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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat jegyzője a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXIII. törvény 23. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el.

I. Fejezet 
Általános rendelkezések

1. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy 
meghatározza Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) által gyűjtött személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és 
adatbiztonsági eljárásrendet, felelősségi rendet.

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, a 
munkavállalóira, közfoglalkoztatottjaira, valamint a Hivatallal, Önkormányzattal megbízási 
jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: foglalkoztatottak).

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: GDPR) és az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 
továbbiakban Infotv.) meghatározott, a Hivatal és az Önkormányzat által kezelt személyes 
adatokra, és adatkezelési tevékenységekre.

II. Fejezet
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek érvényesítése

1, Felelősségi rend

4. A foglalkoztatottak által végzett adatkezelésnek az adatkezelés minden szakaszában 
meg kell felelnie a GDPR-ban és Infotv-ben foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó 
elveknek.

5. Az alapelvek érvényesülését biztosító eljárásrendek kidolgozásáért és betartatásáért a 
jegyző és a szervezeti egységek vezetői (a továbbiakban: vezetők) felelősek.

6. Az adatkezelési eljárásrendeket a vezetők az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével 
dolgozzák ki, az adatvédelmi és az adminisztratív adatbiztonsági kockázatok feltérképezését és 
az adatkezelési elvek, szabályok alkalmazásának ellenőrzését a belső kontrollrendszer részeként 
(folyamatábrák, kockázatértékelés- és elemzés, ellenőrzési nyomvonal, monitoring, információ 
és kommunikáció) alakítják ki.

7. A 6. pont rendelkezése nem érinti az adatvédelmi tisztviselő és a vezetők által 
lefolytatandó adatvédelmi kockázatfeltárásokat, ellenőrzéseket, adatvédelmi hatásvizsgálat
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lefolytatását, adatvédelmi incidens dokumentálását és kezelését.

2. Célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság elvek
érvényesülésének biztosítása

8. A vezetők kötelesek arról gondoskodni, hogy a jogszabályon alapuló adatkezelés 
célhoz kötötten, a szükségesség és arányosság alapján indokolható minimális körben, pontos, 
aktuális adattartalommal és a szükséges vagy jogszabály által meghatározott időtartamra 
történjen. A vezető köteles ellenőrizni ennek betartását.

9. A hozzájáruláson, jogos érdeken és szerződésen alapuló adatkezelések tekintetében, 
valamint, ha az adatkezelés a Hivatal / Önkormányzat jogi kötelezettségének teljesítéséhez 
szükséges, a vezetők kötelesek egyeztetni az adatvédelmi tisztviselővel

a) a kialakított munkafolyamatok esetében jogszabályváltozás esetén vagy szükség 
szerint és

b) új munkafolyamatok kialakítása során az új munkafolyamat bevezetése előtt minden 
esetben.

3. Integritás, bizalmas jelleg elv érvényesülésének biztosítása

10. Az adatkezelés vagy adatbiztonság valamely elve sérülésének gyanúja esetén az 
foglalkoztatottak kötelesek értesíteni vezetőjüket az incidens kivizsgálása és kezelése 
érdekében.

11. A vezető köteles értesíteni a jegyzőt és az adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben

a) saját hatáskörben nem tudja kezelni az adatvédelmi incidenst,
b) nagy mennyiségű személyes adatot érint vagy
c) különleges személyes adatot érint.

12. Informatikai adatbiztonság sérülésének gyanúja esetén minden esetben értesíteni 
szükséges az incidensről az informatikai biztonsági vezetőt is.

13. Az adatvédelmi incidens feltárása és kezelése, jövőbeli megelőzése érdekében 
lefolytatásra kerülő eljárásban a foglalkoztatottak kötelesek közreműködni.

4. Elszámoltathatóság elve érvényesülésének biztosítása

14. A megfelelő szintű adatkezelési tudatosság kialakítása és fenntartása érdekében 
oktatásokat kell tartani

a) jogszabályváltozás esetén a jogalkalmazást megelőzően,
b) szervezeti egység vezetője hatáskörében kezelhető adatkezelési szabálytalanság esetén

az esemény kezelését követően haladéktalanul, ^ ^
c) hivatali szinten kezelendő adatkezelési szabálytalanság esetén a szabálytalanság
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kezelését követően haladéktalanul.

