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N I S Z 67. Adatvédelmi ás adatbiztonsági szabályzat 1.2

1 Általános rendelkezések

1.1 A Szabályzat célja

1. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja annak biztosítása,
bogy a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő vagy
Társaság) megfeleljen az informóciós önrendelkezési jogról és oz informóciószobadsógról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: lnfotv.) 24.5 (3) bekezdésében foglaltaknak.

2. A hivatkozott rendelkezés szerint — többek között — az egyéb állami és önkormányzati
adatkezelőknek az lnfotv. végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell
készíteniük, így a Szabályzat célja a Társaság által adatkezelői, illetve adatfeldolgozái minőségben
kezelt és feldolgozott személyes adatok védelmi rendszerének kiépítése és működtetése.

3. A Társaság által kezelt és feldolgozott személyes adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban kezelt adatok — kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi — közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.

1.2 A Szabályzat hatálya

4. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást végző
munkatársára, tulajdonában álló jogi személyre és a velük munkajogi vagy polgári Jogi szerződéses
jogviszonyban álló természetes és jogi személyre, továbbá a Társasággal munkajogi vagy polgári
jogi szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyre a velük kötött szerződésben,
illetve titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben.

5. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság bármely szervezeti egységénél folytatott
valamennyi — személyes adatot érintő — számítógépes és manuális adatkezelésre,
adatfeldolgozásra.

1.3 Hivatkozások

6. A Szabályzatot az alábbi jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni:
a) Magyarország Alaptörvénye,
b) 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános

szabályairól (E-ügyintézési tv),
c) 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

(btv.),
d) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
e) 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.),
f) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(lnfotv.),
g) 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások

fokozottabb védelméről (Adatvagyon tv),
h) 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről (Mavtv.),

) 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről (Vnyt.),
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j) 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (Vvtv.),

k) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
I) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.),
m) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs

tarsada ommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
n) 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásrál (Be.),
o) 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyagok

védelméről (Ltv.),
p) 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról (Nbtv.),
q) 1952. évi Ill, törvény a polgári perrendtartásról (Pp.),
r) 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól,
s) 186/2015. (VlI.13.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési

szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről,
t) 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és

az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról,
u) 346/2010. (Xll.28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról,
v) 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános

követelményeiről,
w) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és

bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
910/2014/Eu Rendelet.

7. A Szabályzatot az alábbi belső szabályozó eszközökkel összhangban kell alkalmazni:
a) 2. Biztonsági Szabályzat (BSZ),
b) 22. Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat (VNYSZ),
c) 38. Gépjármű üzemeltetési és használati, valamint a taxi-használati szabályzat,
d) 49. Iratkezelési Szabályzat (ISZ),
e) 51. Közadat Szabályzat,
f) 64. Informatikai biztonsági szabályzat (IBSZ) és az abban hivatkozott szabályzatok,
g) 69. Személy-, objektum-és vagyonvédelmi szabályzat (SZOVSZ),
h) 58. Munkaviszony létesítése ás megszüntetése szabályzat
i) 2016/06. számú VIG utasítás a munkavállalók munkaviszony létesítésekor valamint

megszűntekor esedékes nyilatkozat-tétele a titoktartási kötelezettség megtartásáról.

1.4 Fogalommeghatározások

8. A Szabályzat alkalmazása során az alábbiakban részletezett fogalmak irányadók.

Fogalom Definíció

lnfotv. 3. 5 17. pont: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához szükséges

Adatfeldolgozás: alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
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lnfotv. 3. 5 18. pont: az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely a
Társasággal mint adatkezelővel kötött szerződése alapján — beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is — adatok

Adatfeldolgozó: . . ‚ .

feldolgozasat vegzi;
az adatfeldolgozó által, az adatkezelő rendelkezése szerint igénybe vett
további adatfeldolgozó;
lnfotv. 3. 5 10. pont: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes
adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége, igy különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

Adatkezelés: összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők p1. ujj- vagy
tenyérnyomat,_DNS_minta,_íriszkép)_rögzítése_is;
lnfotv. 3. 5 9. pont: adatkezelőnek minősül a Társaság azzal, hogy a
Szabályzatban rögzített feladatok tekintetében az adatkezelő az a személy

Adatkezel& vagy szervezeti egység, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját
~ meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval_végrehajtatja;

... lnfotv. 3. 5 14. pont: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
Adatniegjelolés: ‚ ‚.‚ ‚

megkulonboztetese_celjabol;

Adattörlés~ lnfotv. 3. 5 13. pont: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy
~ helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adattovábbítás lnfotv. 3. 5 11. pont: az adat meghatározott harmadik személy részére
~ történő hozzáférhetővé tétele;

lnfotv. 7. fejezet: személyes adatok továbbítása az EGT-n (Európai
Adattovábbítás Gazdasági Térség: Az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és
külföldre: Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet

folytató adatkezelőhöz;
Infotv. 3. 5 26. pont: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása,

Adatvédelmi így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
incidens: nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés;
lnfotv. 3. 5 15. pont: az adat azonosító jelzéssel való ellátása, további

Adatzárolás: kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása
céljából;
lbtv. 1. 5 9. pont (IBSZ): biztonsági esemény: nem kívánt vagy nem várt
egyedi esemény vagy eseménysorozat, amely az elektronikus információs

Biztonsági rendszerben kedvezőtlen változást vagy egy előzőleg ismeretlen helyzetet
esemény: idéz elő, és amelynek hatására az elektronikus információs rendszer által

hordozott információ bizalmassága, sértetlensége, hitelessége,
funkcionalitása vagy rendelkezésre állása elvész, illetve megsérül;

Biztonságtechnikai SZOVSZ: behatolásjelző, távfelügyeleti, beléptető, videókamera- és
rendszerek: tűzjelző rendszer;
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Harmadik lnfotv. 3. 5 22. pont: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
személy: nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval;

lnfotv. 3. 5 7. pont: az érintett akaratának önkéntes és határozott

H ‚ lá kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyelozzajaru & félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok —

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő — kezeléséhez;
lnfotv. 3. 5 23. pont: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam,
amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai

EGTállam: Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást
élvez;
lnfotv. 3. 5 1. pont: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Érintett: azonosított vagy — közvetlenül vagy közvetve — azonosítható természetes
személy;

Harmadik ország: lnfotv. 3. 5 24. pont: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Információs ..‚ . ‚ . . . ‚ . . .

önrendelkezési Alaptorveny VI. cikk: a szemelyes adatok vedelmet garantalo allampolgari
jog: alapjog, tárgya a személyes adat;

lnfotv. 3. 5 3. pont:
. faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
Különleges adat: képviseleti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

továbbá
. az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,

valamint a bűnügyi személyes adat;
Személy és . . . . .. .. .

munlcaüi a HPI altal vezetett, a munkavallalo — munkaviszonnyal osszefuggesben
nyilvántartás: keletkezett és azzal kapcsolatban álló — adatait tartalmazó nyilvántartás;
Nydvánosságra lnfotv. 3. 5 12. pont: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

lnfotv. 3. 5 2. pont: az érintettel kapcsolatba hozható adat — különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,

Személyes adat: ‚ . . . . . .. . ... .. .

mentalis, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis azonossagara jellemzo ismeret
—‚ valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
lnfotv. 3. 5 8. pont: az érintett nyilatkozata, amellyel a személyes

Tiltakozás: adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adatok törlését kéri;

. . az Európai Parlament és a Tanács 95/46/El< irányelve a személyes adatokUniós adatvédelmi ‚ ‚ .

