
 

 

MIM 00-09 
 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 
ADATVÉDELMI SZABÁLY-

ZATA 

Oldalszám:                   1/23 
Revízió:                            0 
Kiadás dátuma:     2015.01.21. 
Felelősként jóváhagyta: 
                                --------------------- 
                                      - aláírás - 

 

Felelősként jóváhagyta: 
 

a Jogi  I r oda képvise letében Dr .  Nagy Judi t  
 

Elrendelte: 
 

                                              vezérigazgató 

 

Dr. Nagy Judit 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMIIMM  0000--0099  
  

TTEERRMMÉÉSSZZEETTEESS  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK  
AADDAATTVVÉÉDDEELLMMII   SSZZAABBÁÁLLYYZZAATTAA   

PÉLDÁNY SZÁMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KAPJA 

NÉV:   

BEOSZTÁS:   

 

Fe le lősként  j óváhagyta:  

Dátum:2 015.  j anuár  20.  

                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                       a  Jogi  I roda  ké pv ise le tében 

                                              -  Dr .  Nagy Judi t  -   

EE ll rr eenn dd ee ll tt ee ::   

DDáá ttuumm :: 22 00 11 55 ..   jj aa nn uu áá rr   22 11 ..   

                                                                      -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

                                                                            --   vvee zzéé rr ii ggaazzggaa tt óó   --     

 

F ő m e n ü Szabályzatok 

Archívum 

Vált. k iért  

Lap archívum 

Tartalomjegyzék 

Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona.                                   

A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges. 

 

Dr. Nagy Judit sk. 

Papp László sk. 



 

 

MIM 00-09 
 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 
ADATVÉDELMI SZABÁLY-

ZATA 

Oldalszám:                   2/23 
Revízió:                            0 
Kiadás dátuma:     2015.01.21. 
Felelősként jóváhagyta: 
                                --------------------- 
                                      - aláírás - 

 

Felelősként jóváhagyta: 
 

a Jogi  I r oda képvise letében Dr .  Nagy Judi t  
 

Elrendelte: 
 

                                              vezérigazgató 

 

Dr. Nagy Judit 

0.  TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. CÉLOK           3. 

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET        3. 

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK       4. 

4. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK       6. 

5. LEÍRÁS           8. 

5.1. A személyes adatok kezelése       8. 
5.1.1. Adatkezelés - adatfeldolgozás – adattovábbítás    8. 

5.1.1.1. Alapelvek az adatkezelés során     8. 
5.1.1.2. Az adatkezelés jogalapja      8. 
5.1.1.3. A személyes adatkezelés kialakításának folyamata   9. 
5.1.1.4. Az érintett előzetes tájékoztatása     10. 
5.1.1.5. Adatfeldolgozó igénybevételének szabályai   11. 
5.1.1.6. Adattovábbítás, adattovábbítási nyilvántartás   11. 

5.1.2. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 12. 
5.1.2.1. Általános irányelvek      12. 
5.1.2.2. Védelmi intézkedések      13. 

5.1.3. Az érintettek jogai és a jogok érvényesítése    14. 
5.2. Az adatvédelem szervezeti rendszere – az adatkezelésben közreműködők 

és feladataik        16. 
5.2.1. Az adatvédelmi felelős       16. 
5.2.2. Az informatikai igazgató       17. 
5.2.3. Szervezeti egységek adatvédelmi vonatkozású jelentési kötelezettségei, 

feladatai         18. 
5.2.4. Az adatkezelésért felelős vezetője      19. 
5.2.5. Személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést ténylegesen végző 

munkavállaló        19. 
5.3. A munkavállalók személyes adatainak kezelése   19. 
5.4. A belső adatvédelmi nyilvántartás – a hatósági adatvédelmi nyilván- 

tartás         20. 
5.5. Az adatkezelések ellenőrzése      21. 

 
6. UTALÁSOK, MEGJEGYZÉSEK     22. 

6.1.Vonatkozó dokumentáció       22.  

6.2.Kapcsolódó dokumentumok     22.  

6.3.Megjegyzések       22.  

7. MELLÉKLETEK       23. 

8. FÜGGELÉKEK        23. 



 

 

MIM 00-09 
 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 
ADATVÉDELMI SZABÁLY-

ZATA 

Oldalszám:                   3/23 
Revízió:                            0 
Kiadás dátuma:     2015.01.21. 
Felelősként jóváhagyta: 
                                --------------------- 
                                      - aláírás - 

 

Felelősként jóváhagyta: 
 

a Jogi  I r oda képvise letében Dr .  Nagy Judi t  
 

Elrendelte: 
 

                                              vezérigazgató 

 

Dr. Nagy Judit 

 
1. CÉLOK 
 

A dokumentum a következő célok megvalósításának érdekében kerül kiadásra: 

 

1.1. A dokumentum a MRF 00-02 számú eljárás-utasításban megfogalmazott célok 
megvalósításának érdekében kerül kiadásra.  

1.2. A Szabályzat célja, hogy  
- meghatározza a társaságnál vezetett - személyes adatokat tartalmazó - manuális vagy 

számítógépes nyilvántartások kezelésének rendjét, annak érdekében, hogy az 
érintettek magánszférájának védelme biztosított legyen;  

- biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 
érvényesülését; 

- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok 
megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, továbbá 

- mindezek alapján szabályozza a társaság szervezeti egységeinél történő 
adatkezelések rendjét.   

1.3. A társaság jelen szabályzattal kíván eleget tenni az Infotv. 24. § (3) bekezdés szerinti 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat-készítési kötelezettségének. 

 
 
2. ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 
2.1. Tárgyi hatály 
 

(1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a társaság bármely szervezeti egységénél folytatott 
valamennyi - személyes adatokat érintő - számítógépes és papír alapú adatkezelésre.  

 
2.2. Szakterületi és személyi hatály 
 

(1) Szakterületi hatály: a társaság valamennyi szervezeti egysége. 
(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a társaság valamennyi, személyes adatok 

kezelését végző munkavállalójára, továbbá a társasággal szerződéses jogviszonyban álló 
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, a velük 
kötött szerződésben rögzített mértékben. 

 
2.3. A szabályzat alkalmazása 
 

(1) A szabályzatban előírtak betartásáért és betartatásáért minden, a feladatkörében érintett 
munkavállaló, illetve egységvezető felelős. 

(2) Személyes adatot kezelni csak jogszabály - így különösen az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) - és a 
szabályzat előírásainak figyelembevételével, az adatvédelemre vonatkozó alapelvek 
tiszteletben tartásával lehet. 

(3) A társaság szervezeti egységeinél személyes adatok kezelését végző munkavállalók 
kötelesek a megismert személyes adatokat bizalmasan kezelni, és erről titoktartási 
nyilatkozatot tenni. (MIM 00-09-01). 
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(4) Az ÉNYKK Zrt-nek megbízási szerződéssel megbízást teljesítő személyek esetében, akik 
tevékenységük ellátása során a társaság által kezelt természetes személyekhez 
kapcsolódó adatokat megismerik és azokat felhasználják, a szakterületi vezető köteles 
gondoskodni arról, hogy a megbízottakkal kötött szerződésben kerüljön rögzítésre az 
adatok titkosságának megőrzésére vonatkozó előírás. 

(5) Jelen szabályzat tartalmát a társasághoz való belépéskor - a felvételi eljárás során - 
minden munkavállalóval dokumentáltan meg kell ismertetni. A társaság adatvédelmi 
szabályainak megismertetéséért a felvételt végző szervezeti egység vezetője a felelős.  

   

 
3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 
 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés; 
3. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 
szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat; 

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
6. 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, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; jelen szabályzatban rögzített 
feladatok tekintetében a társaság;  
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése; 
8. kötelező adatkezelés: az adatkezelést törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az 
abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendeli 
el; 
9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 
10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
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11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges (= anonimizálás, de ≠ megsemmisítés); 
12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
14. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
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; 
16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
17. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 
18. adatkezelésért felelős vezető: egy adott adatkezelés koordinálását végző, szakterületi 
felelős vezető; 
19. adattovábbítási nyilvántartás:  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából az adatkezelést végző munkavállaló adattovábbítási nyilvántartást 
vezet, amely tartalmazza: 

• az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,  
• az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,  
• a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint  
• az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat; 

20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; jogviszonyon kívüli entitás; 
21. adatvédelmi felelős: a társaság vezérigazgatója által megbízott, az Infotv. 24.§ (1) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személy, aki a társaság egészére vonatkozóan 
ellátja az adatvédelmi feladatokat; a társaság adatvédelmi felelőse a jogi asszisztens; 
22. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH);  
23. információs önrendelkezési jog: a személyes adatok védelmét garantáló állampolgári 
alapjog; tárgya a személyes adat; 
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4. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK 
 