15 A 14 pontban foglaltakon kívül a foglalkoztatottak részére évente legalább egyszer az 
adatvédelmi tisztviselő adatvédelemről és adatbiztonságról oktatást tart. Az oktatás együtt is 
tartható az informatikai biztonsági oktatással.

16. Az oktatásokat és a belső kontrollrendszer részeként elvégzett adatvédelmi feladatokat 
dokumentálni szükséges.

III. Fejezet

Adatvédelem és adatbiztonság a munkahelyi feladatellátás során 

5, Adminisztratív és informatikai adatbiztonság

17. Az adatkezelő köteles gondoskodni az általa kezelt adatok adminisztratív és 
informatikai biztonságáról. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés vagy sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen.

18. Az ügyintézők kötelesek a megőrzésre, illetve irattározásra nem kerülő és feleslegessé 
vált iratok és egyéb nyomtatványok, feljegyzések megsemmisítésére, melyet - ahol 
rendelkezésre áll - irodai megsemmisítővel kell végrehajtani. A papírvagdalék a kommunális 
szemétbe üríthető.

19. Nagy mennyiségű felesleges papírt vagy, ahol nem áll rendelkezésre irodai 
megsemmisítő át kell adni az Üzemeltetési Osztály részére megsemmisítésre.

20. Hetente egy alkalommal, illetve szükség esetén egyedi kérésre is az Üzemeltetési 
Osztály munkatársai begyűjtik a megsemmisítésre elkülönített papírt, azonban a begyűjtésig azt 
zárt helyen kell tárolni.

21. A kommunális szemétbe (papírkosárba) ép vagy rekonstruálható formában nem 
kerülhet személyes, vagy egyéb okból nem nyilvános adatot hordozó papír.

22. Az irattári selejt ellenőrzött megsemmisítésére a Hivatal külső vállalkozóval is 
megállapodhat.

23. Személyes, vagy egyéb okból nem nyilvános adatot hordozó papír nem maradhat 
folyosón vagy egyéb, kulccsal nem zárható helyen őrizetlenül. Az irodákat e szempontból 
zárhatónak kell tekinteni.

24. A Hivatal irodáit munkaidőn kívül, illetve munkaidőben, a munkatársak távollétében 
kulcsra zárva kell tartani.

25. Ügyiratok munkaidőben sem hagyhatók asztalon vagy nyílt tárolásban az utcai vagy 
udvari ablakok közelében, ha arra közelről rálátás lehetséges.
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26. A vas iratszekrényeket, lemezszekrényeket az iroda elhagyása esetén munkaidőben is 

zárni kell.
27. Személyes adatok továbbitása során az adatkezeléssel megbízott ügyMzó_ és az 
iratkezelésért felelős szervezeti egység együttesen felelősek azért, hogy az a ao e e es 
nélkül (ép, lezárt boritékban/csomagban, a küldemény érdemi szövege ne legyen kívülről 
olvasható) továbbításra kerüljenek a címzett részére. E felelősség a küldeménynek a p 

részére történő átadásig tart.
28. Meghatározott személyes adatokat, különleges adatokat tartalmazó okmányokat tarolo 
irodák csak az ott dolgozók jelenlétében, munkaidőben takaríthatók. A „Csak mu^aido en 
takarítható” helyiségek listáját a takarítást vállaló szerződéses partnerrel kötött szerződés evente 

pontosított mellékletében rögzíteni kell.

29. A Hivatal területén őrizetlenül hagyott, illetve elveszett, majd megtalált iratokat, 
biztonsági okmányokat az ügyfélszolgálat őrzi a személyazonosságát igazoló érintett 
(képviselője, gondnoka, megbízottja) részére történő átadásig. Az érintettet az irat, okmány 
előkerüléséről az ügyfélszolgálat értesíti.

30. Személyes adatokat tartalmazó hivatalos iratok nyomtatása az irodákban lehetséges. 
Folyosón elhelyezett nyomtatóval személyes adatot tartalmazó iratot nyomtatni akkor lehet, ha 
technikailag biztosított az ügyintéző egyedi azonosítását követő és az ügyintéző jelenlétében

történő nyomtatás indítása.

31. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény alapján a kötelező elektronikus ügyintézés hatálya alá tartozó 
szervek között a személyes adatok továbbítása hivatali kapun keresztül történik.