. feldolgozasa vonatkozasaban az egyenek vedelmerol es az ilyen adatok
irányelv: . . . ‚

szabad aramlasarol.
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1.5 Rövidítések

9. A Szabályzat alkalmazása során az alábbiakban részletezett fogalmak irányadók.

Rövidítés Def~níci6

BI Biztonsági igazgatosag

EIBI Elektonikus információbiztonsági igazgatóság

HPI Humánpolitikai igazgatóság

IBSZ 64. Informatikai biztonsági szabályzat

JSZI Jogi és szabályozási ~gazgatóság

ROl Rendszerüzemeltetési igazgatóság

SZTI Szolgáltatásfejlesztési és termékmenedzsment igazgatóság

szovsz 69. Személy-, objektum-és vagyonvédelmi szabályzat

VNYSZ 22. Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat

2 Adatvédelmi alapelvek

2.1. Az alaptörvényi védelem elve

10. A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított
alapjoga, amely garantálja az érintettek információs önrendelkezési jogát. Az információs
önrendelkezési jog az érintett beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás
alapján korlátozható. Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében a Társaság
adatkezelői minőségében személyes adatot csak az érintett — különleges adat esetében írásbeli —

hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással kezelhet. Kivételesen személyes adat kezelhető
akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna,
és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.

2.2 A célhoz kötöttség elve

11. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A
Társaság által adatkezelői vagy adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adat más célú
(különösen magáncélú) felhasználása jogellenes. csak olyan személyes adat kezelhető, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
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2.3 Az adatminőség elve

12. A személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és — az adatkezelés céljára tekintettel szükséges —

időszerűnek kell lenniük. A személyes adatok tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy
az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Amennyiben az
adatkezelo tudomast szerez arrol, hogy az altala kezet szeme yes adat hibas, hianyos,
időszerűtlen, akkor köteles azt kijavitani és erről mindazokat tájékoztatni, akiknek az érintett
adatot továbbította.

2.4 Az adatbiztonság elve

13. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az
lnfotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. A Társaság köteles gondoskodni az általa adatkezelői, illetve
adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azon eljárási szabályokat,
amelyek az adatvédelmi jogszabályok és a Szabályzat érvényre juttatásához szükségesek.

2.5 Az érintett jogainak érvényesítése

14. A Társaság adatkezelői minőségében köteles biztosítani, hogy az érintett a Társaság által kezelt
adataihoz - ha a törvény kivételt nem tesz - hozzáférjen, gyakorolhassa a tájékoztatáskéréshez, a
helyesbítéshez vagy a törléshez, zároláshoz való, illetve a tiltakozási jogát. A Társaság által
adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatok tekintetében az érintett jogainak
érvényesítése az Ügyfél elsődleges kötelezettsége és a Társaság mint adatfeldolgozó az ügyfél
utasításait követi.

2.6 A dokumentálás elve

15. A Társaság által kezelt, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókkal kapcsolatosan
végrehajtott minden tevékenységet dokumentálni kell annak érdekében, hogy a személyes
adatok útja és azok fellelhetőségének helye pontosan megállapítható legyen.

2.7 A bizalmasság elve

16. A Társaság személyes adatokat kezelő, annak tartalmát esetlegesen megismerő valamennyi
munkatársa köteles megőrizni a tudomására jutott adatokat, annak érdekében köteles megtenni
a szükséges védelmi intézkedéseket és maradéktalanul betartani a Szabályzat előírásait.

2.8 A felelősség elve

17. A személyes adatok kezelésében közreműködő munkatársak kötelesek a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok és a Szabályzat rendelkezéseit megismerni és maradékta anu
betartani. Az adatvédelmi szabályok megsértői — a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően — fegyelmi, szabálysértési, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
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2.9 A tájékoztatás elve

18. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsólatos minden tényről, Így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
idotartamarol. Tovabba az erintettet tajekoztatni kell arrol, bogy az erintett szemelyes adatait az
adatkezelő a rá vonatkozó Jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2.10 Az ellenőrzés elve

19. A Társaság belső adatvédelmi felelőse köteles gondoskodni a szabályzat rendelkezéseinek
betartásáról és rendszeresen ellenőrizni előírásainak érvényesülését, valamint szükség esetén
kezdeményezni annak frissítését.

3 Az érintettek jogai és érvényesítésük

3.1 A tájékoztatáshoz való jog

20. A Társaság az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás megtörténhet
úgy is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Adatkezelő közzéteszi és erre az
érintett figyelmét felhívja.

21. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá — az érintett személyes adatainak továbbítása esetén — az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

22. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb
azonban 25 napon belül közérthető formában a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás csak akkor
tagadható meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás
megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a
jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő ezen tájékoztatása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a
foly6 évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

3.2 Helyesbítéshez való jog

23. Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

3.3 Zároláshoz, törléshez, tiltakozáshoz való jog

24. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti személyes adatai zárolását
vagy törlését. Az Adatkezelő az érintettet a zárolás, törlés megtörténtéről vagy megtagadásáról
tájékoztatja.

25. Az érintett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése
ellen
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3.4 Az érintett jogainak érvényesítése

26. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az adatvédelmi
felelőshöz vagy a kérelemmel érintett adatkezelést végző szervezeti egységhez nyújthatja be.

27. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató levelet az a szervezeti egység készíti elő, amely a
tájékoztatással érintett adatkezelést végzi, abban az esetben is, ha a tájékoztatás iránti kérelem az
adatvédelmi felelőshöz érkezett.

28. Az érintettnek való megküldés előtt a tájékoztatást meg kell küldeni az adatvédelmi felelősnek
olyan időben, hogy az lnfotv. által a tájékoztatás megadására vonatkozó legfeljebb 25 napból még
legalább 5 munkanap rendelkezésre álljon. Az adatvédelmi felelős megvizsgálja a tájékoztatásban
foglaltakat, szükség szerint egyeztet az érintett szervezeti egységgel, majd — amennyiben nem az
adatvédelmi felelős volt a kérelem címzettje — visszaküldi a tájékoztatást, amelyet a megkeresett
szervezeti egység küld meg az érintettnek.

29. Helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem esetén is egyeztetni szükséges az adatvédelmi
felelőssel a kérelem teljesíthetőségéről, illetve annak módjáról. Ha az Adatkezelő az érintett
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, Úgy 25 napon belül közli az elutasítás
okát és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

30. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott szabályok szerint felel. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az
érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgoz6 által okozott kárért is. Az Adatkezelő
általános polgári jogi felelősségére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

4 A Társaság adatvédelmi intézményrendszere
31. Az adatvédelmi előírások alkalmazása során az adatkezelő/adatfeldolgozó szerv vezetőjének a

Társaság vezérigazgatója minősül.

32. A Társaság vezérigazgatója határozatlan időre — jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek
megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező — belső adatvédelmi felelőst nevez ki.

33. A belső adatvédelmi felelős
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában,
b) ellenőrzi az lnfotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a Szabályzat

rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását,
c) kivizsgálja a hozzá érkező bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak

megszüntetésére hívja fel a Társaság vezetőjét, illetve javaslatot tesz a jogszerű adatkezelést
megsértő munkatárs személyi felelősségre vonására,

d) elkészíti és módosítja a Szabályzatot, minden év március 1-jén javaslatot tesz annak
frissítésére, vagy érvényben hagyására,

e) vezeti az adatvédelmi incidenseket tartalmazó nyilvántartást,
f) vezeti az adattovábbítási nyilvántartást (67-M2),
g) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról, belépő dolgozók esetén munkába

álláskor, meglévő dolgozók esetén a Szabályzat lényegi változtatásakor,



N I S Z 67. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 1.2

h) együttműködik a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszerének
kiépítésében, működtetésében, valamint ennek keretében a személyes adatok védelméhez
szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítását célzó intézkedések
megtételében,

i) bemutatja a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszerét a leendő és
meglévő Ogyfeleknek,

j) bejelentkezik a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság (továbbiakban:
Hatóság) belső adatvédelmi felelősi nyilvántartásába és részt vesz a belső adatvédelmi
felelősök konferenciáján,

k) bejelenti a Hatóságnak a társaság személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseit, kivéve azt
az adatkezelést, amely esetekben a bejelentést törvény nem írja elő.

34. A Társaság belső adatvédelmi felelősének munkáját a BI és az EIBI vezetője támogatja az
adatbiztonsággal összefüggő kérdésekben.

35. A belső adatvédelmi felelőshöz bármely érintett fordulhat.

36. A Társaság a belső adatvédelmi felelős elektronikus és postai elérhetőségét közzéteszi a Társaság
honlapján az alábbiak szerint: A Társaság adatvédelmi felelőse:

név: dr. Bihary-Buzás Melitta,
e-mail Cím: adatvedelem@nisz.hu,
telefon: +36-1-89-64-049.

