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az önkormányzati költség 
1
etési szervek adatvédelmi és adatkezelési szabályzatáról 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 30. cikkében, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó ló 2011 . évi CXII. törvény 24. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörömben , figyelemmel az á ll amháztartásró l szó ló 201 1. évi 
CXCV. törvény 9/A. § ( 1) bekezdésére, va lamint a jogalkotásról szó ló 20 10. év i CXXX. törvény 
23. § (4) bekezdésj) pontjára, a következő utasítást adom ki: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

Ezen utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő önkormányzati 
költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szerv) által a lkalmazott adatvéde lmi és 
adatkezelési e lveket, valamint a költségvetési szervek adatvédelmi és adatkezelési politikáját, 
biztosítsa a költségvetési szervek által kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelésre, az 
adatok védelmére, az adatbiztonságra vonatkozó követelmények betartását. 

2. § 

( 1) A Szabályzat hatálya az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 
közalkalmazottaira és munkavállalóira terjed ki. 

3. § 

E Szabályzat alkalmazásában 
a) adatkeze lés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás , közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján , 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

b) adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalm i szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, ame ly a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

e) adatkezelési nyilvántartás: a Hivatal adatkezelési tevékenységeiről vezetett nyilvántartása az 
adatkezelés céljáról , az érintettek és a személyes adatok kategóriáról , a címzettek kategóriáról , 
adatok őrzési idejéről , az adatkezelés jogalapjáról , az adatok forrásáról ; 



dJ adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi ; 

eJ azonosítható természetes személy: aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, testi , fiziológiai , genetikai , 
szellemi , gazdasági , kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható; 
f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel , vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól , hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell , hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

g) GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679. rendelete (2016. április 27.); 

h) érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik; 
i) érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi , hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
jJ különleges adat: személyes adatok különleges kategóriái , a faji vagy etnikai származásra, 

politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 
személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

k) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. 

3. Az érintett jogai 

4. § 

( 1) A költségvetési szerv az átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog 
érvényesülése érdekében az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást 
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában , világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatást írásban - ideértve az elektronikus utat is - kell megadni. 
(2) A tájékoztatás megtagadható, ha 

a) az érintett már rendelkezik a kért információval ; 
bJ a kért tájékoztatás lehetetlen, aránytalanul nagy erőfeszítést igényel vagy a rendelkezésre 

bocsátás ténye lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné az adatkezelés céljának elérését; 
cJ olyan jogszabályi előírás esetén, amely egyidejűleg az érintett jogos érdekeinek védelméről 

is rendelkezik; 
dJ jogszabályban előírt szakmai titoktartási kötelezettség vagy jogszabályon alapuló titoktartási 

kötelezettség miatt az adatkezelésnek bizalmasnak kell maradnia. 
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5. § 

( 1) Az érintett az adatkezelésse l kapcsolatos jogainak gyakorlása érdekében jogosult kérelmet 
benyújtani. A kérelem benyújtását és érkeztetését követően a költségvetési szerv megvizsgálja, 
hogy 

aJ az arra jogosult nyújtotta-e be a kérelmet, 
bJ a kérelem melyik érintetti jog gyakorlására vonatkozik, 
cJ a kérelemben foglaltak teljesítésére vonatkozó intézkedés megtételére a Hivatal jogszabály 

szerint kötelezett-e. 
(2) A kérelem vizsgálatát követően a költségvetési szerv legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított harminc napon belül - a kérelem összetettségére, illetve a benyújtott kérelmek számára 
tekintettel a határidő egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható - visszajelzést ad az 
érintettnek 

aJ a határidő meghosszabbításáról, annak okairól , 
bJ intézkedés megtételéről vagy elmaradásáról , 
cJ az intézkedés e lmaradása esetén annak okairól , 
dJ jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásról. 

6. § 

( 1) Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását. 
(2) Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e. 
(3) Az érintett jogosult arra, hogy a költségvetési szerv á lta l kezelt személyes adatának másolatát 
kérje. 