32. A Hivatal az adatnyilvántartások rendszerének felépítése, a jogosultságok 
meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyes 
adatokat tartalmazó iratokat csak azok a munkavállalók, illetve egyéb, a Hivatal vagy az 
Önkormányzat képviseletében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, 
feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

33. Az adatállományok, számítógépek, adathordozók, programok informatikai védelmére, 
az adatok biztonságos informatikai kezelésére, őrzésére, mentésre, törlésre, archiválásra, 
helyreállításra, a hozzáférési jogosultságok beállítására, a biztonságos jelszavak kialakítására, 
vírusvédelemre az Informatikai Biztonság Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

6. Adatvédelem az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során

34. Az ügyintézők csak az egyazon ügyben érdekelt ügyfeleket fogadhatják együttesen, 
ellenkező esetben egyesével kell foglalkozni az ügyfelekkel. Ügyintézés alatt - az iratbetekintés 
szabályainak figyelembe vételével - az érintett törvényes képviselője, gondnoka, 
meghatalmazottja, jogi képviselője, továbbá adatkezelési tájékoztatáson alapuló kifejezett
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beleegyezésével a kíséretében levő személyek is jelen lehetnek.

35. Ügyfél és a kíséretében levő személyek csak az ügyintéző jelenlétében tartózkodhatnak 
az irodában, várakozásra az ügyfélteret - váró, folyosó - vehetik igénybe.

36. Telefonon történő hivatalos beszélgetést zárt (csukott) ajtók mögött, ügyfelek 

kizárásával lehet folytatni.
37. Ügyfél jelenlétében csak saját ügyében folytatható hivatalos telefonbeszélgetés, ezen 
kívül általános jellegű információk továbbíthatók harmadik személy részére.

38 Több ügyintéző közös irodai elhelyezésben való tevékenysége esetén, egyidejűleg több 
ügyfelet lehetőség esetén nem fogadhatnak. Ha a töhh ügyfél különböző időpontokban történő 
fogadása nem valósítható meg, akkor az ügyek úgy intézhetőek, hogy egymás ügyeiről, 
adatairól tudomást ne szerezhessenek és az érintett beleegyezésével folytatható ugyehen

telefonbeszélgetés.

39. Nem azonosított ügyfél, telefonáló, elektronikuslevél-küldő nem kaphat ügyekről 
érdemi informáeiókat, sem személyes adatokat. Azonosítatlan személy csak általános 
tájékoztatásban részesülhet, illetve számára közérdekű adatok adhatók ki.

40. Adatszolgáltatás személyes adatokat tartalmazó adatbázisból az alábbi módon történhet, 
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik:

a) az érintett a Hivatal vagy az Önkormányzat által kezelt saját személyes adataiba 
betekinthet, arról tájékoztatást kérhet úgy, hogy ezalatt más természetes személy 
személyes adatait nem ismerheti meg;

b) az érintett megkeresésére válaszolva, személyes adatokat szolgáltató okiratot 
személyenként kell elkészíteni és iktatni, amennyiben ez nem lehetséges, az iratot 
anonimizálni szükséges olyan technikai módon, hogy az adatok ne legyenek 
visszafejthetőek.

7. Szerződések adatvédelmi rendelkezései, adatfeldolgozói szerződések

41 Személyes adatok kezelését eredményező szerződések adatvédelmi rendelkezései 
szövegezéséhez a szerződés előkészítése során az adatvédelmi tisztviselő tanáesát ki kell kérni.

8. Számítástechnikai és egyéb adatkezelésre alkalmas eszközök munkahelyi
használata

42. A foglalkoztatottak a rendelkezésükre bocsátott munkaeszközöket kizárólag 
munkavégzés céljából használhatják, a számítástechnikai eszközök magánhasználata nem 

megengedett.
43. Ha a foglalkoztatott a számítástechnikai eszközön a 42. pontban meghatározottakkal 
ellentétben munkaviszonnyal össze nem függő személyes adatot tárol, a magánszférát 
tiszteletben tartva köteles eljárni a munkáltató, így nem kezelheti az ily módon tárolt személyes 
adatot, továbbá lehetőséget kell biztosítania a foglalkoztatott számára a magánadatokkal való

rendelkezésre.
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44. A munkáltató a foglalkoztatottaknak a munkavégzés céljából rendelkezésre bocsátott 
munkaeszközök (számítógép, laptop, nyomtató) használatát jogosult ellenőrizni.
45. Az ellenőrzésnek az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie, nem sértheti a 