Ssz.  
ESEMÉNY  MUNKAVÁLLALÓ 

Ve � � � II JIV Jo JA 

1.  Adatv éde lmi  f e le lős  fe ladatkör  e l l á tása       SzE  V 

2.  Á l ta lános  Adatke zelés i  Tá j éko ztató  e l készí t ése,  
ak tua l i zá l ása  Jó     Ell  V 

3.  
Egyed i  Adatkeze lés i  Tá jékozta tó e l kés zí t ése (kü lön ,  
vagy formanyomta tv ányon tör t énő  s zerepel t e tése 
cé l j ából )  

  Ia/K
ö   Ell  Ik/V 

4.  Adatkezelés i  t á j éko zt atók  közzététe le  ( f a l i ú j ságon ,  
honl ap on)   Kö+ 

SzE V   SzE  V 

5.  Adat fe ldo lgozás ra vonatkozó  s zer ződés e lkészí tése –  
szak terü le tnek  megfe le lőe n Ell V/Ia     Vé/I

k 
Kö/I

k 

6.  
Adat továbbí tás ra vonatkozó kére lem e l b í rá lása  – 
szak terü le tnek  megfe le lőe n  D      Vé Vé 

7.  Adat továbbí tás i  ny i l vánta r t ás  v ezetése     SzE V    Ik 

8.  
Az e lek t r on ikusan  ke zel t  szemé lyes  ada tok  in fo rmat i ka i  
b i ztonságán ak szabá lyozá sa a vonatkozó i n fo rmat ika i  
szabályzat ban   (MIM 00-10)  

    F    

9 .  Papí ra lapú a datkezel és re v ona tkozó  adatb iz tonság  
b iztos í t ása   SzE V     

10.  Papí ra lapú a dathordozók  a rch iv á lása,  megsemmis í tésre ,  
se le j tezés re t ör t énő  e lőkész í t ése    SzE V     

11.  Az ér in te t t  kére lmére t ö r t énő  tá j ékoztatás  megadása a 
t ársaság á l t a l  ke ze l t  s zemé lyes  ada ta i ró l   D Kö/I

a 
Kö/I

a   SzE Vé V 

12.  
Az ér in te t t  t á j éko zta tása a személ yes  adata inak  
kezel ésére v ona tkozó  tá jékozta tás i  kére l em 
e lu tas í tásá ró l  

D      Vé V 

13 .  
A  Hatóság tá jéko zta tása az ér in te t t  s zemé lyes  
adata inak  kezel ésére vona tkozó,  a  t á rsaság á l t a l  
e lu tas í to t t  kére lmekrő l  

Elr     Ell  V 

14 .  Személ yes  a dat  he l yesb í té se,  t ör lése   SzE Ik V Kö    

15 .  Az ér i n te t t  tá jékoztatása a  szemé lyes  ada ta i ra  
vonatkozó tö r lés  i rán t i  ké re lem e lu tas í t ásáró l    Kö     V 

16 .  Az e lek t ron ikus  ada tke ze léshez s zükséges  
ho zzáfé rés(ek )  meg hatá rozása  D/V/

Ia   Ik    

17. 
Az ér i n te t t  s zemé lyes  ada ta inak  kezel ése  e l l en i  
t i l takozás i  kére lem meg alapozot tságának v i zsgálat a;  
 
a  kére lmező  tá jékozta tása a  dö ntésrő l  

D+V      Vé Vé 

18 .    Ik   SzE  V/Ia 

19 .  
A  személ yes  adatokra  vonatkozó ada tke zelésekkel  
kapcsolatos  jogszerű  és  j ogs za bál yoknak megfe le lő  
e l j á rások  k ia lak í tása  

 F V  Kö  Vé Kö 

20 .  
A  t ársaság h atáskörébe  tar to zó szemé lyes  
adatkezelésekke l  kapcsola tos  kár tér í tés i  i gények  
ügy in té zése  

D+
Elr+
Ell 

V     Vé Vé 

� = egységvezetők                  � = adatkezelés felelős vezetője � = adatkezelést ténylegesen végző munkavállaló   
               (ÜFi, MI, GI, KI, II, JIV, BEV, QV)                     

 
 
 
 
 

Rövidítések 
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Ssz
.  

ESEMÉNY  MUNKAVÁLLALÓ 

Ve � � � II JIV Jo JA 

21.  
Az é r in te t t  e lőzetes  tá jékoz tatása s zemél yes  a data in ak  
kezel ésérő l  ( l d .  5 .1 .1 .4. )    F V    Vé/K

ö 

22.  A társaság á l t a l  kezel t  s ze mélyes  adatokkal  
kapcsola tos  döntések  megho za ta l a  D Vé/

Kö   Kö  Vé Vé/K
ö 

23.  
Az adatkezelésr e v ona tko zó  jogszab ályok ,  i l le tv e j e len 
szabályzat  rende lke zéseinek  beta r tására  i rányul ó 
e l l enő r zések ,  ada tkeze lés i  e l l enő r zés ek  le fo l y ta tása  

D+ 
Elr Ik Ik  Kö SzE  V/Ia 

24.  A be lső  ad atv éde lmi  n yi lv ántar t ás  ve zetés e,  
ak tua l i zá l ása   Ia Ia   SzE  Ik/V 

25.  
A társaság hatáskörébe tar tozó adatkeze lés  ha tósági  
nyi l ván ta r t ásba t ör t énő  be jegyzésére i rányu ló  e l j á rás  
le fo l yta tásának kezdeményezése  

Elr     SzE Vé V 

26.  
A vezér iga zga tó ha ladék ta l an t á j ékozt atása a 
társaságnál  j ogosulat l anu l  és / vagy jogszerű t l enü l  
végzet t  adatke ze lés rő l  

 Ik/Ia
/V Ia Ia    Ik/V 

27.  A társaságo t  é r i n tő  hatósági  ad atv éde lmi  t émá jú 
v i zsgál ódások  so rán t ör té nő  együt tműködés  Elr V V V V SzE Kö V 

28.  A társaságh oz érkezet t  ad atv éde lmi  t émáj ú 
be j e lent ések ,  megker esések  ügyi n tézése  

D+ 
Elr 

Ia/ 
Kö Kö Kö  SzE  Ik/V 

29.  
A Ha tóság tá j ékoz tatása  az  e lu tas í to t t  szemé lyes  ada t  
igények rő l  (év es  jsz-ban e lő í r t  j e lentés i  köte leze t tség :  
j an .31 . )  

Elr Ia      Ik/V 

30.  Adatv éde lmi  i smeret ek  ok tatása  
Elr+
D     Ell  V 

31.  
Adatkezelés  adat la p j ának  k i t ö l tése (MIM 00-09-01)  
Az adatoka t  é r in tő  vá l to zás  esetén az  ada tv édelmi  
fe le lős  é r t es í tése  

 V/Ia      Ik 

32.  Az adatv édelm i  témá jú  e l l enő r zés ek  so rán fe l tá r t  
h iányosságokkal  kapcsol atos  in tézkedés  Ik 

D/ 
Elr/
Ell 

V    Vé/I
k 

Vé/I
a/V 

33.  Hatósági  f e ls zó l í tássa l  kap csolatos  ügyin tézés  
Elr+
Ell 

F/Ia/
Kö Kö   SzE Kö V 

34.  
Az i l le t ék es  szerv eze t i  eg ység vezető j ének  
tá j ékoztatása  a Hat óság á l t a l i  ny i l ván tar tásba véte l ko r  
kapot t  ad atkezelés i  ny i lv án tar tás i  s zámról  

 Ik    SzE  Ia/V 

35.  

Év es  j e lentés  készí tése az In fo t v .  végrehaj t ásáva l  
össze függő  köt e leze t tsége k te l j es í tésérő l  a  
vezér igazga tó részére  
(éves  je len tés i  kö te lezet t ség:  feb r .15 . )  

 Ia/K
ö    Ell  Ik/V 

� = egységvezetők                  � = adatkezelés felelős vezetője � = adatkezelést ténylegesen végző munkavállaló   
               (ÜFi, MI, GI, KI, II, JIV, BEV, QV)                     
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5. LEÍRÁS 

5.1 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

5.1.1. Adatkezelés - adatfeldolgozás - adattovábbítás 

5.1.1.1.  Alapelvek az adatkezelés során 
 

(1) A társaságnál személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében, csak megfelelő tájékoztatáson alapuló 
beleegyezéssel kezelhető. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető - a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig -, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat az 
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható, azaz az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 
amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

(2) Az adatok felvételének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés 
során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. 

(3) A személyes adatok az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (pl. a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig), illetve az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó adóügyi, 
vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezelhetők. 
  