7. § 

Az érintett kérheti a költségvetési szerv által kezelt személyes adatainak helyesbítését, illetve -
figyelemmel az adatkezelés céljára - , kiegészítését. 

8. § 

( 1) Az érintett személyes adatainak törlését kérheti , ha 
aJ a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból , amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték, 
bJ ha az érintett visszavonja az adatkeze lés a lapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja, 
cJ ha az éri ntett tiltakozik a közérdekből , közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy a 

jogos érdekből történő adatkeze lés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkeze lésre, 

dJ ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
eJ ha a személyes adatokat uniós vagy hazai jogban előírt kötelezettség teljesítése érdekében 

törölni kell. 
(2) Megtagadható a törlés, ha a személyes adat megőrzése 

aJ a véleménynyi lvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, 
bJ jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése, 
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cJ közérdekből végzett feladat végrehajtása, 
dJ közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében, 
eJ népegészségügy területét érintő közérdekből , 

f) közérdekű archiválás céljából , 
gJ tudományos, történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból , vagy 
hJ ha jogi igények előte1jesztéséhez , érvényesítéséhez vagy védelméhez 

szükséges. 

9. § 

Az érintett kérelmének elbírálásáig vagy intézkedés megtételéig korlátozható az adatkezelés, ha 
aJ az érintett a személyes adatok pontosságát vitatja, 
bJ az adatkezelés jogellenes és az érintett az adatok felhasználásának korlátozását kéri , 
cJ az érintett az adatokat jogainak érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri , 
dJ az érintett jogos érdek vagy jogszabályon alapuló adatkezelés ellen tiltakozott. 

10. § 

( 1) Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa ha 

a) ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés 
teljesítése, és 

b) az adatkezelés automatizált módon töt1énik. 
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha 
ez technikailag megvalósítható - ké1je a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 
(3) Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 
adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben , ha az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. 

11. § 

( 1) Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 
(2) A személyes adatok kezelésére a tiltakozást követően csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő igazolta. 

12. § 

( 1) Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását 
. . 

v1sszavonJa. 
(2) A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 
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13. § 

Amennyiben a költségvetési szerv a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni , erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes , kifejezett 
hozzájárulását megszerzi , illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

14. § 

Az érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt 

érvényesítheti jogait, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben fog laltak szerint a NAIH-hoz 
fordulhat, és panaszt tehet (igényérvényesítés, panaszjog). 

4. Adatvédelem, adatbiztonság 

15. § 

( 1) A költségvetési szerv az adatvédelmi elvek megvalósításához és az érintettek jogainak 
védelméhez szükséges garanciák biztosítása érdekében a papír alapú adathordozókat zárható 
szekrényben tárolja, az elektronikus adatokat tároló számítógépes programokat jelszóval védi , 
biztosítja a hozzáférés naplózását, és gondoskodik az adatok rendszeres mentéséről. 
(2) Az egyes intézkedések meghatározásakor a költségvetési szerv figyelembe veszi a kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát. 
(3) A költségvetési szerv a megtett intézkedéseket felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé 
teszi. 

16. § 

( 1) A költségvetési szerv biztosítja, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön 
sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a gyűjtött 

személyes adatok menny,segere, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és 
hozzáférhetőségére vonatkozik. 
(2) A költségvetési szerv biztosítja, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint emberi 
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 

17. § 

( 1) A költségvetési szerv az adatkezelési tevékenységéről írásban nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza 

a) a költségvetési szerv nevét és elérhetőségét, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és 
elérhetőségét ; 

b) az adatkezelés célját és jogalapját; 
e) az érintettek kategóriáit, valamint a kezelt személyes adatok kategóriáit; 
dJ a címzettek kategóriáit; 
e) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket ; 

j) az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírását. 
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(2) A kö ltségvetés i szerv megkeresés a lapján a NAIH rendelkezésére bocsátja a nyi lvánta11ást. 

18. § 

( 1) A költségvetés i szerv adatvéde lem mel kapcso latos fe ladata inak ell átásáért, a vonatkozó 
jogszabályo k és utasítások beta11ásáért a kö ltségvetési szerv vezetőj e fe l e l ős. 