foglalkoztatott alapvető jogait.
46. A foglalkoztatottak által használt munkaeszközök munkáltató általi ellenőrzése akkor 
jogszerű, ha az ellenőrzés pontos részleteiről, az ellenőrzést megelőzően GDPR eloirasa szerinti 
formában és módon tájékoztatják a foglalkoztatottat.
47. Az adatbiztonság vagy az informatikai rendszer védelme okán az informatikai 
hálózatot üzemeltető, fenntartó rendszergazda vagy informatikus az informatikai vagy egyéb 
eszköz tartalmába jogosult betekinteni. Az így megismert adatokat harmadik személy szamara 
- így a munkáltató részére - nem jogosult továbbítani.
48. Foglalkoztatott egy hetet meghaladó távolléte, valamint jogviszonyának megszűnése 
esetén hivatali elektronikus levél fiókjához közvetlen felettes írásbeli vagy informatikai kérések 
bejelentésére szolgáló online felületen benyújtott kérésére a helyettesítést ellátó személy részére 
az Informatika Csoport hozzáférést biztosít

a) jogviszony megszűnése esetén a megszűnést követő egy hónapig,

b) tartós távoliét esetén a távoliét időtartamára.

49. Jogviszony megszűnés esetén a szervezeti egység vezetője, ha a folyamatos 
feladatellátás biztosítása azt szükségessé és indokolttá teszi, kérheti a hozzáférés 6 hónapi 
időtartamra történő biztosítását.
50. Foglalkoztatott jogviszonyának megszűnését követő átmeneti időszak eltelte után az 
elektronikus levélfiók törlésre kerül.
51. A foglalkoztatottat jogviszonyának megszűnésekor erről írásban tájékoztatni kell.

52. Amennyiben az elektronikus levél átirányításának időtartama alatt magánjellegű 
elektronikus levél érkezik, azt haladéktalanul — lehetőleg a tartalmának megismerése nélkül - 
törölni kell és a feladót tájékoztatni kell, hogy a levél címzettje ezen az elektronikus levélcímen 
a továbbiakban vagy tartósan nem érhető el.

9. Online adatfeltöltéssel kapcsolatos adatvédelem

53. Az Önkormányzat által vagy az Önkormányzat megbízásából működtetett online 
felületen személyes adatok feltöltésére alkalmas felületet az adatvédelmi tisztviselő szakmai 
tanáesát követően kell kialakítani.

54. Az online felületet úgy kell kialakítani, hogy személyes adatok feltöltésére a felületen 
elhelyezett adatkezelési tájékoztató megismerését és a megismerés igazolását követően, 
valamint hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a tájékoztatáson alapuló adatkezelési 
hozzájárulás megadását követően legyen lehetőség.
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10. Térfigyelő kamerák alkalmazása

55. A Hivatal adat - és vagyonbiztonsága érdekében a Hivatal épületeiben, zárt udvarán és 
a bejáratokat figyelő zártláneú térfigyelő kamerarendszert üzemeltet.

56. Térfigyelő kamerákat mindenki által jól látható helyen kell elhelyezni. Új térfigyelő 
kamerát adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzését követően lehet felhelyezni.

57. A kamerák esak kivételes esetben, a szükségesség — arányosság mérlegelését követően 
telepíthetőek, ha a Hivatal adat- és vagyonbiztonságának fenntartása azt indokolja.

58. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséről a foglalkoztatottakat és az ügyfeleket 
adatkezelési tájékoztatóban a térfigyelő kamerák hatókörébe érkezés előtt tájékoztatni kell. Uj 
foglalkoztatottak esetében a munkába állás előtt, a kinevezéstől, munkaszerződéstől független 
dokumentumban kell tájékoztatni a foglalkoztatottat, aminek a megismerését a foglalkoztatott 
aláírásával igazol.

59. A kamerák által közvetített képeket a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (a 
továbbiakban: Nkft.) munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik. A felvételeket a Hivatal 
tulajdonában és birtokában lévő szerver zárt rendszerben 3 munkanapig tárolja.

60. A térfigyelő kamerák által készített felvételek megismerésére a jegyző, aljegyző, 
informatikai csoportvezető, adatvédelmi tisztviselő, védelmi ügyintéző, Nkft. munkatársai, 
valamint a felvételen szereplő érintett személy jogosult.