5 A munkatársak, álláskeresők személyes adatainak kezelése

5.1 A Társaság toborzási, kiválasztási tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

37. A Társaság lehetővé teszi az álláskeresők számára, hogy az internetes felületen regisztrálva
jelentkezzenek a Társaságnál meghirdetett, betöltetlen álláshelyekre. A regisztrációhoz szükséges
személyes adatok körét, az adatkezelés jogalapját, célját és időtartamát a toborzási célból
létrehozott internetes felületen elhelyezett Adatvédelmi tájékoztató toborzósi és kiválasztási
tevékenységet támogató elektronikus odatkezeléshez című dokumentum tartalmazza.

38. A Társaság a különböző módokon beérkező pályázatokat egységesen a kiválasztási eljárás
lezárultáig őrzi meg. A pályázatok toborzási időszakot követően történő megőrzése akkor
lehetséges, ha ehhez az érintett álláskereső előzetesen hozzájárult.

5.2 A munkatársak személyes adatainak kezelése

39. A Társaság a munkavállalóinak és munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársainak (a
továbbiakban együttesen: munkatárs) személyes adatait a munkaviszony, munkavégzésre
irányuló jogviszony (a továbbiakban együttesen: munkaviszony) létesítésével, fennállásával és
megszüntetésével, valamint a munkaviszonyból származó jogok gyakorlásával és kötelezettségek
teljesítésével összefüggésben kezelheti.

40. A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez az érintett munkatárs saját magára vonatkozóan köteles
adatot szolgáltatni. A nyilvántartás adatkörében beállt változásról az érintett köteles azonnali
hatállyal, írásban bejelentést tenni.
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41. Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a munkatárs, illetve Új belépő
munkatárs előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat
esetében írásbeli) hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá
vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.

42 A munkatárstól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely a személyhez
fűződő jogát nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése
szempontjából szükséges.

43. A munkatársat az adatkezeléshez való hozzájárulásának beszerzése előtt dokumentáltan
tájékoztatni kell arról, hogy
a) milyen adatait, milyen célból ésjogalappal, mennyi ideig kívánja a Társaság kezelni,
b) mely szervezeti és hol végzi az adatkezelést, illetve az adatfeldolgozást,
c) az adatok továbbítására milyen célból és mely szervek részére kerülhet sor,
d) az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogokkal rendelkezik (tájékoztatás kérése, helyesbítés,

zárolás, törlés kezdeményezése, tiltakozási jog),
e) milyen jogorvoslati lehetőséggel rendelkezik.

44. A Társaság a munkatársra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott esetben vagy a munkatárs hozzájárulásával közölhet. Törvényben
meghatározott esetnek minősül a munkavállalói adatok közlése a társadalombiztosítási,
munkaerő-piaci szervek felé is.

45. A Társaság a munkatársat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti.
A Társaság ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az
emberi méltóság megsértésével. A munkatárs magánélete — különös tekintettel különleges
adataira — nem ellenőrizhető, kivéve a külön jogszabály által szabályozott, nemzetbiztonsági
ellenőrzés esetén.

46. A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkatársat azokról az eljárásokról, valamint technikai
eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkatárs ellenőrzésére szolgálnak.

47. Új belépő munkatársat fentiekről a Szabályzat, valamint a SZOVSZ átadásával tájékozatja a HPI a
beléptetési folyamat során. A tájékoztatás megtörténtét a munkatárs az 58. Munkaviszony
létesítése és megszüntetése szabályzat 58-NY3 Személyi odatlop nyomtatványának aláírásával
elismeri és igazolja.

48. A Társaság köteles biztosítani, hogy a munkatárs a róla kezelt adatokat megismerhesse, a kezelt
adatokat tartalmazó iratokról — titoktartási nyilatkozat megtételével — másolatot vagy kivonatot
kaphasson.

49. A munkatárs
a) kérheti adatai helyesbítését, illetve kijavítását,
b) kérheti azon adatainak törlését, amelyek kezelésére a Társaság nem rendelkezik törvényi

felhatalmazással, vagy amely adat kezelése az érintett hozzájárulásának hiányában a
továbbiakban nem kezelhető,

c) jogosult megismerni, hogy a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatait kinek, milyen célból
és milyen adatkört érintően továbbították.

50. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha a munkatárs ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a munkatárs jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
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51. A munkatárs hatósági erkölcsi bizonyítványával köteles igazolni, hogy nem szerepel Magyarország
bűnügyi nyilvántartásában. A hatósági erkölcsi bizonyítvány a munkaviszony létesítése
szempontjából szükséges, adatbiztonságot érintő tájékoztatást nyújt. Az erkölcsi bizonyítvány a
munkatárs személyügyi nyilvántartásában kerül elhelyezésre.

52 A személy- és munkaügyi nyilvántartás jogszerűségéért, a személyes adatok véde!méért a HP!
vezetője felelős.

53. A munkatárs személyi iratai körébe az alábbiak tartoznak:
a) személyi anyag: az Mt. szerint kért vagy a munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz szükséges

és keletkezett iratok, a személyi adatlap, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, a munkatárs
legmagasabb iskolai végzettségére, szakképzettségére, idegen nyelv ismeretére vonatkozó
iratok másolatai, a munkatárs felvételére vonatkozó javaslat, a munkaszerződés és annak
módosítása, munkaviszonyt megszüntető irat, írásbeli figyelmeztetésre, kártérítési felelősség
megállapítására vonatkozó rat,

b) a munkatárs munkaviszonyával összefüggő egyéb irat,
c) a munkatárs kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó irat.

54. A személyi iratokba jogosult betekinteni:
a) a munkatárs a saját adataiba,
b) a munkatárs felettese,
c) a munkatárs kötelezettségszegése miatt indult eljárás során az azt lefolytató testület vagy

személy,
d) munkaügyi per kapcsán a bíróság,
e) feladatkörükben eljárva a BI vezetője vagy az általa kijelölt személy az Nbtv. 1. 5-ában

meghatározott szervek megkereséseivel kapcsolatban,
f) a munkaviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész

és a bíróság,
g) a személyes adatok kezelésével összefüggésben végzett vizsgálata során a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
h) a személyügyi, munkaügyi és bérszámfejtői feladatokat ellátó szervezeti egység vagy

személy.

55. A munkatársak személyi iratainak kezelése során az ELO rendszerben a személyi iratnak csak a
fedőlapja továbbítható, a felelős személyek megjelölésekor a személyes adatok védelme
érdekében különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott személyes adatot csak az arra
jogosult ismerhesse meg,

56. A munkavégzéssel összefüggésben a HPI-n kívül más szervezeti egységek is jogosultak egyes
személyes adatok kezelésére. Ilyen adatkezelés szükségessége merül fel különösen a projektek
elszámolásával, illetve egyes engedélyezésekkel kapcsolatosan. A kezelt személyes adatokat ezen
szervezeti egységek közvetlenül az érintettől szerzik be, tájékoztatást adva az adatkezelés
jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az adatkezelést végző szervezeti egységek kötelesek ezen
tevékenységüket a Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
végezni és a Működési Szabályzatukban az adatkezelési tevékenységet megjeleníteni.

57. A BI vagy az általa kijelölt személy az Nbtv. 1. 5-ában meghatározott nemzetbiztonsági szolgálatok
a törvényben meghatározott feladataik ellátása során, azzal összefüggésben érkezett
megkereséseivel kapcsolatban, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett munkatársak
esetében az érintett magánszemély alábbi személyes adatait jogosult kezelni a vonatkozó
törvényi előírások mellett:
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a) születési idő és hely,
b) anyja neve,
c) lakcím.

58. Új belépő, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörben foglalkoztatandó munkatársak
esetében a fenti adatokat a HPI adja át a 81 számára, amennyiben ehhez az érintett munkatárs
előzetesen írásban hozzájárult.

59. Az EIBI az alábbi esetekben jogosult a munkatársak személyes adatainak kezelésére:
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok megkereséseivel kapcsolatban,
b) a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6.5 (2)

bekezdésében, a Be. 71. 5-ában és a Pp. 192. 5-ában meghatározott adatszolgáltatások
teljesítése kapcsán,

c) a más szakterületek feladatkörébe utalt, nyilvántartásokat érintő információbiztonsági
adatszolgáltatási, adatcserével összefüggő tevékenység során,

d) incidenskezelési és naplóelemzési tevékenység során.