(2) A kö ltségvetés i szerv vezetőj e fe ladatkörében go ndoskod ik 
a) a szemé lyes adatok keze lésére vonatkozó a lape lvek érvén yesül ésérő l , 

b) az adatkeze lés i műve l e te kre vonatkozó utas ítások jogszerűségérő l , 

e) az adatok biztonságáró l, az ehhez szükséges szervezés i és technika i in tézkedések 
meghozata láró l, elj árás i szabályo k kia lakításáró l, 

d) az adatvédelemmel összefüggő tevékenységek és fe l e l őssége k körül tek in tő és egyérte lm ű 

e lhatáro lásáró l, 
e) a Szabá lyzatban meghatározott fe ladatokhoz a szükséges erőforrások biztosításáró l. 

19. § 

( 1) A kö ltségvetés i szerv vonatkozásában az adatvédelmi tisztv i se l ő fe ladata it a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya i Po lgármesteri Hi vata l (a továbbiakban: Hi vata l) adatvédelmi 
ti sztv i se lőj e látj a e l. 
(2) Az adatvédelmi fe l e lős fe ladata i e ll átásáva l kapcso latban nem utas ítható, nem vonható 
fe l e l ősségre. Az adatvéde lmi fe l e l ős fe ladata i e ll átása során a kö ltségvetés i szerv vezetőj én ek 

tartozi k fe l e l ősségge l. 

(3) Az adatvédelmi fe l e l ős fe ladatkörében 
a) táj ékoztatást és szakmai tanácsot ad a kö ltségvetési szerv vezetőj ének a GDPR va lamint 

egyéb uni ós vagy hazai adatvéde lm i rendelkezések szer in ti köte lezettségeikkel kapcsolatban, 
b) e ll enő rz i a GDPR-nak, egyéb uni ós vagy haza i rende lkezéseknek va ló megfe lelést, a 

Szabályzatn ak és az adatvédelemme l összefüggő egyéb be l ső szabályzatnak tö rténő megfe le lést, 
e ll e nőrz i az Adatkeze lés i ny ilvánta rtás vezetését, naprakészen tai1ását, 

e) e ll enőrz i az adatkeze lésse l kapcso latos fe l e l ősök kij e lölését, részt vesz a Hivata l 
adatkeze léssel kapcso latos be l ső aud it tevékenységében, javaslatot tesz a személyes 
adatvédelemmel kapcso latos szabá lyozás mega lkotására, módos ításra, illetve vé leményezi azokat 
adatvéde lemi szempontbó l, 

dJ szervezi és koordiná lja a kö ltségvetés i szerv munkatársa inak adatvéde lm i oktatását, 
közreműködik az oktatási program kido lgozásába n, 

e) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásv izsgálatra vonatkozóan, nyomon követi an nak 
e lvégzését, 
_/) együttműködik, kapcso latot tart és szükség esetén ko nzultá l a NAIH-hal, 
g) részt vesz az adatvéde lmi inc idenskeze lés i tevékenységben. 
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20. § 

( 1) A költségvetési szerv vezetője 
a) meghatározza az adatkezelési feladatok ellátásának módját, 
b) megszervezi és rendszeresen ellenőrzi az adatkezelési feladatok ellátását; 
e) biztosítja az adatvédelmi előírások betartását, 
cl) kapcsolatot tart az adatvédelmi felelőssel, 
e) kivizsgálja a bejelentéseket, a bejelentés alapján intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez 

az adatvédelmi felelősnél. 

21. § 

( 1) A költségvetési szervnél végzett adatkezelés informatikai biztonságáért a Hivatal 
informatikáért felelős szervezeti egységének vezetője felelős. 
(2) A Hivatal informatikáért felelős szervezeti egységének vezetője gondoskodik az informatikai 
rendszerekben kezelt adatok védelméről , biztonságáról , megteszi a szükséges technikai és 
szervezési intézkedéseket az informatikai eszközökön tárolt adatállományok megőrzése 

érdekében, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen , 
gondoskodik a jogszabályban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüléséről. 
(3) Az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket a technika mindenkori fejlettségére tekintettel 
kell meghozni , több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani , amely a 
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget 
jelentene. 