61. A térfigyelő kamerák felvételeit közvetítő monitorokat úgy kell elhelyezni, hogy a 
felvételek megismerésére jogosult személyeken kívüli harmadik személynek arra ne legyen 
rálátása.

62. A felvétellel érintett ügyfél kérésére a felvétel rá vonatkozó szakaszát részére széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban másolatban át kell adni.

63. A felvételek felhasználására, harmadik személynek történő továbbítására, 
nyilvánosságra hozatalára - törvényben foglalt esetek kivételével - az érintett kifejezett és 
egyértelmű, tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség.

64. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséről a foglalkoztatottakat és az ügyfeleket 
adatkezelési tájékoztatóban a térfigyelő kamerák hatókörébe érkezés előtt tájékoztatni kell. Új 
foglalkoztatottak esetében a munkába állás előtt, a kinevezéstől, munkaszerződéstől független 
dokumentumban kell tájékoztatni a foglalkoztatottat, aminek a megismerését a foglalkoztatott 
aláírásával igazol.

65. A térfigyelő kamarákkal megfigyelt területek listáját az 1. melléklet tartalmazza.
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11. Elektronikus beléptető rendszer

66. Az önkormányzat vagyonának védelme eéljából a Hivatal elektronikus beléptető 

rendszert működtet.
67. Az elektronikus beléptető rendszer rögzíti, hogy az alkalmazottak mely kapukat 
használják a Hivatal épületébe történő belépés és kilépés során.
68 A beléptető rendszer a belépési adatokon túl a családi név, utónév, kártyaszám 
személyes adatokat tárolhatja. Biometrikus adat rögzítése és nyilvántartása nem megengedett.
69 Az elektronikus beléptető rendszerben tárolt személyes adatokhoz - beleertve az 
alkalmazottak belépési adatait is - az Üzemeltetési Osztály vezetője es munkatársa fér hozza 
belépési kártya készítése eéljából.
70. Az adatok kizárólag eélhoz kötötten használhatóak fel, nem használhatóak fel 
profilalkotásra, és nem továbbíthatóak.
71. Statisztikai eélokra kizárólag visszafejtésre alkalmatlan anonimizált vagy álnevesített 
formában használhatóak fel adatok.
72. A foglalkoztatott! jogviszony megszűnését követően a beléptető rendszerben tárolt 
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
73. A beléptető rendszer üzemeltetéséről a foglalkoztatottakat adatkezelési tájékoztatóban 
tájékoztatni kell. Új foglalkoztatottakat a munkába állás előtt, a kinevezéstől, 
munkaszerződéstől független dokumentumban kell tájékoztatni, aminek a megismerését a 
foglalkoztatott aláírásával igazol.

12. Elektronikus munkaidő nyilvántartás bevezetése

74. A munkáltató jogos érdeke, hogy a foglalkoztatotti jogviszonyból eredő kötelezettségek 
teljesítését ellenőrizhesse, ennek érdekében a munkaidő nyilvántartást az elektronikus beléptető 
rendszerrel technikailag összekötheti. Az adatkezelés célja elektronikus munkaidő nyilvántartás
vezetése.
75. Az elektronikus beléptető rendszer és a munkaidő nyilvántartás összekapcsolás során is 
érvényesülnie kell az adatkezelés elveinek, így a kezelt személyes adatok körét célhoz kötötten 
és adattakarékosan kell meghatározni, a munkaidő nyilvántartásnak pontosnak és napra késznek 
kell lennie. Az elektronikus munkaidő nyilvántartásban személyes adatok csak jogszabályban 
meghatározott időtartamig kezelhetőek, ezt követően törölni kell azokat.
76. Statisztikai célokra kizárólag visszafejtésre alkalmatlan anonimizált vagy álnevesített 
formában használhatóak fel adatok.
77. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés nem lehetséges.
78. Az azonos célú adatkezelések közül azt lehet alkalmazni, amely kevésbé érinti vagy 
korlátozza a foglalkoztatottak jogait, vagy amely munkáltatói adatkezeléssel nem jár.