5.1.1.2. Az adatkezelés jogalapja  
 

(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a)  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b)  azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a 
továbbiakban: kötelező adatkezelés); 

c)  az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel 
járna, illetve a személyes adat felvételére korábban az érintett hozzájárulásával 
került sor (ebben az esetben az adat további külön hozzájárulás nélkül, illetve akár 
az érintett korábban megadott hozzájárulásának visszavonását követően is 
kezelhető), 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; 

d)  az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem 
képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait 
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges 
mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes 
adatai kezelhetőek; 

e)  ahhoz a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárul, e jognyilatkozat 
érvényességéhez nem szükséges a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 
utólagos jóváhagyása; 
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f) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a társaság 
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában  

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  
b) a társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, 

ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

(2) Különleges adat a 5.1.1.2. c)-e) pontokban meghatározott eseteken túlmenően akkor 
kezelhető, ha  
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy 
b) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó adat esetében a törvényben kihirdetett 
nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben 
biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények 
megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, 
vagy  
c) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, bűnügyi személyes adatra 
vonatkozóan törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 

(3)  Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a társasággal írásban kötött szerződés 
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 
személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a 
kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, 
az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. 
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával 
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

(4)  Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.  
 

5.1.1.3. A személyes adatkezelés kialakításának folyamata  
 

(1) Az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések betartásának, valamint jelen 
szabályzat rendelkezései érvényesülése érdekében egy személyes adatokat 
tartalmazó adatkezelés kialakítása során a következő lépéseket kell végrehajtani (a 
feladatok lebontását a felelősség-hatáskör mátrix, illetve az 5.2. pont tartalmazza 
részletesen):  

a) adatkezelés koncepciójának megfogalmazása, adatkezelés megnevezése 
b) adatkezelő szervezeti egység kijelölése 
c) az adatkezelés felelős vezetőjének, az adatvédelmi felelőssel kapcsolatot tartó 
munkavállaló kijelölése 
d) adatvédelmi felelős előzetes tájékoztatása, igény esetén bevonása 
e) az adatkezelés céljának meghatározása 
f) adatkezelés jogalapjának meghatározása, jogszabályhely kiválasztása 
g) a feldolgozandó adatkör meghatározása 
h) annak vizsgálata, hogy különleges személyes adatok feldolgozására kerül-e sor 
i) az adatkezeléssel érintettek csoportjának leírása, várható mennyiségének 
behatárolása 
j) adatok forrásának meghatározása 
k) adatok átvétele esetén a jogalap tisztázása, módja 
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l) az adatkezelés technológiájának, illetve automatizáltságának kiválasztása, 
m) informatikai feldolgozó rendszer alkalmazása esetén a vonatkozó szabályzat, 
valamint a rendszerszintű informatikai biztonsági szabályzatok előírásainak 
érvényesítése 
n) adatfeldolgozó bevonása esetén megállapodás készítése 
o) a tényleges adatkezelés helyének meghatározása 
p) adattovábbítás esetén a továbbítandó adatok körének meghatározása, 
jogalapjának kiválasztása, a címzett meghatározása 
q) az adattörlés, archiválás megtervezése 
r) hozzájáruló nyilatkozat kialakítása 
s) az adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat elkészítése 
t) az adatkezeléshez történő hozzájárulások beszerzése 
u) az adatkezelés tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal korábban 
bejelentés a belső adatvédelmi nyilvántartásba a kitöltött adatkezelési adatlap 
(MIM 00-09-02) adatvédelmi felelős részére történő megküldésével (a célonként 
eltérő adatkezelésekről külön adatkezelési adatlapot kell kitölteni) 
v) szükség esetén az adatkezelés bejelentése a NAIH adatvédelmi 
nyilvántartásába 
w) amennyiben a munkavállalók nagyobb csoportját érinti a bevezetendő 
adatkezelés, úgy annak alkalmazásáról az üzemi tanács véleményét ki kell kérni 
x) a nyilvántartásba vételt követően az adatkezelés megkezdése. 

 
5.1.1.4. Az érintett előzetes tájékoztatása 

 
(1) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen - szóban, 

vagy az írásbeli tájékoztató átadásával, megismertetésével - tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen: 

a) arról, hogy az adatszolgáltatás hozzájáruláson alapul vagy jogszabályi 
felhatalmazás alapján végzett, más néven - az Infotv. értelmezésében - 
kötelező adatkezelés, 

b) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
c) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,  
d) az adatkezelés időtartamáról,  
e) arról, ha az érintett személyes adatait a társaság, mint adatkezelő az Infotv. 6. § 

(5) bekezdése alapján kezeli, illetve  
f) arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,   
g) arról, hogy az érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhet az 

adatkezeléssel kapcsolatosan (ld. 5.1.3.). 
(2) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (1) bekezdés szerinti 

információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 
hozatalával is. 

(3) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a)  az adatgyűjtés ténye, 
b)  az érintettek köre, 
c)  az adatgyűjtés célja, 
d)  az adatkezelés időtartama, 
e)  az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
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f)  az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati 
lehetőségeinek ismertetése, valamint 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az 
adatkezelés nyilvántartási száma. 

(4) Egy adott adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettek előzetes tájékoztatásának 
megszervezéséről az illetékes szervezeti egység köteles gondoskodni. Az egyedi 
adatkezelési tájékoztatót az adatvédelmi felelős készíti el az egységvezető 
tájékoztatása alapján. A tájékoztatás a használt formanyomtatványra is szerkeszthető.  

(5) A szabályzat MIM 00-09-03 számú melléklete tartalmazza az általános adatkezelési 
tájékoztatót, mely a társaság adatkezeléseire vonatkozó, összefoglaló tájékoztató. A 
dokumentumot elektronikusan közzé kell tenni a társaság honlapján, illetve a 
telephelyek bejáratainak hirdetőtábláján. Az adatkezelési tájékoztató aktualizálása az 
adatvédelmi felelős feladata. A tájékoztató a vezérigazgató jóváhagyásával - jelen 
szabályzat véleményeztetése nélkül - aktualizálható. 

(6) A társaság weboldalán (www.enykk.hu) az adatvédelmi felelős az Adatvédelem 
menüpontban teszi közzé az ügyfeleket érintő, adatvédelemmel kapcsolatos 
tájékoztatásokat. 

  
5.1.1.5. Adatfeldolgozó igénybevételének szabályai 

 
(1) A társaság - a vonatkozó jogszabályok betartásával - adatfeldolgozót vehet igénybe az 

adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából, aki e 
minőségében gyakorolja a társaság által átruházott jogosultságokat, teljesíti 
kötelezettségeit. A társaság által adott utasítások jogszerűségéért a társaság felel. 

(2) Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további 
adatfeldolgozót. 

(3) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. 
(4) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására 

jutott személyes adatokat kizárólag a Szabályzat rendelkezései, illetve a szerződésben 
megfogalmazottak szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 
továbbá a személyes adatokat a Szabályzat rendelkezései, illetve a szerződésben 
megfogalmazottak szerint köteles tárolni és megőrizni. 

(5) Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetve az Infotv. 10. § (1) bekezdésének 
megfelelően, felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, 
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, továbbá minden olyan 
jogsértésért, amit a társasággal az adatfeldolgozással összefüggésben kötött 
megbízási szerződésben foglaltak megszegésével okoz.  

(6) Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó 
személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 

 
5.1.1.6. Adattovábbítás, adattovábbítási nyilvántartás 

 
(1) A társaság által kezelt személyes adatok (saját munkavállalókra, illetve egyéb külső 

magánszemélyekre vonatkozóan) harmadik fél részére történő továbbítása kizárólag 
az érintett tájékoztatását követően, az érintett által megadott hozzájárulás birtokában, 
vagy jogszabályi felhatalmazás esetén történhet.  

(2) Az érintett tájékoztatásának tartalmaznia kell az adattovábbítás tényét és részleteit: a 
továbbított személyes adatok körének meghatározását, az adattovábbítás jogalapját, 
címzettjét, időpontját (gyakoriság, rendszeresség).  
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(3) Az adattovábbítás történhet kérelemre vagy törvény ilyen tartalmú rendelkezése 
alapján automatikusan.  

(4) A társaság rendszeres adatszolgáltatást jogszabályban meghatározott szerveknek 
végez, a jogszabályokban meghatározott időszakonként és tartalommal. A jogszabály 
által előírt adattovábbítást a társaság köteles teljesíteni. 

(5) Harmadik személy által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása - a társaság általi 
adatkezelésre vonatkozó törvényben kötelezően előírt adattovábbítás esetét kivéve -, az 
érintett szervezeti egység vezetőjének hatáskörébe tartozik. A szervezeti egység 
vezetője kikéri a Jogi Iroda írásbeli állásfoglalását a kérelem teljesíthetősége 
kérdésében. A Jogi Iroda az állásfoglalást írásban adja meg. 

(6) Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza: 
a) az adatigénylés célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos 

megjelölését); 
b) a kért adatok körének pontos meghatározását; 
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat. 

Az adattovábbítást megelőzően tájékoztatni kell az érintettet az adattovábbítás 
részleteiről és be kell szerezni a hozzájárulását. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás 
utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. 