22. § 

A költségvetési szerv közalkalmazottja, munkavállalója 
a) felelős az általa végzett adatkezelés szabályszerűségéért, 

b) a tudomására jutott személyes adatok kezelését, tárolását, megőrzését az adatvédelmi 
rendelkezések figyelembe vételével végzi , 

e) haladéktalanul jelenti a költségvetési szerv vezetőjének adatvédelmi incidens bekövetkeztét, 
ha annak következményeit tapasztalja, bekövetkezését valószínűsíti , vagy ha a Szabályzat 
rendelkezéseinek érvényesülése bármilyen módon ellehetetlenül. 

23. § 

( 1) A nem elektronikus formában tárolt adatok biztonsága vonatkozásában a költségvetési szerv 
Iratkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
(2) Az informatikai adatbázisban tárolt személyes adatok elektronikus másolatainak 
létrehozásával kapcsolatos biztonsági előírásokat, valamint az adattovábbításra vonatkozó 
biztonsági előírásokat az Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza. 
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5. A költségvetési szerv által kezelt személyes adatok köre 

24. § 

( 1) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott, valamint az érintett által rende lkezésre 
bocsátott személyes és különleges adatokat kezel. 
(2) A költségvetési szerv által kezelt adattípusokat a költségvetési szerv adatkezelési 
tájékoztatója tartalmazza. 

25. § 

( 1) A költségvetési szerv által megkötött polgári jogi szerződésekben feltüntetésre kerül a 
szerződő partnernek, illetve a kapcsolattartóinak, cégképviselőinek, megbízottainak egyes 
személyes adata. 
(2) Az ( 1) bekezdésre figyelemmel a szerződésekben kötelező tartalmi elem az adatkezelésre 
vonatkozó rendelkezés, melyet az 1. melléklet tartalmaz. 

6. Adatvédelmi incidens 

26. § 

( 1) A költségvetési szerv a tudomásszerzést követő hetvenkét órán belü l bejelenti az adatvédelmi 
incidenst a NAIH-nak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal 
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 
(2) Ha a bejelentés nem történik meg az ( 1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül , a 
Hivatal a késedelem igazolására szolgáló indokokat is továbbítja a NAIH részére. 
(3) A bejelentésben szereplő információk több részletben is közölhetők indokolatlan késedelem 
nélkül. 
( 4) A bejelentés mellőzésére vonatkozó döntést a költségvetési szerv vezetője hozza meg, 
amelyhez előzetesen beszerzi az adatvédelmi tisztviselő véleményét. 

27. § 

A költségvetési szerv nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről , amely tartalmazza az 
incidenshez kapcsolódó tényeket és az orvoslásra tett intézkedéseket. A nyi Iván tartást a 2. 
melléklet tartalmazza. 

28. § 

( 1) Az adatvédelmi incidensről az érintettet a GDPR 34. cikkében szereplő feltételek fennállása 
esetén, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az ott meghatározott módon kell értesíteni. 
(2) Nem kell értesíteni az érintettet, ha 

a) a költségvetési szerv megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, 
különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása - , amelyek a 
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személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné 
teszik az adatokat; 

b) a költségvetési szerv az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy 

e) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben az érintettet 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni , vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni , amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

29. § 

( 1) A költségvetési szerv munkatársa az adatkezeléssel összefüggésben tudomására jutott, 
intézkedést igénylő rendkívüli eseményre vonatkozó információról haladéktalanul tájékoztatja a 
költségvetési szerv vezetőjét , aki az információt haladéktalanul továbbítja az adatvédelmi 
felelősnek. 