60. A JSZI a Társaság arra kötelezett munkatársai által tett vagyonnyilatkozatokkal összefüggő
személyes adatokat kezeli a VNYSZ-ben foglalt előírások szerint.

5.3 A munkahelyi számítógép, az e-mail és az internet, valamint a munkahelyi
telefon használatának ellenőrzése

61. A fejezetben rögzített adatkezelés célja a munkaviszonyból származó kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése, elszámolás, jogalapja az érintett hozzájárulása az Mt. 11.5 (1) és (2)
bekezdése vagy az lnfotv. 5. 5(1) bekezdésének a) pontja alapján.

62. A munkatársak a Társaság által munkavégzés céljából rendelkezésükre bocsátott
infokommunikációs eszközöket (p1. számítógép, mobiltelefon) kizárólag munkavégzésre
használhatják. Erre tekintettel a Társaság jogosult ellenőrizni a munkatársak e-mailjeit oly módon,
bogy a magán jellegű levelek tartalma nem ismerhető meg, ezen levelek tartalmának
megismerése, továbbítása, törlése csak az érintett hozzájárulásával történhet.

63. A Társaság által biztosított e-mail címhez tartozó postafiók esetében a Társaság által kijelölt
személy jogosult ellenőrizni, hogy annak használata csak munkavégzéssel összefüggően történt-e.

64. Az a tény, hogy ki milyen internet oldalakat és milyen gyakorisággal tekint meg, személyes
adatnak minősül. Tekintettel arra, bogy a Társaság az internethasználatot kizárólag munkavégzés
céljából engedélyezi, a Társaság jogosult annak ellenőrzésére, bogy azt a munkatárs valóban a
munkavégzésre használja-e.

65. Biztonsági esemény megelőzése, illetve észlelése esetén a Társaság annak vizsgálata céljából
jogosult az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre, az adatok
észlelésére. A Társaság ilyen esetben akkor jogosult az adott személyes adat megismerésére, ha
megalapozottan feltételezhető, hogy az adott adatot tartalmazó fájl, dokumentum stb. az okozója
a biztonsági esemény közvetlen veszélyének vagy megtörténtének. A személyes adat
megismeréséről az érintett munkatársat tájékoztatni kell, bemutatva a megismerés okait.

66. A mobiltelefon-hívások listázásával a Társaság nem ellenőrizheti a mobiltelefon-használatot. Mind
a hívó, mind a hívott fél, mind a köztük fennálló kapcsolat személyes adatnak minősül.

67. Az infokommunikációs eszközök használatára vonatkozó előírásokat az IBSZ tartalmazza.
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5.4 GPS nyom követés

A Társaság által munkavégzéshez biztosított, GPS nyom ovető rendszerre felszerelt kulcsos
gépjárművek használati szabályait ás a nyomkövető rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség teljesítésével összefüggő szabályokat a 38. Gépjármű üzem eltetési és használati,
valamint a taxi-használati szabályzat tartalmazza.

5.5 Biztonságtechnikai rendszerek

69. A Társaság által működtetett biztonságtechnikai rendszerek alkalmazásának szabályait a SZOVSZ
tartalmazza.

6 A Társaság munkatársai által alkalmazandó általános adatkezelési
szabályok

70. A Társaság valamennyi munkatársa köteles a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alábbi
gyakorlati szabályokat megtartani:
a) a munkavégzés során csak az ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

kezelhetők, továbbíthatók, az adott feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének
felelőssége a munkafolyamatok ennek megfelelő kialakítása (szükségtelen adathalmozás
elkerülése),

b) az informatikai jogosultságok engedélyezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy személyes
adathoz csak az férhessen hozzá, akinek a munkavégzéséhez az az adat, adatkör
elengedhetetlenül szükséges,

c) személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum csak zárt borítékban továbbítható,
d) e-mailben személyes adatot tartalmazó dokumentum csak úgy továbbítható, hogy biztosított

legyen, hogy azt csak az arra jogosult tekintheti meg, ennek érdekében — minimálisan — a
személyes adattartalomra utaló figyelmeztető mondatot kell elhelyezni a levél
törzsszövegében, a következők szerint: A csatolmány személyes adatakat tartalmaz, ennek
megismerésére csak és kizárálag a levél címzettje jogosult.,

e) a szervezeti egységek által használt közös meghajtókon személyes adatot tartalmazó
dokumentum csak akkor tárolható, ha biztosított, hogy azt csak az arra jogosultak tekintik
meg, a közös meghajtók esetében a meghajtóért felelős szervezeti egységet meg kell
jeleniteni, a közös meghajtán tárolt adatokért az adott szervezeti egység vezetője a felelős,

f) a Public meghajtóra személyes adatot tartalmazó dokumentum nem tölthető fel.

71. A belső adatvédelmi felelősnek gondoskodnia kell a munkatársak megfelelő adatvédelmi és
adatbiztonsági képzéséről, továbbképzéséről a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
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7 A Társaság által az ellátotti kör és az állampolgárok részére nyújtandó
szolgáltatások során megvalósuló adatkezelések szabályai

7.1. A Társaság mint nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató adatvédelmi,
adatbiztonsági és titoktartási kötelezettsége

72. Az Eht. és végrehajtási rendeletei alapján a Társaság az általa nyújtott Hírközlési szolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek részét képező Adatvédelmi tájékoztató hírközlési
szolgáltatásokhoz című dokumentumban rögzíti az ezen tevékenységével kapcsolatos
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

7.2 A Társaság mint kormányzati hitelesítés szolgáltató adatvédelrni,
adatbiztonsági kötelezettsége

73. Az vonatkozó jogszabályok (910/2014. EU Rendelet, az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendelete)
alapján a Társaság által nyújtott elektronikus aláírással kapcsolatos bizalmi szolgáltatásra
vonatkozóan a Társaság hiteles.gov.hu honlapján a Szabályozási dokumentációk alatt közzétett
Adotkezeíési tájékoztató kormányzati hitelesítés-szolgáltotásokhoz című dokumentum rögzíti az
ezen tevékenységgel kapcsolatos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

7.3 A Társaság mint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltató
ad atvédel m i, aciatbiztonsági kötelezettsége

74. Az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendelete alapján a Társaság az általa nyújtott szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra (a továbbiakban: szEüsz) vonatkozó Általános
Szerződéses Feltételek részét képező Adatkezelési tójékoztotókban rögzíti az ezen
tevékenységével kapcsolatos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

75. A Társaság — a 73. pontban foglaltakon túlmenően — az alábbi SZEÜSZ-ök tekintetében végez
adatkezelési tevékenységet:
a) Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY),
b) Ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről (RÉR).

7.4 A Társaság mint az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjének
adatvédelmi, adatbiztonsági kötelezettsége

76. A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a Társaság által működtetett országos telefonos
ügyfélszolgálati tevékenységre vonatkozóan a Társaság 1818.hu honlapján közzétett, Tájékoztató
űz Országos telefonos ügyfélszolgólat belső adatvédelmi szabályairól című dokumentum (67-Ml)
rögzíti az ezen tevékenyéggel kapcsolatos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.
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7.5 A Társaság ellátott’ köre és az állampolgárok részére nyújtandó
szolgáltatásaival összefüggésben az EIBI által teljesítendő feladatok kapcsán
megvalósuló adatkezelések

Az ElBl az alábbi esetekben jogosult az ellátott’ kor és az állampolgárok személyes adatainak
kezelésére:
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok megkereséseinek teljesítése,
b) a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6.5 (2) bekezdésében, a Be. 71. 5-ában és a Pp. 192. 5-

ában meghatározott adatszolgáltatások teljesítése,
c) biztonsági incidensek kezelése, naplózási és logelemzési tevékenység,
d) a Biztonságos Internet Hotline üzemeltetése.