79. Biometrikus adat rögzítése és nyilvántartása nem megengedett.
80 Az elektronikus munkaidő nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy a munkaidő 
nyilvántartással össze nem függő adatokat nem rögzíthet (pl. dohányzási szokások), nem
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képezhető munkaidő nyilvántartással össze nem függő egyéb nyilvántartás, profilalkotas. ^
81. Elektronikus munkaidő nyilvántartás kizárólag adatvédelmi hatásvizsgálat es az
adatkezelési nyilvántartás felvételét követően vezethető be.
82 Elektronikus munkaidő nyilvántartás bevezetését megelőzően a GDPR szerinti
tartalommal és formában a foglalkoztatottakat, valamint az új belépőket tájékoztatni szükséges.

III. fejezet
Adatkezelői feladatok

13. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

73. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az adatvédelmi tisztviselő vezeti 
elektronikusan és iktatott ügyiratban szervezeti egységenként.

74. A szervezeti egységek vezetői kötelesek

a) együttműködni az adatvédelmi tisztviselővel adatkezelési tevékenységek
nyilvántartásának felvételében és felülvizsgálatában,

b) határidőben pontos adatokat átadni az adatvédelmi tisztviselő részére.

75. Az adatkezelési nyilvántartás felvételéhez a szervezeti egységek vezetői adatkezelési 
kérdőívet töltenek ki.

76. Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelési kérdőív alapján áttekinti a szervezeti egységek 
helső kontrollrendszerhen rögzített folyamatait a vezetőkkel, és összeállítja az adatkezelési 
tevékenységek nyilvántartását.

77. Az adatkezelési nyilvántartás alapján az adatvédelmi tisztviselő elkészíti az érintettek 
számára az adatkezelési tájékoztatót.

78. Az adatkezelési tájékoztatót a szervezeti egységek elhelyezését szolgáló hivatali részen, 
valamint az ügyfelek által kitöltendő kérelmek, nyomtatványok hátoldalán kell feltüntetni, 
és az Önkormányzat honlapjára fel kell tölteni.

14. Adatvédelmi hatásvizsgálat

79. Adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezeléssel érintett szervezeti egységek vezetői 
kötelesek elkészíteni vagy a jegyző elkészítteti az adatvédelmi tisztviselővel, ha olyan új 
teehnológia, program, rendszer, alkalmazás vagy olyan új eszköz használatát vezetik be, 
amely személyes adatokat kezel vagy alkalmas ezek kezelésére.

80. Az adatvédelmi hatásvizsgálatnak tartalmaznia kell:

a) adatkezelés bemutatását, ennek körében különösen a kezelt személyes adatok körét, 
a személyes adatok kezelésének célját, jogalapját, tárolás időtartamát, a címzetteket 
és azokat a személyeket, akik az adatokhoz hozzáférhetnek,

h) az adatkezelés folyamatát az adatgyűjtéstől az adatok megsemmisítéséig a helső 
kontrollrendszerhen kialakított folyamatábrákhoz kapcsolódóan.
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c) az adatkezeléshez kapesolódó felelősségi viszonyokat,

d) a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközöket rendszerek,
alkalmazások, adatbázis-kezelő rendszerek, helyisegek, egyeb eszkozok),

e) annak bemutatását, hogy a gyűjtött adatok az adatkezelés céljai szempontjából 
megfelelőek és relevánsak, a szükségesre korlátozódnák (adattakarekossag),

f) adatminőséget biztosító intézkedéseket (pontosság),

g) azt, hogy az érintetteket milyen módon tájékoztatják az adatkezelésről,

h) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulást az ““y™
’ módon szerzik be, a hozzájárulások nyilvántartása milyen módón történik, azok

visszakereshetőségének biztosítását,

i) hogyan biztosítják az érintetti jogokat (hozzáférés, adathordozhatóság, helyesbítés,
törlés, korlátozás, tiltakozás),

Í)adatfeldolgozó részére milyen körben, milyen módon, célból, joplappal történik a 
személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozói kötelezettségeket, adatkezelő 
ellenőrzési kötelezettségét, jogosultságát,

k) az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett országok 
megnevezését, továbbá, hogy az adatkezelés és - tárolás megfelelő védelmi szintje
hiztosított-e,

l) Európai Unión belüli adattovábbítás leírását az adatkezelésre vonatkozó szabályok
szerint,

m) adatvédelmi incidens elkerülése, illetve annak megvalósulása esetén annak kezelese 
érdekében tervezett intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az adatbiztonság 
megteremtéséhez;

n) adatkezelési kockázatok - adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, adatok véletlen 
vagy jogellenes megváltoztatása, adatvesztés - feltérképezését a koekázat súlyossága 
és a bekövetkezésének valószínűsége alapján;

o) adatvédelmi tisztviselő véleményét.