(7) Törvény eltérő rendelkezése hiányában csak olyan személyes adatok továbbíthatók, 
amelyeknek a társaság az adatkezelője. Amennyiben más szerv az adatkezelő, az 
adatkérést - törvény eltérő rendelkezése hiányában - el kell utasítani és az adatkérőt 
tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat mely szervtől igényelheti.  

(8) Az adatkezelést ténylegesen végző munkavállaló az adattovábbítás jogszerűségének 
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást 
vezet (MIM 00-09-06). A nyilvántartás papír alapon és elektronikus úton is vezethető. 
Nem szükséges külön adattovábbítási nyilvántartás készítése, amennyiben az 
adattovábbítások a rendszerből egyértelműen kimutathatók.  

(9) Az adattovábbítási nyilvántartás adatait a személyes adatok esetében öt évig, 
különleges adatok esetében húsz évig meg kell őrizni. 

(10) Az adattovábbítási nyilvántartásba a következő szervek / személyek tekinthetnek bele: 
a) a Hatóság, a bíróság, a nyomozó hatóság, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat 

törvényben meghatározott feladatai ellátásához, valamint 
b) a társaság vezérigazgatója, illetve az általa meghatározott személy, és 
c) a társaság adatkezelési ellenőrzést végző munkatársa (ld. 5.5. pont). 

(11) Személyes adat nyilvánosságra hozatala:  
a) Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a 

személyes adat nyilvánosságra hozatalát.  
b) Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, 

különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.  
 

 
5.1.2. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

 
5.1.2.1. Általános irányelvek 

 
(1) A társaság az adatok biztonsága és az érintettek magánszférájának védelme  

érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
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kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e szabályzat, valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
A társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A társaság az adatkezelés során köteles megőrizni  
� a titkosságot: megvédeni az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre 

jogosult; 
� a sértetlenséget: megvédeni az információnak és a feldolgozás módszerének 

pontosságát és teljességét; 
� a rendelkezésre állást: gondoskodni arról, hogy amikor a jogosult használónak 
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre 
álljanak az ehhez szükséges eszközök.  

(2) Minden, adatkezeléssel foglalkozó munkavállaló munkája során köteles az elvárható 
legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen 
hozzáférés megakadályozása érdekében.  

(3) Az adatok tárolása és továbbítása során az általános baleset- és tűzvédelmi előírásokat 
figyelembe kell venni. 

 
5.1.2.2. Védelmi intézkedések 
 
(1)  Papír alapú adathordozón tárolt adatok esetén: 

− a személyes adatokat, keletkezésükkor az adatkezelés céljának megfelelő 
(formanyomtatvány, ..) papír alapú adathordozóra kell rögzíteni; 

− az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő személy felel;  
− a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az adatkezelés időtartama alatt 

rendezett formában, zárható helyen kell tárolni; 
− a jogosulatlan hozzáférést a helyiségek, illetve szekrények zárva tartásával kell 

megakadályozni; 
 (2)  Elektronikusan tárolt adatok esetében: 

− Az informatikai rendszer üzemeltetőjének a biztonságról szerverszintű és 
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal kell gondoskodnia. A hálózati rendszer 
üzemeltetése során biztosítani kell az elektronikusan tárolt adatok maximális 
védelmét.  

− Adatot csak a hozzáférési jogosultságokkal rendelkező, és a program 
használatára kiképzett munkavállaló kezelhet.  

− Titkos, illetve bizalmas adatokat, személyes adatokat, bank-, adótitoknak minősülő 
adatokat a társaság a vonatkozó szabályzatokban meghatározott módon védi. 

− A személyes adatok elektronikusan végzett adatfeldolgozása során az Informatika 
további intézkedésekkel biztosítja 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
b) az elektronikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes 
adatokat mely szerveknek továbbították; 
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes 
adatokat, mikor és ki vitte be az elektronikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
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e) a telepített rendszerek üzemzavara esetén az adatok helyreállíthatóságát és 
f) azt, hogy az elektronikus adatfeldolgozás során fellépő hibákról jelentés 
készüljön. 

Szoftverfejlesztés, illetve külső fejlesztőkkel történő együttműködés során a 
maximális adatbiztonságra kell törekedni.  

(3) A humán kockázat ellen oktatással, a folyamatok megfelelő szabályozásával és ezek 
betartásának ellenőrzésével, valamint felelősségre vonással kell védekezni. 

(4) A társaság által kezelt összes személyi adathoz a vezérigazgató és a vezérigazgató-
helyettes, illetve a vezérigazgató által esetileg írásban felhatalmazott személy(ek) 
férhetnek hozzá, továbbá belső ellenőrzési tevékenysége során a Belső ellenőrzés, és 
a minőségügyi auditok során a Minőségirányítás.   

 
 
5.1.3. Az érintettek jogai és a jogok érvényesítése 

 
(1) Az érintett: 

� tájékoztatást kérhet a társaságtól személyes adatai kezeléséről az 
adatfelvételnél jelzett módon, illetve a feltüntetett elérhetőségeken; 

� adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén kérheti a társaság által 
kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a 
kötelező adatkezelés kivételével - törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve a 
feltüntetett elérhetőségeken; 

� tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az adatkezelő feltüntetett 
elérhetőségein;  

� jogorvoslattal, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál; 

� jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. 
A társasághoz beérkezett bejelentés miatt az érintettet nem érheti hátrány.  

(2) Amennyiben ilyen jellegű kérelem érkezik a társasághoz (az adatkezelési tájékoztatón 
feltüntetett elérhetőségek ellenére más társasági elérhetőségre), azt minden esetben 
azonnal az adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani az ügyintézés céljából. 

(3) Az érintett tájékoztatása személyes adatainak kezeléséről 
− Az érintett kérelmére a tájékoztatást a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 
kérelmére írásban kell megadni. Telefonon érkező, illetve személyes megkeresés 
esetén az adatvédelmi felelős az adatkezelést végző szervezeti egység 
tájékoztatása alapján ad tájékoztatást, míg az írásbeli kérelmekre a vezérigazgató - 
az adatvédelmi felelős ügyintézésével, az adatkezelést végző szervezeti egység 
tájékoztatása alapján - ad tájékoztatást az alábbiakról: a társaság által kezelt, illetve 
a társaság által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatai, azok forrása, az 
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, továbbá - az érintett személyes 
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapja és címzettje.  

− A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben a társaság költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértékét a 
felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza 
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kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése 
helyesbítéshez vezetett. 

− A tájékoztatás megtagadása esetén a vezérigazgató - az adatvédelmi felelős 
ügyintézésével - írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására 
mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor, és tájékoztatja az érintettet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

− Az elutasított kérelmekről a vezérigazgató - az adatvédelmi felelős ügyintézésével - 
a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 

(4) Az adatok helyesbítése, törlése 
− A személyes adatot helyesbíteni kell, ha az a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a társaság rendelkezésére áll. 
− A személyes adatot törölni kell, ha  

a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett kéri; 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

jogerősen elrendelte. 
Az érintett adata nem törölhető, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

− Az adatvédelmi felelős a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá - az 
adatkezelését felelős vezető megkérdezését követően - mindazokat értesíti, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a társaság továbbította. Az 
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 
érdekét nem sérti. 

− A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az érintettet az 
adatvédelmi felelős tájékoztatja a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, 
továbbá a bírósági jogorvoslat, és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

− A közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését 
vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 
döntésének az illetékes szerv által történt megváltoztatása alapján lehet 
végrehajtani. 

(5) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
− Az adatvédelmi felelős a tiltakozás megalapozottságát a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja (az 
ügyvéd véleményezésével, és az adatkezelést végző szervezeti egység 
bevonásával). A kérelmet a vizsgálat eredményeivel a vezérigazgató elé terjeszti, 
aki döntést hoz, melyről a kérelmezőt a vezérigazgató írásban tájékoztatja az 
adatvédelmi felelős ügyintézésével. 

− Ha a fentiek alapján az kerül megállapításra, hogy az érintett tiltakozása 
megalapozott, a vezérigazgató elrendeli az adatkezelés - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetését, valamint a tiltakozásról, 
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat (az adatvédelmi 
felelős ügyintézésével), akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban a társaság továbbította, és akik kötelesek intézkedni az adatkezelés 
megszüntetéséről.   
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(6) Bírósági jogérvényesítés 
− Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a társaság, mint 

adatkezelő köteles bizonyítani.  
− Az egyes adatkezelések jogszerűségéért és a jogszabály, illetve jelen szabályzat 

szerinti megfelelőségéért az illetékes szervezeti egység vezetője a felelős. 
− A bírósági jogérvényesítés folyamatáról az Infotv. 22. §-a rendelkezik. 

(7) Kártérítés 
− A társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az 
érintettel szemben a társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.  

