbítás célja annak megállapítása, hogy a szolgáltatónál vizsgálatra megjelenő 
személy a vizsgálatra jogosult-e. Az adattovábbítást a Munkavállaló megtilthatja. 

A jogszabály által előírt adattovábbítást a Társaság köteles teljesíteni. A fentieken túlmenően 
személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az Érintett egyértelműen hozzájárult. Annak 
érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. 
Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre tekintettel 
csekély jelentőségű. Az Érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az Érintett a 
nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg. 

A Társaság az adattovábbításokat naplózza annak érdekében, hogy megállapítható legyen az, 
hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják. Az Érintett az 
adattovábbítási naplóba betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás tényéről az Érintett jogszabály 
rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást. A fenti tilalmak és korlátozások az ügyfélkapcsolat 
megszűnése esetén is irányadók. A fenti tilalmak és korlátozások a Munkavállalóra vonatkozó 
Munkáltatói véleményre, minősítésre is irányadók. 

15.2. Hatósági megkeresések, ellenőrzések 

A közigazgatási és az igazságszolgáltatási szervek azon felhatalmazott tisztviselői részére, akiknek a 
munkavégzése során az adatokhoz, különösen a személyes adatokhoz való hozzáférésre szükségük 
van, a hozzáférést biztosítani kell. Minden ehhez szükséges intézkedést az ügyvezetés és az 
adatvédelmi tisztviselő koordinál és felügyel. 

Ezért, amennyiben személyes adatok átadását is magában foglaló hatósági megkeresés érkezik, 
haladéktalanul értesíteni kell az adatvédelmi tisztviselőt. 

15.3. A NAIH által végzett ellenőrzések 

NAIH által, a Társaságot érintő ellenőrzésekről történő tudomásszerzés esetén haladéktalanul 
értesíteni kell az adatvédelmi tisztviselőt. 

A Rendelet rendelkezései szerint a NAIH, mint felügyeleti hatóság köteles a Rendelet illetőleg 
az egyéb adatvédelmi jogszabályok betartását ellenőrizni és felügyelni. Ezek alapján a NAIH 
alapvetően jogosult a felügyelete alá tartozó társaságok ingatlanjaira és üzlethelyiségeibe munka- és 
nyitvatartási időben belépni, ott vizsgálatokat és megfigyelést végezni, és ennek során a vállalati 
dokumentumokba, valamint a tárolt személyes adatokba és az adatkezelő programokba betekinteni. 
Nem szükségszerű, hogy a NAIH a helyszíni vizsgálatát előzetesen bejelenti. 

A Társaságnak el kell fogadnia a NAIH intézkedéseit és gondoskodnia kell arról, hogy azok a 
helyiségek, amelyekben az adatkezelés történik (pl. a Munkavállalók irodái, informatikai helyiségek, 
archívum), valamint a szükséges jelszavak és a releváns dokumentumok előkészítésre kerüljenek és 
a NAIH képviselőinek rendelkezésére álljanak. Ezen túlmenően kérés esetén a NAIH rendelkezésére 
kell bocsátani a feladatai elvégzéséhez szükséges információkat is. 
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15.4. Adatok nyilvánosságra hozatala 

A Társaság közfeladatot ellátó szerv, így az általa kezelt egyes adatok közérdekű adatnak, 

közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Amennyiben valamely adat közzétételét, kérelmezőnek 

történő kiadását törvény elrendeli, az adatokat a Társaság közzéteszi, illetve a kérelmezőnek átadja. 

16. ADATFELDOLGOZÓ 

16.1. Az adatfeldolgozás általános szabályai 

A Társaság, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót 
vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban 
az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az 
informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a 
vonatkozó jogszabályok, elsősorban a Rendelet rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe 
vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. 

A Társaság kérésre, a vonatkozó tájékoztatóban foglaltakon túl is az Érintetteket tájékoztatja az 
adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az 
elvégzett műveletekről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról. 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 
a vonatkozó jogszabályok keretei között a Társaság határozza meg. Az adatkezelési műveletekre 
vonatkozó utasítások jogszerűségéért a Társaság felel. 

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg a Társaság által meghatározott keretek 
között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és 
nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót 
nem vehet igénybe. 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
személyes adatok kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint 
köteles tárolni és megőrizni. 