8 A Társaság mint adatfeldolgozó
78. A Társaság a nemzeti adatvagyon körébe tartozó egyes állami nyilvántartások, az egységes

kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere, a Kormányzati ügyfélvonal csatlakozó
ügyfélszolgálatai által kezelt adatok, valamint a jogszabályokban meghatározott SZEÜSZ-ök és
rendszerek üzemeltetése vonatkozásában mint jogszabály által kijelölt adatfeldolgozó jár el,
amely tevékenysége során az alábbi előírások érvényesülnek:
a) az adatfeldolgozó az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzi, és e

minőségében gyakorolja az adatkezelő által ráruházott jogosultságokat, teljesíti
kötelezettségeit,

b) adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatkezelés céljának és idejének meghatározására,
az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntések meghozatalára továbbra is az adatkezelő
jogosult és köteles, az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az
adatkezelő felel,

c) a Társaság adatfeldolgozóként az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, a személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezéseinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles tárolni és
megőrizni,

d) az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásban kell megkötni,
e) a Társaság adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetve az adatkezelő által meghatározott

keretek között felelős a személyes adatok kezeléséért,
f) a Társaság mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további

ad atfel d olgozót,
g) a Társaság mint adatfeldolgozó a feldolgozással érintett személyes adatokat harmadik

személy vagy szerv részére az adatkezelő előzetes, dokumentált hozzájárulása nélkül nem
továbbíthatja, a harmadik személy vagy szerv részéről érkező adatkérést — törvény eltérő
rendelkezése hiányában — el kell utasítani és az adatkérőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért
adatokat az adatkezelőtől igényelheti. Kivételt képez, amikor az adatfeldolgozót jogszabály
kötelezi arra, hogy az adatokat továbbítsa az adatkérő hatóság, bíróság felé.
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9 Adatbiztonság
79. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges

technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
előírások érvényre juttatásához szükségesek, mind az elektronikus információs rendszerben
tárolt, mind a hagyományos, papír alapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

80. A Társaság az adatokat — az alkalmazott eljárásokkal és technikai eszközökkel — 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.

81. A Társaság fenntartja azt a jogot, hogy az adatbiztonság szabályainak, valamint a
nemzetbiztonsági érdekek érvényesítése céljából a munkatársak személyes adataiba és a Társaság
által kezelt egyéb személyes adatokba betekintést nyerjen. Ezen betekintési jogot a Társaság
nevében a BI vezetője, az elektronikus információs rendszerben tárolt adatok esetén, a 65.
pontban szabályozott biztonsági eseménnyel kapcsolatban az EIBI vezetője vagy az általuk kijelölt
személyek gyakorolják.

82. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a Társaság a szakterületet érintő belső szabályozó
eszközök kiadásával gondoskodik.

83. A Társaság az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett
munkatársak megfelelő felkészítéséről és továbbképzéséről.

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

85. A Társaság az elektronikus információs rendszerben tárolt adatok védelme körében gondoskodik
különösen:
a) az adminisztratív és a logikai védelmi intézkedésekről, beleértve a jogosulatlan hozzáférés

elleni védelmet is,
b) az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a

rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,
c) az adatállományok kártékony kódok elleni védelméről,
d) az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az

objektumvédelmi intézkedések megtételéről, valamint a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb
elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező
károsodások helyreállíthatóságáról.

86. A Társaság a papír alapú nyilvántartások és adathordozók védelme körében gondoskodik
különösen a 85. a) és d) alpont szerinti intézkedések értelemszerú alkalmazásáról.

87. A munkatársak és 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.

88. Az elektronikus információbiztonságról részletesen az IBSZ, a fizika’ biztonság részletszabályairól a
SZOVSZ rendelkezik.
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10 Adattovábbítás

89. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása vagy jogszabály
felhatalmazása alapján kerülhet sor.

90. A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatás esetén minden esetben meg kell győződni az
adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködést 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.

91. A papír alapú adathordozók kezelésére az ISZ előírásait értelemszerűen alkalmazni kell.

92. Az adattovábbítás tényét és tartalmát az adattovábbítási nyilvántartás rögzíti. A nyilvántartás
naprakészségének érdekében az adattovábbításokról azok megtörténtét követő 5 munkanapon
belül e-mailben tájékoztatni kell a belső adatvédelmi felelőst. A dokumentálásra elsősorban az
adatszolgáltatást kérő, illetve az annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott
iratok szolgálnak.

93. Ajogszabály által előírt adattovábbítást a Társaság köteles teljesíteni.

94. A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett
egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás bizonyítható legyen, azt
dokumentálni kell. Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a
nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

95. A Társaság az adattovábbításokat naplózza annak érdekében, hogy megállapítható legyen, a
személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják. Az érintett az adattovábbításra
vonatkozó adatokat tartalmazó naplóba betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás tényéről az
érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást.

10.1 Külföldre történő adattovábbítás

96. Személyes adatot az lnfotv. hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adatkezelést
folytató adatkezelő részére akkor továbbithat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző
adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek az lnfotv. 5. ~-ában, illetve az lnfotv. 6. ~-ában előírt feltételei teljesülnek,

és — az lnfotv. 6. ~ (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve — a harmadik országban az átadott
adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű
védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
— az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,
— a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az lnfotv. 1.4. ~ szerinti

jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve
adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó
nemzetközi szerződés van hatályban, vagy

— az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően
történik.

97. Az EGT tagállamba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén
belüli adattovábbításra kerülne sor.
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11 Ellenőrzés
98. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és belső szabályozó eszközök előírásainak

betartását az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői kötelesek folyamatosan ellenőrizni a
Szabályzat alapján.

99. A Társaság belső adatvédelmi felelőse jogosult általános és célellenőrzéseket végezni. Az
adatbiztonsággal összefüggő ellenőrzések során a Társaság belső adatvédelmi felelőse ás a Bl,
illetve az EIBI vezetője vagy az általuk kijelölt munkatársak kötelesek együttműködni.

100. A Társaság által végrehajtott ellenőrzésnek különösen az alábbiakra kell kiterjednie:
a) a munkatársak belépési, valamint betekintési és hozzáférési jogosultságának naprakészsége,
b) a fizikai biztonsági előírások érvényesülése (elektronikus beléptető rendszer, riasztó

rendszer),
c) tűzvédelmi szabályok betartása,
d) jelszavak időnkénti cseréje,
e) az adattovábbítási nyilvántartás vezetése,
f) az adathordozók meglétének szúrópróbaszerű ellenőrzése,
g) selejtezés, megsemmisítés végrehajtása, dokumentálása,
h) a Szabályzat, az IBSZ és a SZOVSZ rendelkezéseinek betartása.

101. Az ellenőrzésre feljogosított az ellenőrzés céljára figyelemmel az ellenőrzés érdekében minden
olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik, az adatkezelést végzőktől minden olyan
kérdésben felvilágosítást kérhet, minden olyan adatkezelést megismerhet, vagy abba betekinthet,
amely az ellenőrzött szerv adatkezelési tevékenységével összefügg.

102. A belső adatvédelmi felelős jogosult az irat- ás adatkezeléssel kapcsolatos belső szabályozó
eszközök, dokumentumok, jegyzőkönyvek és nyilvántartások áttekintésével ellenőrizni az
adatkezelés törvényes rendjének megtartását. Jogszabály-sértés esetén annak megszüntetésére
szólítja fel az adatkezelő személyt vagy szervezeti egység vezetőjét, különösen súlyos
törvénysértés esetén pedig a Társaság vezérigazgatójához fordul. A belső adatvédelmi felelős
jogosult a személy-és munkaügyi nyilvántartások rendszerét ellenőrizni.

12 Az adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén követendő eljárás
103. Ha valamely személynek tudomására jut, hogy a jogszabályban vagy a Szabályzatban foglalt

adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezéseket megsértették, vagy ennek veszélye áll fenn, a
Társaság vezérigazgatóját vagy a belső adatvédelmi felelőst haladéktalanul tájékoztatja.