− A társaság mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

− A társaság nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

(8) Az érintettek jogait az Infotv. 19. §-ában foglaltak (honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
bűnüldözési, stb. érdekek) korlátozhatják.  

 
 
 

5.2.  AZ ADATVÉDELEM SZERVEZETI RENDSZERE – az adatkezelésben 
közreműködők és feladataik 

5.2.1. Az adatvédelmi felelős 

A társaság adatvédelmi felelőse a jogi asszisztens, szervezetileg a Jogi Iroda 
munkatársaként végzi tevékenységét. 
Az adatvédelmi felelős a társaság adatvédelmi tevékenységének keretében: 

 
a) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, továbbá a közérdekű 

adatok kezelésének és közzétételének rendjéről szóló szabályzatot, illetve azok szükség 
szerinti módosítását; 

b) részt vesz a részére megküldött, adatvédelmi kérdéseket érintő szabályzattervezetek 
kidolgozásában; 

c) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

d) az adatkezelések részleteiről az adatkezelés felelős vezetőjével történő egyeztetést 
követően elkészíti, illetve aktualizálja az általános adatkezelési tájékoztatót, illetve az 
egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatókat; 

e) kapcsolatot tart a társaság munkavállalóival adatvédelmi kérdésekben; 
f) ellenőrzi az adatkezelésre, illetve a közzétételre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen 

szabályzat rendelkezéseinek a megtartását; 
g) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, melynek alapján kezdeményezi a Hatóság felé 

az Infotv.-ben meghatározott adatvédelmi nyilvántartásba vétel iránti eljárás 
lefolytatását; 

h) tájékoztatja az illetékes szervezeti egység vezetőjét a Hatóság általi nyilvántartásba 
vételkor kapott adatkezelési nyilvántartási számról; 
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i) a szabályzat hatálya alá tartozó, a társaságot érintő adatkezeléssel kapcsolatos 
megkeresésekre 8 napon belül érdemben válaszol az illetékes szervezeti egység vezető 
tájékoztatása alapján; 

j) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén 
haladéktalanul tájékoztatja a vezérigazgatót; 

k) közreműködik a Hatóság társaságot érintő vizsgálatainak lefolytatásában és az ezekkel 
összefüggő megkeresések megválaszolásában; 

l) gondoskodik a közérdekű adatok, illetve a közérdekből nyilvános adatok kötelező 
mértékű közzétételéről, illetve a megismerésükre vonatkozó eljárás kidolgozásáról; 

m) az 5.2.3. pontnak megfelelően megküldött adatokat rendszerezi, amennyiben a közölt 
adat kiegészítésre szorul, további tájékoztatást kér a szervezeti egységek vezetőitől és a 
tárgyévet követő év február 15-ig a vezérigazgató részére elkészíti az Infotv. 
végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről szóló éves jelentést; 

n) évente január 31-ig a Hatóság részére tájékoztatást küld a megelőző évben elutasított 
tájékoztatási kérelmekről;  

o) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról; 
p) egy esetleges új számítástechnikai rendszer rendszertervének elfogadásával 

egyidejűleg véleményezi a kulcsok, jelszavak, hozzáférések nyilvántartási módját; 
q) munkája során együttműködik az Informatika szakembereivel, valamint az informatikai 

rendszereket alkalmazó munkaterületek dolgozóival; 
r) intézkedési kötelezettsége van minden olyan esetben, amikor felmerül az adatvédelmi 

előírások megszegése; 
s) tárolja a számítástechnikai és informatikai eszközök, adathordozók, szoftverek, 

adatbázisok, illetve hírközlési eszközök selejtezési eljárásai során keletkezett 
jegyzőkönyvek másolatát; 

t) tárolja a hozzá beérkező, a személyes adatok megismeréséről készített 
jegyzőkönyveket.  

 
Feladatai ellátása során jogosult teljes mélységben betekinteni a társaságnál végzett 
összes adatkezelés és adatfeldolgozás anyagaiba, és jogosult teljes körű tájékoztatást 
kapni a vizsgált adatkezelésekről. Minden olyan adatkezelést megismerhet, amely 
személyes adatokkal összefügghet, és minden helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés 
folyik.  

 
5.2.2. Az informatikai igazgató 

a) biztosítja az adatbiztonság informatikai hátterét; 
b) gondoskodik a társaság által elektronikusan kezelt személyes adatok biztonságáról; 
c) gondoskodik az elektronikus adatkezeléshez szükséges jelszavak beállításáról, 

nyilvántartásának vezetéséről, tárolásáról; 
d) részt vesz a társaságra vonatkozó adatvédelmi előírások kidolgozásában és 

aktualizálásában; 
e) részt vesz az informatikai alapú ügyek esetén az adatvédelem terén bekövetkezett, a 

hatályos szabályokat sértő események, veszélyeztetések kivizsgálásában; 
f)   részt vesz az adatvédelmi oktatások előkészítésében; 

 
Feladatai ellátása során jogosult teljes mélységben betekinteni a társaságnál végzett 
összes elektronikus adatkezelés és adatfeldolgozás anyagaiba, és jogosult teljes körű 
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tájékoztatást kapni a vizsgált adatkezelésekről. Minden olyan adatkezelést megismerhet, 
amely személyes adatokkal összefügghet, és minden helyiségbe beléphet, ahol 
adatkezelés folyik.  

 
5.2.3. Szervezeti egységek adatvédelmi vonatkozású jelentési 

kötelezettségei, feladatai 
 

(1) Új adatkezelés elhatározása esetén, az adatkezelést tervező szervezeti egység 
vezetője köteles megküldeni az adatvédelmi felelősnek - az adatkezelés megkezdése 
előtt - a tervezett személyesadat-kezelésre vonatkozóan kitöltött adatkezelési adatlapot 
(MIM 00-09-02) nyilvántartásba vétel céljából.  

(2) A szervezeti egység vezetője megküldi az adatvédelmi felelősnek: 
• az egységnél végzett egyes adatkezelésekre vonatkozó adatlapokat (MIM 00-09-

02), illetve információt ad az adatvédelmi felelősnek az adatkezelés egyéb 
részleteiről a szükséges tájékoztató elkészítéséhez; 

• a nyilvántartásba bejelentett adatok (MIM 00-09-02) változásáról szóló értesítőt a 
változást követő 5 munkanapon belül;  

• a Hatóság által lefolytatott eljárásokkal összefüggő megkereséseket, iratokat; 
• a számítástechnikai és informatikai eszközök, adathordozók, szoftverek, 

adatbázisok, illetve hírközlési eszközök selejtezési eljárásai során keletkezett 
jegyzőkönyvek másolatát. 

(3) A szabályzat hatálya alá tartozó, a társaságot érintő adatkezeléssel kapcsolatos 
megkeresések megválaszolása érdekében az illetékes szervezeti egység vezetője 
tájékoztatást ad az adatvédelmi felelősnek. 

(4) Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával 
kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak 
tartja, és a társaságot felszólítja a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen 
veszélye megszüntetésére, az illetékes szervezeti egység vezetője - egyetértés esetén 
- haladéktalanul megteszi a felszólításban megjelölt szükséges intézkedéseket. A 
szervezeti egység vezetője a megtett intézkedéseiről (illetve egyet nem értése esetén 
az álláspontjáról) tájékoztatja a társaság vezérigazgatóját, aki a felszólítás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül - az adatvédelmi felelős ügyintézésével - 
írásban tájékoztatja a Hatóságot. 

(5) A szervezeti egységvezető köteles intézkedni abból a célból, hogy az irányítása alá 
tartozó munkavállaló - akinek a társaság számítógépet, e-mailcímet, mobiltelefont 
biztosított - új munkakörbe kerülésekor, vagy munkaviszonyának megszűnésekor/ 
megszüntetésekor, a munkakör és a munkája során kezelt dokumentumok átadás-
átvételi jegyzőkönyv keretében történő átadása-átvétele során a számítógépen, a 
hálózati meghajtókon, egyéb adattárolásra alkalmas külső eszközökön valamint a 
társasági levelezőrendszerben lévő postafiókjában, illetve a mobiltelefonján tárolt 
magánjellegű és személyes adatait tartalmazó anyagainak dokumentált eltávolításáról 
gondoskodjon (ld. MIM 00-09-05). Az adathordozókon kizárólag az átadást követően is 
szükséges, a társaság tulajdonát képező anyagok maradhatnak.  Munkaviszony 
megszűnés/megszüntetés esetén gondoskodnia kell a beosztott munkavállaló korábbi 
informatikai jogosultságainak megszüntetéséről, illetve munkakör változáskor az új 
munkakörnek megfelelő módosításokról. 