A Társaság garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti, 
technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az Érintettek jogai ne 
sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha a feladata 
ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

16.2 Egyes adatfeldolgozások 

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változhat. A Társaság az 
adatfeldolgozók személyéről tájékoztatást ad. 

A Társaság hosszú távú adatfeldolgozási megbízás keretében adatfeldolgozóként igénybe veszi 
az alábbi vállalkozásokat: 
 

1. Díjbeszedő Holding Zrt. (számlák, nyomtatványok készítése, pénzügyi ügyfélszolgálat), 
2. Díjbeszedő Faktorház Zrt. (számlák faktorálása), 
3. Fővárosi Vízművek Zrt. (személyes és telefonos ügyfélszolgálat, belső ellenőrzés, jogi 

tanácsadás, valamint informatikai infrastruktúra üzemeltetése), valamint 
4. CompConto Ügyvitelszervező Kft. (integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése és 

karbantartása). 
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Továbbá a Társaság – a zárójelben jelzett célhoz kötöttség mellett – személyes adatokat ad át (juttat 
el) az alábbi vállalkozásoknak is, illetve a jogszabályi előírások szerinti időpontokban – ebben a 
szabályzatban külön nem részletezett – állami és önkormányzati szerveknek: 
 

5. Secret Control Kft. (a Fővárosi Vízművek Zrt. alvállalkozójaként, GPS üzemeltetése), 
6. Tachográf Control Kft. (a sofőr munkatársak tachográf korongjainak kiértékelése), 
7. Dr. Orosz Marianna üzemorvos (a Munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatai). 

17. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

17.1. Az adatvédelmi incidensek 

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, 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 leggyakoribb incidensek: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, a személyes adatok nem 
biztonságos tárolása; az adatok nem biztonságos továbbítása, szerver elleni támadások, honlap 
feltörése. 

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a 
Társaság adatvédelmi tisztviselőjének feladata. Az informatikai rendszeren a hozzáféréseket és 
hozzáférési kísérleteket naplózni, és folyamatosan elemezni szükséges. 

A Társaság részére munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján 
munkát végző személyköteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul 
jelenteni a szervezeti egysége vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb 12 (tizenkét) órán belül. A 
szervezeti egysége vezetője amennyiben adatvédelmi incidens történt, köteles az adatvédelmi 
tisztviselőt tájékoztatni az alábbi e-mail címen: pentelenyi.laszlo@ftszv.hu. 

A bejelentésben az alábbi információkra kell kitérni: 

(i) Hogyan, miért és milyen módon került sor az adatvédelmi incidensre? 

(ii) Milyen adattípusok, illetve hány fájl és személy érintett? 

(iii) Ki az adatvédelmi tisztviselő és mik az elérhetőségei? 

(iv) Milyen következményekkel járhat az adatvédelmi incidens? 

(v) Mikor állapították meg az adatvédelmi incidens tényét a vállalaton belül? 

(vi) Milyen intézkedéseket tett a vállalat az adatvédelmi incidens felfedését követően annak 
megszüntetésére vagy mérséklésére? 

(vii) Az Érintettek tájékoztatása már megtörtént? Hogyan és milyen tartalommal került sor a 
tájékoztatásra? 

(viii) Bejelentették az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál vagy már 
bevonták a hatóságot az ügybe? 

A bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezését követően az adatvédelmi tisztviselő 
haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését. 

mailto:pentelenyi.laszlo@ftszv.hu
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17.2. Az adatvédelmi incidens kivizsgálása, értékelése 

A belső adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az ügyvezetést és az informatikai részleg 

vezetőjét a bejelentésről, majd ezt követően az informatikai részleg vezetőjével közösen megvizsgálja 

a tényállást, és az ügyvezetés részére értékelést, illetőleg javaslatot terjeszt elő. 

Az adatvédelmi felelős ezen túlmenően az informatikai részleg vezetőjével közösen és a 

bejelentést tevő személy együttműködésével kitölti, véglegesíti és az ügyvezetés rendelkezésére 

bocsátja az „Adatvédelmi incidensről szóló jegyzőkönyv és bejelentés” elnevezésű 

formanyomtatványt. 

A konkrét helyzetben szükséges teendőkről szóló döntést az ügyvezetés hozza meg az 

adatvédelmi tisztviselővel és az informatikai részleg vezetőjével történt egyeztetést követően, a 

bejelentés megtételét követő 36 (harminchat) órán belül. 