104. A Társaság vezérigazgatója a belső adatvédelmi felelős bevonásával haladéktalanul intézkedik:
a) a személyes adatok védelmi rendszerének helyreállításáról,
b) a rendelkezések megsértésére vezető okok, Iletve az azt elősegítő körülmények feltárásáról,
c) az érintett személy(ek) felelősségének tisztázásáról,
d) a beszerzett adatok alapján a Társaság munkatársának vétkessége esetén a fegyelmi eljárás

megindításáról, egyéb esetben az adott jogviszonyra irányadó szerződés vagy jogszabály
alapján alkalmazandó szankció alkalmazásáról.
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13 A Hatóság vizsgálatában való közreműködés
105. A Hatóság jogosult a Társaságnál ellenőrizni az adatvédelmi szabályok megtartását, illetve

kivizsgálni a hozzá érkező bejelentésekben foglaltakat.

106. A Hatóságnál beje entésse ar I vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Társaságnál jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye áll fenn.

107. A Társaság a Hatósággal együttműködik, a Hatóság kérésének a Hatóság által megállapított
határidőn belül eleget tesz, illetve amennyiben a Hatóság által tett megállapításokkal, illetve a
Hatóság által meghatározott határozatokkal nem ért egyet, megteszi az lnfotv.-ben
meghatározott lépéseket.

108. A Hatóság elérhetőségei:
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 834.,
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36(1) 391-1400,
fax: +36 (1) 391-1410,
internet: http:/www.naih.hu,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

14 Adatvédelmi hatósági nyilvántartás, adatvédelmi incidensek
nyilvántartása

109. A belső adatvédelmi felelős a Társaság személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseit az érintettek
tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság által vezetett hatósági nyilvántartásba
bejelenti. A bejelentésről a belső adatvédelmi felelős gondoskodik.

110. Nem jelenti be a Társaság azokat az adatkezeléseket, amelyek a vele munkaviszonyban vagy
ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

111. A Társaság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelmének helyt adó határozat kézhezvételét
követően az abban foglalt adatkezelési nyilvántartási számot az adatok továbbításánál,
nyilvánosságra hozatalánál és az adat érintetteknek való kiadásakor feltünteti.

112. Az adatvédelmi nyilvántartásba vett adatok megváltoztatása esetén a Társaság a változás
bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak.
A kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.

113. A belső adatvédelmi felelős vezeti az adatvédelmi incidensek nyilvántartását. Az elektronikusan
vezetett nyilvántartás valamennyi adatvédelmi incidens esetén tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait,
d) az incidens elhárítására megtett intézkedéseket,
e) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

114. A belső adatvédelmi felelős a nyilvántartásba való betekintést valamennyi érintett részére
biztosítja.



N I S Z 67. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 1.2

15 Kártérítés és sérelemdíj
115. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

116. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén
járó sérelemdíjat is.

117. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem
követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.

16 Mellékletek és nyomtatványok jegyzéke

Azonosító Megnevezés

Tájékoztató az országos telefonos ügyfélszolgálat belső adatvédelmi
szabályairól (1818.hu)

67-M2 Belső adattovábbítási nyilvántartás

17 Átmeneti és záró rendelkezések
118. A Szabályzat 37. pontjában hivatkozott Adatvédelmi tájékoztató toborzási és kiválasztási

tevékenységet támogató elektronikus adatkezeléshez című dokumentum elkészítésének
határideje 2017. augusztus 31. Felelős: HPI.

119. A Szabályzat 70. e) alpontjában előírtakat 2017. augusztus 31-éig minden szervezeti egységben
meg kell valósítani. Felelős: szervezeti egységek, Rül.

120. A Szabályzat 70. f) alpontjában előirtakhoz kapcsolódóan valamennyi munkatárs köteles
felülvizsgálni a Public meghajtóra feltöltött dokumentumait és a személyes adatot tartalmazó
dokumentumokat eltávolítani onnan. Határidő: 2017. augusztus 31. Felelős: valamennyi
munkatárs. Ennek megtörténtéről a szervezeti egységek vezetői 2017. szeptember 15-éig e
mailben tájékoztatják a belső adatvédelmi felelőst.

121. A Szabályzat 72-74. pontjában hivatkozott Adatkezelési tájékoztatók elkészítésének határideje
2017. augusztus 31. Felelős: belső adatvédelmi felelős, PKI, SZTI,

122. A Szabályzat megnevezésének rövidítése: AASZ.

67 Ml
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123. A Szabályzat a kiadmányozás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a NISZ Zrt.
adatvédelmi és adatbiztonsógi szabólyzata 2017.03.30-án kiadmányozott, 1.1. verziója.

124. A Szabályzatot a Társaság intranetes honlapján (https://intranet) és külső honlapján közzé kell
tenni.

Budapest, 2017. június ~MIIIt~jI’llb

‚—

S abó Zoltán Attila
vezérigazgató

18 Dokumentumtörténet
Verzió Hatálybalépés/ A módosítás rövid leírása

változás dátuma

1. 2013.06.25. Első kiadás.

1.0 2016.09.30. A szabályozás új szabályozási rendszerbe illesztéseként 1.0 első
kiadás. A szabályozás átdolgozását ezen felül a jogszabályi
változások tették szükségessé. A szabályozás a 2013. június 24.-
én kiadott szabályozást váltja le.

1.1 2017.03.30. A 2017-ben történt szervezeti változás miatt szervezeti nevek
és felelős személyek nevének aktualizálása, az Ml melléklet
csatolása.

1.2 2017.06. A KEKKH-tál átvett, személyes adatkezeléssel járó feladatok
beépítése. Rögzítésre kerültek a munkatársak adatvédelemmel
kapcsolatos alapvető kötelezettségei. Új előírásként lehetőség
nyílik arra, bogy informatikai támadás veszélye vagy
bekövetkezte esetén megteendő intézkedések során — a
munkatárs egyidejű tájékoztatása mellett — a munkáltató
megismerhesse a munkatársak számítágépén lévő személyes
adatokat, amennyiben ez a veszély/kár elhárításához szükséges.

(~It
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NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

TÁJ É KOZTATÓ
az országos telefonos ügyfélszolgálat belső adatvédelmi szabályairól

(Kivonat a NISZZrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján)

A tájékoztató célja, hogy bemutassa a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t
(továbbiakban: NISZ Zrt.) adatkezelési tevékenységét az Országos telefonos ügyfélszolgálat
működtetésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában.

A NISZ Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi weboldalon tekinthető meg:
http://nisz hu/hu/kozadat.

1 Az országos telefonos ügyfélszolgálat bemutatása

1. Az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetéséért felelős szervként a Kormány a NISZ
Zrt.-t jelölte ki 1451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 41.5(2) bekezdés].

2. Az országos telefonos ügyfélszolgálat online hozzáférés lehetőségét is biztosító telefonos
ügyfélszolgálati hálózat amely a 1818-as rövidített hívószámon elérhető Kormányzati
Ügyfélvonalból, valamint a csatlakozott ügyfélszolgálatokból áll [az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 40.58. és 3. pont].

3. Az egyszerűsített foglalkoztatással, a háztartási alkalmazott foglalkoztatásával, valamint az
iskolaszövetkezeti tag foglalkoztatásával kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése
is az országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető [az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, illetve a végrehajtásáról
kiadott 223/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, valamint az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján].

4. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatban
általános tájékoztatási feladatkört lát el [a kéményseprőipari tevékenységet ellátó BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 47. 5 (1)
bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás alapján a Kormányzati
Ogyfélvonalhoz csatlakozott ügyfélszolgálat]. Az ezen tevékenységgel kapcsolatos
adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalon tekinthető meg:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/adatkezelesi

2 Adatkezelő szerv

5. A szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák során megadott adatok tekintetében az
adatkezelő a NISZ Zrt., valamint azon szerv, amely részére az ügy elintézése céljából — az
érintett hozzájárulásán alapuló — adattovábbítás történik.

+3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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6. A kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatás során a megadott
adatok tekintetében az adatkezelő a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ.

3 Adatfeldolgozó szerv

7. A szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák során megadott adatok tekintetében az
adatfeldolgozó szintén a NISZ Zrt., egyéb adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4 Megkereséseink típusai — a kapcsolattartás módja alapján

8. Az országos telefonos ügyfélszolgálat és az ügyfelek között rendelkezésre álló szóbeli és
elektronikus kapcsolattartási csatornákról az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 40. 5 2. pontja rendelkezik, melynek alapján ide
sorolhatóak — különösen — az alábbiak:
a) telefon,
b) internetprotokollon ala puló telefon (V0IP),
c) telefax,
d) rövid szöveges üzenet (SMS),
e) azonnali válaszadást lehetővé tevő chatszolgáltatás,
f) fórum,
g) elektronikus levél (e-mail).