 



 

 

MIM 00-09 
 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 
ADATVÉDELMI SZABÁLY-

ZATA 

Oldalszám:                   19/23 
Revízió:                            0 
Kiadás dátuma:     2015.01.21. 
Felelősként jóváhagyta: 
                                --------------------- 
                                      - aláírás - 

 

Felelősként jóváhagyta: 
 

a Jogi  I r oda képvise letében Dr .  Nagy Judi t  
 

Elrendelte: 
 

                                              vezérigazgató 

 

Dr. Nagy Judit 

5.2.4. Az adatkezelés felelős vezetője 
 

a) köteles gondoskodni arról, hogy munkája során jelen szabályzat előírásai 
érvényesüljenek, biztosítva, hogy a személyes adatot tartalmazó dokumentum, 
adathordozó előírásszerűen legyen kezelve, tárolva, megsemmisítésre előkészítve; 

b) információt ad az adatvédelmi felelősnek az adatkezelés részleteiről a szükséges 
tájékoztató elkészítéséhez, illetve a beérkező kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatások 
megválaszolásához; 

c) tájékoztatja az adatvédelmi felelőst minden olyan esetben, amikor felmerül az 
adatvédelmi előírások megszegése; 

d) együttműködik a társaságot érintő adatvédelmi vizsgálódások alkalmával a vizsgálatot 
végző személyekkel; 

e) értesítést küld a nyilvántartásba bejelentett adatok (MIM 00-09-02) változásáról a 
szervezeti egységvezető részére; 

f) gondoskodik arról, hogy az adatvédelmi felelős által tájékoztatásul megküldött 
adatkezelési nyilvántartási szám (a Hatóság nyilvántartásába bejelentett adatkezelések 
esetén) az adatkezelés során nyilvántartott személyes adatok minden egyes 
továbbításakor, nyilvánosságra hozatalakor, illetve az adatkezelési tájékoztatón 
feltüntetésre kerüljön; 

  
5.2.5. Személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést ténylegesen végző 

munkavállaló 
 

a) köteles gondoskodni arról, hogy munkája során jelen szabályzat előírásai 
érvényesüljenek, biztosítva, hogy a személyes adatot tartalmazó dokumentum, 
adathordozó előírásszerűen legyen kezelve, tárolva, megsemmisítésre előkészítve; 

b) gondoskodik az érintett részére, személyes adatainak kezeléséről szóló előzetes 
tájékoztatás megadásáról;  

c) az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet (MIM 00-09-06). A nyilvántartás papír 
alapon és elektronikus úton is vezethető. Nem szükséges külön adattovábbítási 
nyilvántartás készítése, amennyiben az adattovábbítások a rendszerből egyértelműen 
kimutathatók. 

 
 

 
5.3.  A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE 

(1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, 
amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 
megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan 
alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír 
elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog 
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

 Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a munkavállaló 
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott - különleges adat esetén 
írásbeli - hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja a 
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rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő 
kezeléséhez.  

(2)  A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak 
kezeléséről, az adatkezelések részleteiről. A felvétel során, a 5.1.1.4. pontban 
megfogalmazott szempontok szerint, kifejezetten a társaság munkavállalói részére 
összeállított, egyedi adatkezelési tájékoztatót kell a munkavállalónak dokumentáltan 
átadni.  

(3) A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik 
személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló 
hozzájárulásával közölhet. 

(4)  A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a 
munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, 
törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a 
munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 

(5)  A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai 
célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon 
- átadhatók. 

(6) A társaság köteles biztosítani, hogy a munkavállaló a róla kezelt adatokat 
megismerhesse, a kezelt adatokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot 
kaphasson. Ugyanakkor gondoskodni kell a munkavállalók akár papír alapon, akár 
elektronikusan tárolt személyes adataihoz történő, társaságon belüli jogosulatlan 
hozzáférés megakadályozásáról.  

(7) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása 
körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott 
eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A 
munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a 
munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a 
munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. Amennyiben a bevezetésre kerülő technikai 
ellenőrzés a munkavállalók nagyobb csoportját érinti, abban az esetben előzetesen 
ki kell kérni az üzemi tanács véleményét, és a szakszervezetet tájékoztatni kell. 

(8) A munkaviszony létesítésének bármely okból történő meghiúsulása esetén, a 
felvételi eljárás során rögzített személyes adatokat 8 munkanapon belül törölni kell, 
kivéve, ha azok további kezeléséhez az érintett kifejezett hozzájárulását adta, illetve 
amennyiben arra jogszabályi előírás teljesítése érdekében van szükség.  

 
 

 
5.4.  A BELSŐ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS – A HATÓSÁGI ADATVÉDELMI 

NYILVÁNTARTÁS 

(1) Az adatvédelmi felelős - a hozzá bejelentett - minden, a társaságnál folytatott, illetve a 
társaság megbízásából vagy érdekében végzett adatkezelésről nyilvántartást vezet, 
amely dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és 
körülményeket. A belső adatvédelmi nyilvántartás lényegében a szervezeti egységek által 
a 5.2.3. pont szerinti adatszolgáltatás alapján, az adatvédelmi felelős részére átadott 
adatkezelési adatlapok (MIM 00-09-02) összessége.  

(2) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét - a bejelentési kötelezettség 
fennállása esetén - a társaság, mint adatkezelő (az adatvédelmi felelős ügyintézésével) 
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kérelmezi a Hatóságnál a belső adatvédelmi nyilvántartás adatai alapján. Az adatkezelés 
- a kötelező adatkezelés kivételével - a hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően nem 
kezdhető meg. 

(3) A Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül 
nyilvántartásba veszi. Ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben 
nem bírálja el, az adatkezelés a kérelemben foglaltak szerint megkezdhető.  

(4) A Hatóság felé nem kell bejelenteni azt az adatkezelést, amely  
a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való 

részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi 
tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, 
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló 
személyek adataira vonatkozik;  

b) egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai szerint történik;  
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával 

kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség 
megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;  

d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes 
adatokra vonatkozik;  

e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során 
a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;  

f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - 
törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának 
megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;  

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti 
médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját 
tájékoztatási tevékenységét szolgálják;  

h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,  
i)  a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.  

(5) A Hatóság adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatában közölt 
adatkezelési nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra 
hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni, és az adatkezelési 
tájékoztatón is szerepeltetni kell. A nyilvántartási számot az adatvédelmi felelős írásban 
közli az érintett szervezeti egység vezetőjével.  

(6) A belső adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatok változását, vagy az adatkezelés 
megszüntetését az adatkezelés felelős vezetője ügyintézésével a szervezeti egység 
vezetője írásban jelenti be az adatvédelmi felelősnek, aki ennek megfelelően módosítja a 
belső adatvédelmi nyilvántartás adatait és a vezérigazgató útján - a változás 
bekövetkezésétől számított nyolc napon belül - értesíti a Hatóságot a változásokról.  

 
 
 
5.5.  AZ ADATKEZELÉSEK ELLENŐRZÉSE 

(1) Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és belső szabályozási dokumentumok 
betartását az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői kötelesek figyelemmel kísérni. 

(2) A belső adatvédelmi nyilvántartásban szereplő adatkezelések folyamatát szúrópróbaszerűen 
legalább évente egyszer az adatvédelmi felelős ellenőrzi.  
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(3) Az ellenőrzésre feljogosított adatvédelmi felelős 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 adatkezelési tevékenységgel 
összefügg.  

(4) Az ellenőrzés során nyert megállapításokról, feltárt hiányosságokról, esetleges 
normasértésekről az adatvédelmi felelős az ellenőrzés befejezését követően írásban köteles 
tájékoztatni a vezérigazgatót, aki köteles haladéktalanul megtenni a jogszerű állapot 
helyreállításához szükséges intézkedéseket, illetve indokolt esetben elrendeli vagy 
kezdeményezi a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás lefolytatását. 

(5) Az ellenőrzött adatkezelés - adatvédelmi felelősnél tárolt - adatlapján fel kell tüntetni az 
ellenőrzés időpontját és az ellenőrzésről készült tájékoztató levél iktatószámát.  

(6) Az adatvédelmi felelős évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít az Infotv. 
végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről a vezérigazgató részére. 

 
 
 
6. UTALÁSOK ÉS MEGJEGYZÉSEK 
 
 
6.1.  VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓ 
 

1) Az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv.); 

2) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény; 
3) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról  

4) Alaptörvény  
5) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
6) A mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv  
7) 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
8) 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 
9) 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről  
 
Amennyiben a vonatkozó dokumentáció tartalma változik (hatályát veszti, módosul, új lép 
hatályba, stb…) úgy a jelen szabályzat módosítása hiányában is értelemszerűen a 
megváltozott dokumentációkat kell alkalmazni. 