17.3. Az adatvédelmi incidens nyilvántartása 

Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az 
alábbiakat tartalmazza: 

(i) az érintett személyes adatok körét, 

(ii) az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, 

(iii) az adatvédelmi incidens időpontját, 

(iv) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

(v) az elhárítására megtett intézkedéseket, 

(vi) egyéb jogszabályban előírt adatokat. 

Az adatvédelmi incidens-nyilvántartás pontos vezetéséről, aktualizálásáról az adatvédelmi 
tisztviselő gondoskodik. 

17.4. Az adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóság részére 

Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenst a tudomására jutását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 (hetvenkét) órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve, 
ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, az adatvédelmi tisztviselő 
köteles ennek okát igazolni a Hatóság felé. 

A Hatósági bejelentésnek tartalmaznia kell: 

(i) az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát, 

(ii) az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát, 

(iii) az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit, 

(iv) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, 

(v) az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit, 

(vi) az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket. 

17.5. Az Érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az Érintettek 



 
 

 
 
 

 
 

 

 Hatályos: Kiadás száma: Oldal / oldalak száma: 

 2022. március 1. 2.4  30. oldal, összesen 30 

 

tájékoztatása szükséges, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul értesíti az Érintetteket és ennek 
tényéről a Társaság ügyvezetőjét. 
Nem kell az Érintetteket tájékoztatni: 

(i) ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az 

érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek 

számára való hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok 

értelmezhetőségét. 

(ii) ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket 

tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem 

valósul meg. 

(iii) ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az 

Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás 

elektronikus úton is megtörténhet. 

Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens nem a Társaságnál, hanem a vele szerződéses 
kapcsolatban álló adatfeldolgozónál merül fel, az incidenst észlelő személy indokolatlan késedelem 
nélkül köteles bejelenteni azt az adatfeldolgozónak és a Társaságnak. 

Amennyiben a Társaság észlel adatvédelmi incidenst valamely adatfeldolgozójánál, vagy 
adatvédelmi incidens gyanúja merül fel, akkor a Társaság az Adatfeldolgozó egyidejű értesítésével 
lefolytatja az adatvédelmi incidens azonosításával és kezelésével kapcsolatos, jelen pont szerinti 
eljárását. 

18. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

18.1. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

(i) Az adatvédelmi tisztviselő segíti a Munkatársakat az adatvédelmi szempontból jelentős 
kérdések eldöntésében, továbbá szakmai tanácsokkal segíti az ügyvezetést a 
megfelelő döntések meghozatalában. 

(ii) Hatósági eljárások esetén az adatvédelmi tisztviselő tartja a kapcsolatot a NAIH-val. 
(iii) Az adatvédelmi tisztviselő elkészíti és karbantartja a jelen szabályzat szerinti 

nyilvántartásokat és szabályzatokat, illetve formanyomtatványokat, sablonokat. 
(iv) Az adatvédelmi tisztviselő feladata az Érintettek kérelmeinek megválaszolása. 
(v) Az adatvédelmi tisztviselő elvégzi és nyilvántartja a szükséges érdekmérlegelési 

teszteket. 
(vi) Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartja a Társaság adatfeldolgozói jogviszonyait és 

szerződéseit. 
(vii) Az adatvédelmi tisztviselő feltárja az adatvédelmi incidenseket és az ügyvezetéssel 

egyeztetve azokat bejelenti a NAIH-nak és szükség esetén tájékoztatja az Érintetteket. 
(viii) Az adatvédelmi tisztviselő lefolytatja a hatásvizsgálatokat, amennyiben azok 

szükségesek. 

18.2. Az adatvédelmi tisztviselő jogai 

(i) Az adatvédelmi tisztviselő jogosult a Társaság nevében megvalósuló adatkezeléseket 
ellenőrizni, jogosult továbbá az adatkezelésekkel kapcsolatos információkat a 
Munkatársaktól bekérni. A Munkatársak kötelesek az adatvédelmi tisztviselővel 
együttműködni. 
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(ii) Az adatvédelmi tisztviselő szükség esetén jogi tanácsot kérhet a Fővárosi Vízművek 
Zrt. jogászától, illetőleg a Társaságot támogató ügyvédi irodá(k)tól. 