(2) Az adatvédelmi felelős az esemény észlelésétől számított negyvennyolc órán belül , de 
legkésőbb hatvan órán belül az eset összes körülményét figyelembe véve az adatvédelmi incidens 
kockázatértékelési módszertana alapján döntési javaslatot fogalmaz meg a következők 

vonatkozásában: 
a) az esemény adatvédelmi incidens-e; 
b) amennyiben az esemény adatvédelmi incidens, az jár-e kockázattal a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, 
e) amennyiben kockázattal jár, akkor az magas kockázat-e, 
dJ mérlegeli , hogy az eset idő előtti közlése nem sérti-e a bűnüldöző hatóságok jogos érdekeit 

nem veszélyezteti-e az eset körülményeinek kivizsgálását. 
(3) A döntési javaslat megfogalmazása során az eset összes körülményének mérlegelése, 
valamint az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedés megtétele érdekében az adatvédelmi 
felelős szükség szerint bevonja a kivizsgálásba az információbiztonságért felelős vezetőt. 
(4) Az adatvédelmi felelős javaslata alapján a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul 
döntést hoz a NAIH-hoz történő bejelentés, valamint az érintett tájékoztatásának 
szükségességéről. 

7. Hatásvizsgálat 

30. § 

( 1) A költségvetési szerv adatvédelmi hatásvizsgálatot (a továbbiakban: hatásvizsgálat) végez 
abban az esetben, ha a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár az 
érintettek jogaira és szabadságaira nézve. 
(2) A vizsgálat arra irányul , hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok 
védelmét hogyan érintik. A hatásvizsgálat folyamatát a 3. melléklet tartalmazza. 
(3) A költségvetési szerv a vizsgálat során kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét a 
tervezett adatkezelésről. 
(4) A költségvetési szerv szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett 
kockázat változása esetén ellenőrzést folytat le annak é11ékelése céljából , hogy a személyes 
adatok kezelése a hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e. 
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31. § 

( 1) A költségvetési szerv 
a) a személyügyi adatok, 
b) az álláshely pályáztatásával kapcsolatban kezelt adatok, valamint 
e) a gyermekek személyes adatai 

kezelése kapcsán végez hatásvizsgálatot. 
(2) A költségvetési szerv más ügytípusban is végezhet hatásvizsgálatot. 

8. Záró rendelkezések 

32. § 

Ez az utasítás 2018. május 25-én lép hatályba. 

A költségvetési szerv a honlapján közzéteszi 
a) a megnevezését, 
b) a székhelyét, 
e) a törzskönyvi azonosítóját, 
d) az adószámát, 
e) a telefonos és elektronikus elérhetőségét, 

.f) ezen Szabályzatot, 

33. § 

g) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét , valamint 
h) az adatkezelési tájékoztatót. 

34. § 

A költségvetési szerv vezetője gondoskodik arról , hogy a költségvetési szerv közalkalmazottai és 
munkavállalói ezen Szabályzatot megismerjék. 
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1. melléklet az 1/2018. (V. 25.) polgármesteri utasításhoz 

Adatkezelésre vonatkozó rendelkezés a szerződésekben 

Személyes adatok kezelése 

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során a Szerződéssel összefüggésben 
természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját Közreműködője tekintetében 
mindegyik Fél adatkezelő, az adatkeze l ő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. 

A Felek a Közreműködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítése során a 
dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének 

szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik, a teljesítéshez, a jogi igény 
érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfeleléshez szükséges időtartamig. 

A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 

A Felek tudomással bírnak arról , hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem teljesítéséből 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 
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Adatvédelmi 

Sor-
Adatvédelmi incidens 

szám 
incidens hatósági 
időpontja bejelentésének 

időpontja 

2. melléklet az 1/2018. (V 2 5.) polgármesteri utasításhoz 

Adatvédelmi incidens nyilvántartása 

Adatvédelmi 
incidens jellege, az Adatvédelmi 

Adatvédelmi Adatvédelmi Adatvédelmi Adatvédelmi 

incidenshez incidenssel 
incidenssel incidenssel incidens hatása incidens 

kapcsolódó tények, érintettek köre 
érintettek érintett személyes (valószínűsíthető orvoslása 

körülmények 
száma adatok következmények) (intézkedések) 
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Nem 

Nincs szükség 
adatvédelmi 
hatásvizsgálatra 

3. melléklet a 1/2018. (V.25.) polgármesteri utasításhoz 

A hatásvizsgálat folyamata 

"' 
,,, 

,,, ,, 

Nincs előzetes 
konzultáció 

E lőzetes 

konzultáció 

13 