9. Fentiekre tekintettel szóbeli (telefon, V0IP), valamint írásbeli (telefax, sms, webchat,
fórum, e-mail) csatornákon keresztül tarthatnak velünk kapcsolatot a hozzánk forduló
ügyfelek. Mindezeken keresztül ismerhetünk meg személyes adatokat is.

5 Az adatkezelés jogalapja

10. Az ügyfélszolgálat munkatársai által kért, az ügyintézéshez szükséges adatok tekintetében
az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. 5 (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulás, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 49. 5-a.

11. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az ügyfélszolgálat munkatársai minden
kapcsolattartási csatornán és minden olyan esetben kérik, amikor nem kizárólag általános
tájékoztatást nyújta nak. Általános tájékoztatásnak tekintünk minden olyan esetet, amikor
az ügyfél nem beazonosítható, vagyis a természetes személyazonosító adatai nem kerülnek
megadásra.

12. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy azon személyes adatok tekintetében, amelyeket Ön az
ügyfélszolgálat munkatársai kérése nélkül, önmagától ad meg — függetlenül attól, hogy az
adat szükséges-e az ügyintézéshez — vélelmezzük az adatkezeléshez való hozzájárulását az
lnfotv. 6. 5-ának (6) bekezdése alapján.

3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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6 Az adatkezelés célja

13. A NISZ Zrt. birtokába kerülő személyes adatok kezelésének célja az ügyfél-kiszolgálás [az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 44.
5 (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint], illetve az ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási
feladatok ellátása, vala mint a honlap látogatóiva I történő kapcsolattartás biztosítása.

14. Az országos telefonos ügyfélszolgálat hivatalos honlapjának (www.1818.hu)
látogatottságára vonatkozó adatok — személyazonosításra alkalmatlan módon — statisztikai
célból kerülnek felhasználásra.

15. A kezelt adatokhoz és rendszerekhez munkatársaink kizárólag a feladatuk ellátásához, az
Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, bejelentésének
megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett
célból, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a
személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

16. Panasz, Illetve közérdekű bejelentés esetén az országos telefonos ügyfélszolgálat a
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 44.
5 (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. Ezekben az esetekben az adott ügy
azonosításához nélkülözhetetlen személyes adatok csak a szükséges mértékben, a panasz,
illetve közérdekű bejelentés kivizsgálása érdekében kerülnek rögzítésre. A rögzített adatok
csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben ezen szerv azok kezelésére
törvény alapján jogosult, vagy a panaszos, illetőleg közérdekű bejelentő adatai
továbbításához egyértelműen hozzájárult.

7 Az adatkezelés időtartama

17. A NISZ Zrt. az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjeként megismert adatokat a
megismerésüktől számított öt évig kezeli.

18. A NISZ Zrt. a 185-ös hívószámon rögzített adatokat és a hangfelvételt (egyszerűsített
foglalkoztatás, háztartási alkalmazott, valamint iskolaszővetkezeti tag foglalkoztatása) a
223/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján a rögzítéstől számított öt év elteltével
helyreállíthatatlanul törli.

19. A NISZ Zrt. az egyéni vállalkozói tevékenység telefonos ügyintézése során keletkezett
hangfelvételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
alapján — a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával
összefüggő jog vagy tény igazolása céljából — az egyéni vállalkozói tevékenységre való
jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

20. Az országos telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvétel, illetve az elektronikus
megkeresés szövege az érintett kérelmére az adatkezelésre előírt időtartamon belül
bármikor törölhető.
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8 Az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal
összefüggésben szükséges adatok

21. Az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben
kulonbozo információk, személyes adatok megadása vaihat szukségesse, ugytipustol
függően.

22. Az Országos telefonos ügyfélszolgálat tevékenysége keretében az alábbi ügycsoportokban
főként a következő adatokat kérheti:
a) időpontfoglalás: név, e-mail cím, telefonszám, az ügyintézéssel érintett jármű

rendszáma, alvázszáma;
b) családtámogatási ellátásokkal, nyugellátásokkal, szociális ügyekkel,

társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás: születési idő, külföldi
munkavégzés ténye, külföldi állandó lakóhely, szociális helyzet, hátrányos helyzet,
gyermekek száma és kora, eltartottak száma ésjövedelme;

c) anyakönyvi kivonat kiállításával kapcsolatos tájékoztatás: születési hely, házasságkötés
vagy elhalálozás helye, édesanya/törvényes képviselők közös lakóhelye;

d) hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos tájékoztatás: szülők állampolgársága, születési
ország, állandó lakóhely;

e) felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás: születési idő, középiskolai és
felsőoktatási eredmények, szociális helyzet, hátrányos helyzet, gyermekvállalás ténye;

f) méltányossági kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatás: családi állapot, egy háztartásban
élők száma, jövedelmi helyzete, vis maior élethelyzet;

g) hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárással, valamint a szabálysértési
nyilvántartásból kért adatszolgáltatás: büntetett előélet ténye, büntetés-végrehajtási
adatok;

h) járműigazgatási eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás: tulajdonosok száma, családi
állapot, rokonsági fok, gépjármű műszaki paraméterei, magyarországi státusza,
végrehajtás, körözés ténye, jogutódlás módja, bejegyzett elidegenítési és terhelési
tilalom valamint opciós jog, árverési tulajdonszerzés, végrehajtás, zárt- és nyíltvégű
lízing ténye;

i) mentességi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tájékoztatás: gazdálkodó szervezet,
hatóság mentességi jogcíme;

j) egyéni vállalkozással kapcsolatos tájékoztatás: egyéni vállalkozó neve, székhelye,
telephelye, tevékenységi körei, képesítése, általa kötött munka- vagy megbízási
szerződés megléte, székhely/telephely tulajdonjoga vagy használati joga;

k) igényelt okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
státuszának lekérdezése: a kérelmezett okmány típusa, bizonylatszám, születési
dátum, név;

I) lakcímigazolvány státuszának lekérdezése külföldi (szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező), illetve honosított állampolgár esetében: név, regisztrációs kártya
vagy tartózkodási engedély száma;
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m) nyilvántartásba vétel (személyi adat- és lakcímnyilvántartás) és lakcímigazolvány
státuszának lekérdezése külföldön született magyar állampolgár esetében: név,
születési dátum;

n) honosított állam polgár személyazonosító igazolványa státuszának lekérdezése: név,
születési dátum;

o) külföldön bevont vezetői engedéllyel kapcsolatos tájékoztatás: név, születési dátum,
vezetői engedély száma;

p) folyamatban lévő vezetői engedély honosítással kapcsolatos tájékoztatás: név,
születési dátum;

q) folyamatban lévő adatszolgáltatási ügyek (személyi adat- és lakcímnyilvántartás): a
kérelmező, valamint az adatszolgáltatás alanyának neve;

r) hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránt folyamatban lévő eljárással kapcsolatos
tájékoztatás: kérelmező neve, születési helye és dátuma, anyja neve, a kérelem
előterjesztésének módja, ideje, a kérelem azonosítószáma, e-mail cím vagy
telefonszám, esetlegesen postázási cím;

s) járműigazgatást érintő folyamatban lévő eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a közúti
közlekedési járműnyilvántartásból kért adatszolgáltatás iránt folyamatban lévő
eljárással kapcsolatos tájékoztatás: név, tulajdonosok száma, családi állapot, rokonsági
fok, gépjármű műszaki paraméterei, magyarországi státusza, végrehajtás, körözés
ténye, jogutódlás módja, bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom valamint opciós
jog, árverési tulajdonszerzés, végrehajtás, zárt-és nyíltvégű lízing ténye;

t) vezetői engedély kiállításhoz érkezett méltányossági kérelem státuszával kapcsolatos
tájékoztatás: név, születési adatok, édesanyja neve;

u) egyéni vállalkozással kapcsolatos, folyamatban lévő eljárások státusza: egyéni
vállalkozó neve, székhelye, telephelye, tevékenységi köre, képesítése, adószáma,
nyilvántartási száma, adatváltozás oka, megszűnés ténye;