(iii) Az adatvédelmi tisztviselő jogosult az ügyvezetéshez fordulni adatvédelemmel 
kapcsolatos döntés meghozatala érdekében. 

18.3. A Munkatársak tájékoztatási kötelezettsége az adatvédelmi tisztviselő 
irányába 

(i) Minden, személyes adatok kezelésével érintett folyamat kialakításába vagy 
megváltoztatásába az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni. 

(ii) A Munkatárs haladéktalanul köteles az adatvédelmi felelős felé írásban jelezni, ha az 
általa a Társaság nevében, feladatai ellátása során kezelt személyes adatok 
vonatkozásában a Munkatárs számára kétséges, hogy az adatkezelés jogalapja, célja, 
jellege, terjedelme jogszerű-e (például kétséges, hogy a kezelt adatok vonatkozásában 
rendelkezésre állnak-e az Érintettek hozzájárulásai). E kötelezettség elmulasztása 
esetén a Munkatárs mindennemű jogellenes adatkezelésért felelős a Társasággal 
szemben. 

(iii) Az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatni kell a Társaságon kívüli adattovábbításról. 
(iv) Bármely olyan szerződés megkötése esetén, amely személyes adatok kezelésére, 

adatfeldolgozásra, vagy adattovábbításra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, egyeztetni 
kell az adatvédelmi tisztviselővel, és a megállapodás egy példányát a Társaság 
adatkezelésre vonatkozó dokumentumai közötti megőrzés céljából az adatvédelmi 
tisztviselő részére haladéktalanul át kell adni. 

(v) A Munkatársak – adatkezeléssel, jelen szabályzat, a GDPR vagy más jogszabály 
értelmezésével kapcsolatban felmerült – kérdéseikkel jogosultak és kötelesek az 
adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni, aki a lehetőségekhez mérten rövid időn belül 
válaszol a feltett kérdésre. 

19. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB FELADATAI 

19.1. Munkavállalók képzése 

A Társaság az adatkezelési műveletekkel jellemzően érintett területen foglalkoztatott Munkavállalóit a 
mindenkor érvényes jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseire vonatkozó képzésben részesíti. A 
Munkavállalók képzését a képzés tartalmának, dátumának és az oktató nevének feltüntetésével 
dokumentálni kell. 

19.2. Titoktartás 

A Társaság a személyes adatokat kezelő Munkatársakat titoktartási kötelezettségvállalási 

nyilatkozat aláírásával titoktartásra kötelezi. A Munkatársak titoktartási kötelezettsége a 

tevékenységük befejezését követően is fennáll. 

19.3. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

A Rendelet értelmében minden Társaságnál el kell készíteni és vezetni kell az úgynevezett 
„adatkezelési tevékenységek nyilvántartását”. Ez vonatkozik a Társaság által végzett adatkezelési és 
adatfeldolgozási műveletekre is. 
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Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a NAIH által végzett ellenőrzés során az 
aktuálisan végzett adatkezelési tevékenységek áttekintéseként a hatóság rendelkezésére kell 
bocsátani. Ennek érdekében a Társaságnak biztosítani kell, hogy a nyilvántartás mindig naprakész 
legyen. A nyilvántartás vezetése és karbantartása az adatvédelmi tisztviselő feladata, amely feladat 
során a Társaság vezetőinek kell a területükre vonatkozó minden szükséges információt megadniuk. 

Új eljárás vagy új adatkezelés esetén a nyilvántartást az eljárás vagy adatkezelés bevezetése 
előtt el kell készíteni. 

19.4. Adatvédelmi hatásvizsgálat 

Bizonyos esetekben a Társaságnak úgynevezett „adatvédelmi hatásvizsgálatot” kell készítenie, 
például abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett számára magas kockázattal járhat. Magas 
kockázat merülhet fel videokamerás megfigyelés vagy a Munkavállalók teljesítményének és 
magatartásának automatizált ellenőrzése esetén. 

Azt, hogy adatvédelmi hatásvizsgálatot kell-e készíteni, többek között az ügyvezetés és az 
adatvédelmi tisztviselő határozza meg. Ők határozzák meg azt is, hogy egyedi esetben kit kell bevonni 
a folyamatba, illetőleg ki működik közre támogatóként a hatásvizsgálat végrehajtásában. 

20. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

20.1. A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaságtól által az adott Szolgáltatással 
összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, így az Adatkezelő kilétéről, 
elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az 
adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, 
panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről, az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt 
elérhetősége(ke)n, amelyre a Társaság a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán megtett intézkedéseiről, vagy amennyiben a Társaság 
megítélése szerint a kérelem intézkedést nem igényel, akkor ennek tényéről, és az intézkedés 
elmaradásának oka megjelöléséről. Indokolt esetben, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, a tájékoztatásadásra nyitva álló 30 (harminc) napos határidő további 30 (harminc) 
nappal meghosszabbítható. Amennyiben az Érintett tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton 
érkezik, az Érintett eltérő kérelme hiányában, a tájékoztatás ugyancsak elektronikusan történik, 
amennyiben azt postai úton juttatja el a Társaság részére a válaszadásra is ily módon kerül sor. 

A tájékoztatással szemben az Érintettnek lehetősége van panasszal élni az adatvédelmi 
hatóságnál vagy joga van bírósághoz fordulni. 

A Társaság által nyújtott tájékoztatás alapvetően ingyenes. Amennyiben azonban az Érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a Társaság jogosult a kérelem folytán felmerülő 
adminisztratív költségek, észszerű díjak felszámítására. A díjak megfizetésének elmaradása esetén a 
Társaság jogosult a tájékoztatás megtagadására. 

20.2. A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai 
kiegészítését. A módosítani kért adat valóságát az Érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell 
azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy 
pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az Érintett 
kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. 
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A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a 
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 
igényel. A Társaság e címzettek adatairól tájékoztatja az Érintettet, ha ezt írásban kérelmezi. 

20.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli 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: 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték, 

(ii) az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, 
(iii) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja, 
(iv) az adatkezelés jogellenes, 
(v) amennyiben azokat a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Amennyiben a Társaság a személyes adatot nyilvánosságra hozta és azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 
elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett 
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatok törlését. 

Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
(ii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 
(iii) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

(iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez. 

20.4. A korlátozáshoz való jog 

Az Érintett írásbeli kérésére a Társaság korlátozza (zárolja) az adatkezelést: 

(i) ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését, 

(ii) ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri, 

(iii) amennyiben a Társaságnak már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli; 

(iv) amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

20.5. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa valamely Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az 
adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását. 
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Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások 
jogait és szabadságait. 

20.6. A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos 
érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult 
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett 
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

20.7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az Érintett jogosult vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési 
cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-14-00, +36 (30) 683-59-69, +36 (30) 
549-68-38; www.naih.hu) is. 

21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Kapcsolattartó: 

 Név:   Pentelényi László adatvédelmi tisztviselő 
 Telefon: (30) 653-77-04 
 E-mail:  pentelenyi.laszlo@ftszv.hu 

 

Az Érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, 
panaszaival, bejelentéseivel fordulhat az Ügyfélszolgálathoz, valamint az adatvédelmi tisztviselőhöz. 

Az Ügyfélszolgálat, illetve az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik arról, hogy a kérdések, 
panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az Érintett 
határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek. Az Adatkezelő az 
Ügyfélszolgálat elérhetőségéről a www.ftszv.hu honlapon a Kapcsolatok menüpont alatt ad naprakész 
tájékoztatást. 

A személyes adatok és a bizalmas információk védelme az adattárolás minden formáját érinti, 
így az adathordozók továbbadását, a képernyőtartalmakba történő betekintést vagy a számítógépről 
kinyomtatott anyagok továbbadását is. 
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A Munkatárs teljes felelősséggel tartozik azért a kárért, amelyet szándékosan vagy súlyosan 
gondatlan magatartásával jelen szabályzat vagy a vonatkozó jogszabályok megsértésével a 
Társaságnak okoz. 

Jelen szabályzat 2022. március 1-től hatályos, változásairól a Társaság tájékoztatja a 
Munkatársakat. Jelen szabályzat hatálybalépésével az Sz13/2021 számú Belső adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat hatályát veszti. 

A szabályzat karbantartásáért Pentelényi László adatvédelmi tisztviselő a felelős, aki köteles a 
jelen szabályzatot rendszeresen (legalább évente egyszer) felülvizsgálni és szükség esetén 
aktualizálni azt. 