 
6.2.  KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 
                                                          

MIM 00-12 Az ÉNYKK Zrt. iratkezelési szabályzata 
MIM 00-11 Titokvédelmi szabályzat 
MIM 00-10 Informatikai adatvédelmi szabályzat 
MIM 01-01 Munkaszerződések megkötése, megszűnése, munkaerő felvétel, 

áthelyezés 
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MIM 00-61 Tér- és autóbusz belsőtér figyelő kamerarendszerek működtetésének 
szabályozása 

MIM 00-20 Közérdekű adatok kezelésének és közzétételének rendje 
 
             
6.3.  MEGJEGYZÉSEK 
 

A szabályzat által nem érintett, közérdekű adatkezeléssel, a közérdekű adatok közzétételével, 
az informatikai adatvédelmi, illetve iratkezelési, és titokvédelmi előírásokkal kapcsolatosan a 
hatályos vonatkozó vezérigazgatói szabályzatok szerint kell eljárni. 

 
7.  MELLÉKLETEK: 
 

MIM 00-09-01:  Titoktartási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (JI / NY-1.) 
MIM 00-09-02: Adatkezelés adatlapja (JI / AA) 
MIM 00-09-03:  Általános Adatkezelési Tájékoztató (JI / AT) 
MIM 00-09-04: Egyedi Adatkezelési Tájékoztató MINTA (JI / EAT-….) 
MIM 00-09-05:  Nyilatkozat a munkáltató által biztosított informatikai eszközök és 

kommunikációs csatornák használata során tárolt személyes adatok 
eltávolításáról (JI / NY-2.) 

MIM 00-09-06: Adattovábbítási nyilvántartás (JI / ATNY-1.) 
  

 
8.  FÜGGELÉKEK 
 
nincs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MIM 00-09-01 
 

TITOKTARTÁSI 
NYILATKOZAT 

a személyes adatok 
kezelésérő l  

Oldalszám:                      1/1 
Revízió:                            0 
Kiadás dátuma:     2015.01.21. 
Felelősként jóváhagyta: 
                               --------------------- 
                                    - aláírás - 

 

Felelősként jóváhagyta: 
 

a Jogi  I r oda képviseletében Dr .  Nagy Judi t  
 

Elrendelte: 
 

                                              vezérigazgató 

 

Dr. Nagy Judit sk. 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

a személyes adatok kezeléséről 

Száma: JI / NY-1. 
 

Változat száma: 1. 

 
 

Alulírott, …………………………………………………………………………………………........... 

…………………………..…………………………………………….…………..…… (név, születési idő),  

az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. munkavállalója  
 
jelen nyilatkozat aláírásával  
 

� kijelentem, hogy személyes adatok kezelésével járó munkám során, mint az adatkezelő 
munkavállalója, a tudomásomra jutott személyes adatokat, illetve mindenfajta információt 

 
■  bizalmasan kezelek, 
■  azokat harmadik személynek át nem adom, 
■ azokról harmadik személynek (és/vagy a médiának) nyilatkozatot az érintett 

dokumentált engedélye nélkül nem teszek, 
■  magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem 

alkalmazom; 
 

� tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyomat vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel; 

 
� tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári 

Törvénykönyvben, a Munka Törvénykönyvében, az Infotv-ben, illetve a Btk-ban 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben. 

 
 
 
 
Kelt: …………………………….., 201..…………………… 
 
 
 
 
       …………………………….………………… 

         nyilatkozattevő 
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ÁLTALÁNOS  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Száma: JI / AT-1. 
Változat száma: 1 
Oldalszám: 1 / 4 
Hatálybalépés:  
2015. 01.21. 

 
AZ ADATKEZELÉSEKRŐL 
 
Az ÉNYKK Zrt. által folytatott, ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk. 
 
1./ Társaságunk jogszabályi felhatalmazás alapján a következő adatkezeléseket végzi: 
 

a) Menetjegy és bérlet nélkül utazó utasok adatainak felvétele, a ki nem fizetett szolgáltatás ellenértékének megfizettetése 
Az adatkezelés célja: a ki nem fizetett szolgáltatás ellenértékének beszedése 
Az adatkezelés jogalapja: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 7. §-a 
A kezelt adatok: név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely, a kedvezmény jogcímét megalapozó okmány 
azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója; (kiskorú utas esetén: törvényes képviselő neve, lakcíme) 
Az adatkezelés időtartama: az érvényes követelés behajtásáig (+ 5 év őrzési idő) 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-40437 
Adattovábbítás: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által kijelölt közjegyző, illetve a területileg illetékes Járásbíróság felé 
történik 

 
b) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése a közösségi közlekedés biztonságának és zavartalan működésének, 

vagyonvédelmének biztosítása érdekében  
(Térfigyelő kamerával felszerelt autóbusz-állomások: Ajka, Szabadság tér 8.; Tapolca, Hősök tere; Veszprém, Jutasi u. 4.; Győr, 
Hunyadi u. 9.; Kapuvár, Sport u.; Nagykanizsa, Báthory u.; Szombathely, Éhen Gyula tér; Szombathely, Ady tér; utazási iroda: Győr, 
Árpád út 51/b. ) 
Az adatkezelés célja: az autóbusz-állomásokon a közforgalom számára nyitva álló helyen, a megállóhelyeken található 
berendezések, az autóbusz, továbbá az autóbusz működését biztosító munkavállalók, illetve az utasok testi épségének és 
vagyontárgyainak védelme, továbbá a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása és bizonyítása 
Az adatkezelés jogalapja: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 8. §-a 
A kezelt adatok: képfelvétel 
Az adatkezelés időtartama: rögzítéstől számított 15 napig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-40438 

 
c) Fedélzeti kamerarendszer üzemeltetése egyes autóbuszok belterében  

(Fedélzeti kamerával felszerelt autóbuszok rendszámai: LZS-148, LZS-149, LZS-150, LZS-151, LZS-152, LZS-153, LZS-154, LNV-
792, LNV-793) 
Az adatkezelés célja: az autóbuszok belterében található berendezések, az autóbusz, továbbá az autóbusz működését biztosító 
munkavállalók, illetve az utasok testi épségének és vagyontárgyainak védelme, továbbá az autóbusz működését biztosító személyek 
felelősségének megállapítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása és bizonyítása 
Az adatkezelés jogalapja: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 8. §-a 
A kezelt adatok: képfelvétel 
Az adatkezelés időtartama: rögzítéstől számított 15 napig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH- 59199/2012. 

 
d) Tanulószerződés  

Az adatkezelés célja: tanulószerződéssel rendelkező szakmunkástanulók nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII tv.  
A kezelt adatok: név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, lakcím, (kiskorú tanuló esetén: törvényes képviselő 
neve, lakcíme, telefonszáma) 
Az adatkezelés időtartama: 5 évig 
Adattovábbítás: az érintett Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák, illetve az elméleti képzést biztosító iskolák részére 
 

e) Közérdekű adatigénylés  
Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylések teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos számlázás 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)  
A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím 
Az adatkezelés időtartama: 10 évig 
 

f) Értékesítéssel kapcsolatos számlázás 
Az adatkezelés célja: értékesítéssel kapcsolatos számlázás 
Az adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről 
A kezelt adatok: név, lakcím, anyja neve 
Az adatkezelés időtartama: 10 évig 
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g) Javítási, karbantartási, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás 

Az adatkezelés célja: javítási, karbantartási szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás 
Az adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről 
A kezelt adatok: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, személyazonosításra szolgáló igazolvány száma, adóazonosító jel / 
adószám, jármű rendszáma 
Az adatkezelés időtartama: 10 évig 

 
h) Webáruház üzemeltetésével kapcsolatos számlázás 

Az adatkezelés célja: számlázás 
Az adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről 
A kezelt adatok: név, lakcím, e-mailcím 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 
 
 

2./ Társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján a következő adatkezeléseket végzi: 
 

a) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, vagyonvédelem biztosítása  
(Térfigyelő kamerával felszerelt telephelyek: Pápa, Celli u. 69.; Várpalota, Bányabekötő u. 3.; Dudar, Vasútállomás 7.; Veszprém, 
Pápai út 30.; Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53.; Ajka, Hársfa u. 4.; Sümeg, Rendeki út 0200 hrsz.;Tapolca, Keszthelyi út 43., Győr, Ipar 
u. 99.; Győr, Buda u. 33.; Kapuvár, Szent Katalin u. 45.; Mosonmagyaróvár, Királyhida u. 44.; Sopron, Somfalvi u. 16.;  Szombathely, 
Körmendi út 92.; Sárvár, Ikervári út 18.; Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.; Zalaszentgrót, Szőlő u. 17.; Nagykanizsa, Virág B. u. 4.; 
Keszthely, Mártírok u. 2.; Lenti, Petőfi S. u. 28.) 
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem biztosítása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: képfelvétel 
Az adatkezelés időtartama: rögzítéstől számított 3 napig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-40439 

 
b) Panaszok, észrevételek ügyintézése 

Az adatkezelés célja: panaszok, észrevételek ügyintézése 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím  
Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig (+ 5 év őrzési idő) 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-60887/2012. 