v) az elektronikus közigazgatásban felmerülő elektronikus szolgáltatások használata és
hibajavítás: szükséges fejlesztői, vagy szakrendszer üzemeltetői kivizsgálást elősegítő
és megoldást eredményező adatok, információk bekérése és továbbítása a fejlesztő
vagy alkalmazástámogató számára;

w) egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével kapcsolatos feladatellátás: munkáltatói
adószám, a telefonos bejelentő adóazonosító jele, bármilyen mobil telefonszám, amire
sms visszajelzést kér a bejelentő, munkáltató, a bejelenteni kívánt munkavállaló(k)
neve(i), adóazonosító jele(i), TM száma(i);

x) egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez kapcsolódó módosítás: regisztrációs
szám,
munkáltatói adószám, a telefonos módosítást kérő adóazonosító jele, bármilyen mobil
telefonszám, amire sms visszajelzést kér a bejelentő, munkáltató, annak a
munkavállalónak neve, adóazonosító jele vagy TM száma, akinek a munkanapjait
módosítani szeretné;

y) kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatás: annak a
településnek az irányítószáma, ahol található a kérdésben érintett ingatlan,
égéstermék elvezető típusa, az adott lakóingatlan szolgál-e valamilyen gazdasági
társaság székhelyéül, telephelyéül.
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23. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ügyfélszolgálat által ellátott ügytípusok és az
ügytípusokhoz szükséges adatok rendkívül szerteágazóak, ezért a fenti — ügytípusra és
elkért adatokra vonatkozó — felsorolás példálózó jellegű. Előfordulhat ezért, hogy az Ön
konkrét ügyének intézésekor a felsorolt adatokon kívül egyéb, a felsorolásban nem
szereplő adat megadására is szükség lehet.

24. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy az ügy körülményeire
tekintettel akár különleges adatnak minősülő információk közlésére is sor kerülhet, Pl.
amennyiben Ön megemlíti, hogy betegsége okán jogosult ellátásra.

25. Általános tájékoztatás nyújtásához az ügyfél azonosításra nem kötelezhető, így ebben az
esetben személyes adatok megadására és kezelésére nem kerül sor. Amennyiben azonban
az általános tájékoztatáshoz kapcsolódóan konkrét ügyre vonatkozó kérdés merül fel,
abban az esetben már — az ügytípushoz kapcsolódó — személyes adatok megadása válhat
szükségessé.

9 Adatbiztonság

26. A NISZ Zrt. gondoskodik az országos telefonos ügytélszolgálat által kezelt 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.

27. A NISZ Zrt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:
a) a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
b) az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül

a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített biztonságos
kezeléséről,

c) az adatállományok vírusok elleni védelméről,
d) a nála létrejövő adatállományok — beleértve a hangfelvételt is — titkosítva történő

mentéséről, és azok kizárólag védett környezetben történő tárolásáról,
e) az adatállományok, illetve az adathordozók fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár,

vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események
következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

10 A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettek jogai, jogorvoslati
lehetőségei

10.1 Tájékoztatás-kérés

28. Ön jogosult tájékoztatást kérni a NISZ Zrt. által kezelt személyes adatairól, valamint az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A NISZ Zrt. a kérelem benyújtásától
számított 25 napon belül, írásban adja meg a kért tájékoztatást.

10.2 Hangfelvétel, Illetve elektronikus megkeresés szövegének kikérése

29. Önnek joga van a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés (díjmentes) kikérésére.
A hangfelvétel, illetőleg az elektronikus megkeresés beazonosítása, illetőleg annak
megküldése érdekében a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:
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a) a telefonszám vagy elektronikus levélcím, amelyről az érintett megkeresést
bonyolították (chat megkeresés esetén azon elektronikus levélcím, amely megadásra
került),

b) a megkeresés időpontja (év, hónap, nap, valamint hozzávetőlegesen óra),
c) a szóbeli vagy írásbeli/elektronikus megkeresés azonosító száma, az ügyintéző neve

(amennyiben ezen információk rendelkezésre állnak),
d) az érintett neve, valamint
e) az érintett postázási címe, vagy elektronikus levélcíme (amelyre a hangfelvétel, illetve

elektronikus megkeresés szövegének megküldését kéri).

30. Amennyiben a megkeresés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, és az
adatszolgáltatásnak egyéb akadálya sincs, a NISZ Zrt. a kérelem benyújtásától számított 25
napon belül, az érintett választása szerint postai úton (tértivevényes küldeményként, CD
formájában) vagy elektronikus levélben (a hangfájl megküldésével) bocsátja az érintett
rendelkezésére a hangfelvételt, illetve az elektronikus megkeresés szövegét.

31. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés
szövege —ügyfélszolgáiati munkatársaink személyiségi jogainak védelmére tekintettel —

nyilvánosságra nem hozható. Jogellenes felhasználás esetén személyiségi jogi per
indítására kerülhet sor.

32. Amennyiben a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés megküldése akadályba
ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról tájékoztatást ad.

10.3 Személyes adatok helyesbítése

33. Ön kérelmezheti az országos telefonos ügyfélszolgálat részére megadott személyes
adatainak adatkezelő általi helyesbítését. Amennyiben a személyes adat helyesbítése
akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül,
írásban tájékoztatást ad.

10.4 Személyes adat, hangfelvétel, illetve elektronikus megkeresés szövegének törlése,
zárolása

34. Ön kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását. Törlés
helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

35. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes
adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági
vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait vagy az adatait tartalmazó
dokumentumot ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az
adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az adattovábbítást
követően törli azokat. A törlésre, illetve zárolásra irányuló kérelem a személyes adatot
tartalmazó, rögzített hangfelvételre, illetve az elektronikus megkeresés szövegére
irányulhat. A személyes adatot tartalmazó hangfelvétel vagy az elektronikus megkeresés
szövegének törlésére, illetőleg zárolására irányuló kérelem a hangfelvétel vagy elektronikus
megkeresés szövegének törlését, illetőleg zárolását eredményezi.
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36. A hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés beazonosítása, továbbá annak törlése
vagy zárolása érdekében a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:
a) a telefonszám vagy elektronikus levélcím, amelyről az érintett megkeresést

bonyolították (chat megkeresés esetén azon elektronikus levélcím, amely megadásra
került),

b) a megkeresés időpontja (év, hónap, nap, valamint hozzávetőlegesen óra),
c) a szóbeli vagy írásbeli/elektronikus megkeresés azonosító száma, az ügyintéző neve

(amennyiben ezen információk rendelkezésre állnak),
d) az érintett neve, valamint
e) az érintett postázási címe, vagy elektronikus levélcíme.

37. Amennyiben a megkeresés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, és
törlésnek, illetőleg zárolásnak egyéb akadálya nincs, az adatkezelő intézkedik a
hangfelvétel vagy az elektronikus megkeresés törlése vagy zárolása iránt, amelynek
megtörténtéről — az érintett választása szerint — postai úton vagy elektronikus úton értesíti
az érintettet. Amennyiben a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés törlése,
zárolása akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 25
napon belül, írásban tájékoztatást ad.

38. Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen az
adatkezelőnél jelezze ennek tényét. Az adatkezelő a belső adatvédelmi felelős bevonásával
25 napon belül megvizsgálja az ügyet és értesíti a vizsgálat eredményéről és a tett
intézkedésekről.

39. Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
a) elektronikus levélben, a l818@l818.hu vagy az adatvedelem@nisz.hu e-mail címen,

valamint
b) postai úton a NISZ Zrt. Kormányzati Ügyfélvonal Igazgatóság levelezési címén: 1389

Budapest, Pf. 133.

10.5 További adatvédelmi garanciák

40. Amennyiben a fenti eljárások nem vezettek eredményre, az lnfotv. 52. 5 alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az lnfotv. 21.5
(4) bekezdése, illetve a 22. 5 szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per — az Ön választása szerint — a lakóhelye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.

41. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.
Telefon: +36(1) 391-1400
Elektronikus postacím: u~yfelszoI~aIat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/index.html
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

+36 14594200 info@nisz.hu nisz.hu
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