 
c) Különjárati megrendelések 

Az adatkezelés célja: a személyszállítási szolgáltatás ügyintézése, a fuvardíj számlázása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, szül.idő 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 

 
d) Utazási iroda szolgáltatásai 

Az adatkezelés célja: utazásszervezés 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, szül.idő 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-81371/2014. 
Adattovábbítás: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. felé történik 
 

e) Webáruház üzemeltetése 
Az adatkezelés célja: reklámcélú elektronikus hírlevél küldése 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: felhasználói név, e-mailcím 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-81370/2014. 
 

f) Önéletrajzok kezelése 
Az adatkezelés célja: humán erőforrás kiválasztása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, illetve az önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok 
Az adatkezelés időtartama: 1 év, illetve az érintett kérésére történő törlésig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-62829/2013. 
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g) Nyereményjáték 

Az adatkezelés célja: nyertesek értesítése, nyeremények átadásának nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, születési név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve; személyazonosításra szolgáló okmány száma; 
adóazonosító jel 
Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig (+ 10 év őrzési idő) 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-70189/2013. 

 
h) Gyermekrajz-pályázat 

Az adatkezelés célja: nyertesek értesítése, nyeremények átadásának nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: játékos: név, iskola, neve, címe, osztály; nyeremény átvételekor: tanár neve, címe, anyja neve, adóazonosító jel vagy 
személyi szám 
Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig (+ 5 év őrzési idő) 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-72732/2014. 

 
i) Fényképfelvételek készítése rendezvényeken 

Az adatkezelés célja: esemény megörökítése, honlapon, újságban történő megjelenítése 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: képmás 
Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig (+ 5 év őrzési idő) 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-81369/2014. 

 
j) Műszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya) ügyintézés 

Az adatkezelés célja: műszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya) ügyintézés 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 
A kezelt adatok: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, személyazonosításra szolgáló igazolvány száma, adóazonosító jel / 
adószám, jármű rendszáma és adatai 
Az adatkezelés időtartama: 8 évig 
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási száma: NAIH-72733/2014. 
Adattovábbítás: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
 

k) Telephelyekre belépők nyilvántartása 
Az adatkezelés célja: telephelyekre belépő ügyfelek nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, rendszám 
Az adatkezelés időtartama: 1 évig 
 

l) Elektronikus hírlevél küldés 
Az adatkezelés célja: elektronikus Hírlevélre feliratkozók számára információ küldése e-mailben 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, e-mailcím 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 
 

m) Gépjármű kölcsönzés 
Az adatkezelés célja: személygépjármű kölcsönzés, gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett), egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés 
nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, lakcím, e-mailcím, telefonszám 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 
 

n) Gyártás 
Az adatkezelés célja: gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártás nyilvántartása 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  
A kezelt adatok: név, e-mailcím 
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig 
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Az érintett személyes adatainak ÉNYKK Zrt. általi kezeléséhez - a kötelező adatkezelésen felül - az érintett ráutaló 
magatartásával, úgymint a saját észrevételének vagy panaszának - írásban, vagy elektronikus úton történő - közlésével; az 
adatai rögzítésére szolgáló nyomtatvány kitöltésével; illetve az utazás megkezdésével, stb. járul hozzá. A felsoroltaktól eltérő 
célok esetében az ÉNYKK Zrt. kizárólag akkor kezeli utasa vagy ügyfele személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról az 
érintettet tájékoztatta, és ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat 
felvételekor adunk tájékoztatást. 

Az ÉNYKK Zrt. az érintettek személyes adatait az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (például a panasz, észrevétel 
elintézéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az érvényesített követelés behajtásáig, stb.), illetve az ezekhez a 
műveletekhez kapcsolódó adóügyi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeli. 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az ÉNYKK Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik utasai, illetve ügyfelei általa kezelt személyes adatainak biztonságáról. 
Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. A személyes adatokat fokozott biztonságú informatikai 
rendszerekben, nem nyilvános módon kezeli. Megakadályozza azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 
jogosulatlan megváltoztatását. Biztosítja, hogy a személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek 
ismerhessék meg - a feladataik ellátásához szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. 
Az internet használatával továbbításra kerülő adatok tekintetében fokozott biztonságú védelmi intézkedéseket tesz. 

Az ÉNYKK Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatok feldolgozásához - az érintett hozzájárulásával - külső 
adatfeldolgozót vehet igénybe, amely a neki átadott adatokon csak technikai műveleteket végez. Az ÉNYKK Zrt. a külső félnél 
végzett adatfeldolgozás jogszerűségéért ugyanúgy felel, mint saját adatkezeléséért, amit az adatfeldolgozóval kötött írásos 
szerződéssel vagy neki adott adatfeldolgozási megbízással biztosít. Az ÉNYKK Zrt. kötelezi magát arra is, hogy adatvédelmi 
kötelezettségeinek teljesítésére felhívja minden olyan harmadik fél figyelmét, amelynek az adatokat továbbítja vagy átadja. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett az ÉNYKK Zrt. adatvédelmi felelősénél (levélben: 9700 Szombathely, Körmendi út 92., faxon: +36-94/517-625, e-
mailben: jogiiroda@enykk.hu, illetve munkanapokon 10.00-14.00 között telefonon: 06 94/517-618) tájékoztatást kérhet a 
társaság által kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések 
kivételével - az adatbázisból való törlését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Akinek jogát, vagy jogos 
érdekét a képfelvétel érinti, a 2/a. jelű adatkezelés tekintetében a rögzítéstől számított 3, illetve az 1/b és c jelű adatkezelés 
tekintetében 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a képfelvétel ne kerüljön 
megsemmisítésre, illetve törlésre. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. tel: +36(1)391-1400). Az érintett a jogainak 
megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban az ÉNYKK Zrt.-t keresse fel. 

Az ÉNYKK Zrt. jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénnyel (Infotv.) összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során 
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI: 

Név: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Rövid név: ÉNYKK Zrt. 
Cégjegyzékszám: 18-10-100701 
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. 
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: jogiiroda@enykk.hu 
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az adatkezelés megnevezése 
 

Száma: JI / EAT-…. 
 

Változat száma: 1. 
Hatályba lépés:  

2015. ……... 

 
 
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. VAGY Az adatkezelés kötelező.  
 
 

 

Az adatkezelés célja:  
Az adatkezelés jogalapja:  
A kezelt adatok:  
Az adatkezelés időtartama:  
Az adatkezelés nyilvántartási száma:  
Adattovábbítás:  
Az érintett jogai: 

Az érintett az ÉNYKK Zrt. adatvédelmi felelősénél (levélben: 9700 Szombathely, Körmendi út 92., faxon: 
94/517-625, e-mailben: jogiiroda@enykk.hu, illetve munkanapokon 10.00-14.00 között telefonon: 94/517-
618) tájékoztatást kérhet a társaság által kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, illetve az 
adatbázisból való törlését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni 
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. tel: +36(1)391-1400). Az érintett a jogainak 
megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  
Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban az ÉNYKK Zrt.-t keresse fel! 
Az ÉNYKK Zrt. jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben 
szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 
 

A társaság adatkezeléseiről szóló Általános Adatkezelési Tájékoztató a www.enykk.hu oldalon az 
Adatvédelem menüpont alatt, illetve kifüggesztve az autóbusz-állomások hirdetőtábláin, valamint a társaság 
ügyfelei számára a szolgáltatások igénybe vétele érdekében nyitva álló működési helyeken (pl. a 
Kereskedelmi Irodában, az Utazási Irodában, az értékesítési pontokon, stb.) található. 
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NYILATKOZAT 

 
a munkáltató által biztosított informatikai 
eszközök és kommunikációs csatornák 

használata során tárolt személyes adatok 
eltávolításáról 

 

Száma: JI / NY-2. 
 

Változat száma: 1. 

 
 
 
Alulírott …………………………………………………..……………………….………………..………  
 
………………………………………………..……………………………………….(név, születési idő)  
 
jelen nyilatkozat aláírásával  
 

� nyilatkozom, hogy a munkáltató által részemre biztosított  
 

� számítógépről,  
� levelezőrendszerből 
� mobiltelefonról 
� egyéb adattárolásra alkalmas külső eszközről, úgymint ……………………… 

……………………………………………………………………..………………… 
 

az esetlegesen tárolt magánjellegű és személyes adataimat tartalmazó anyagokat 
eltávolítottam, azokkal kapcsolatosan a nyilatkozattételt követően semmifajta igényt nem 
támasztok; 
 

� kifejezetten felhatalmazom a munkáltatót arra, hogy az eddig általam használt postafiókba 
érkező személyes leveleket a nyilatkozattételt követően törölje. 

  
 
Kelt, ………………………….., 20..………………………….  
 

 
……………………………….. 

nyilatkozattevő 
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