81. Az adatvédelmi hatásvizsgálat 1 példányát az érintett szervezeti egységnél, 1 példányt az 
adatvédelmi tisztviselőnél kell az iratkezelés szabályai szerint őrizni.

82. Az adatkezelő szervezeti egység vezetője

a) évente a belső kontrollrendszer felülvizsgálatával egy időben,

b) jogszabályváltozás esetén és
c) adatkezelési műveletek változása esetén köteles

az adatkezelési folyamatok felülvizsgálatát elvégezni annak érdekében, hogy a személyes 
adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően ^ történik-e. A 
felülvizsgálatot és annak eredményét dokumentálni kell, annak 1 példányát az érintett 
szervezeti egységnél, 1 példányt az adatvédelmi tisztviselőnél kell az iratkezelés szabályai
szerint őrizni.
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83 Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése amely a továbbított, 
tárok vTgy ^s módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemm.s te et, 
é"rmervatoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan

hozzáférést eredményezi.
84 Adatvédelmi incidens észlelése esetén a foglalkoztatott kötelessége a szervezeti 

egytÍe vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni az ineidensről. A szervezed egység vezetője 
tiékoztatja egyidejűleg a jegyzőt, adatvédelmi tisztviselőt es informatikai adatoiztons g 
vélhető sérülése esetén az informatikai biztonsági vezetőt. A tájékoztatásnak tartalmaznia

kell

a) az incidens (észlelt esemény) leírását,
b) az ineidens észlelésének időpontját,
c) az érintettek körét és
d) amennyiben megbeesülhető, az érintettek hozzávetőleges számát.

85 Amennyiben az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
' nézve koekázattal jár, a jegyző az adatvédelmi tisztviselőn keresztül az észlelést követő

legkésőbb 72 órán belül a GDPR-ban előírt tartalommal értesíti az incidensről a Nemzeti 
Adatvédelmi és Informáeiószabadság Hatóságot.

86. Az adatvédelmi tisztviselő, az érintett szervezeti egység vezetője és szükség esetén az 
informatikai biztonsági vezető feltárja az adatvédelmi incidens okait, az incidens 
bekövetkezésének időpontját, az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek 
körét és számát. Amennyiben az érintettek száma nem határozható meg pontosan, akkor a
hozzávetőleges számát.

87. Az adatvédelmi tisztviselő a vizsgálatot folyamatosan dokumentálja.

88. Az adatvédelmi incidensről - a GDPR-ben előírt esetben - a jegyző tájékoztatja az 
érintettet. A tájékoztatási kötelezettség jelzése és a tájékoztatás elkészítése az adatvédelmi 
tisztviselő és az informatikai biztonsági vezető feladata.

89. Az adatvédelmi incidens kivizsgálásának eredménye alapján az adatvédelmi tisztviselő, 
az érintett szervezeti egység vezetője és az informatikai adatbiztonság sérülése esetén az 
informatikai biztonsági vezető intézkedési terv javaslatot készít a jegyző részére.

90. Az intézkedési tervben a jegyző meghatározza

a) az adatvédelmi incidens orvoslására teendő intézkedéseket, beleértve az incidensből 
eredő hátrányos következmények enyhítését,

b) a jövőbeni incidensek elkerülése érdekében teendő intézkedéseket és

c) a feladatok végrehajtásának határidejét, felelősé(ei)t.

91. Az intézkedési terv végrehajtásáról a felelősök írásban beszámolnak a jegyzőnek a 
határidő elteltének napján. A végrehajtásról szóló beszámoló másolatát egyidejűleg meg 
kell küldeni az adatvédelmi tisztviselő részére.

15. Adatvédelmi incidens kezelése

92. Az adatvédelmi incidenseket, az incidens feltárását rögzítő dokumentumokat, az
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intézkedési tervet, annak végrehajtásáról szóló beszámolót az adatvédelmi 
nyilvántart^. A dokumentálásban az incidens kezelesenek felelősei kötelesek
együttműködni.

IV. fejezet

Az adatvédelem szervezete

16. Adatvédelmi tisztviselő

93. Az adatvédelmi tisztviselő beosztásában közvetlenül a jegyző vagy aljegyző alá 
tartozik.

94. Több adatvédelmi tisztviselő kinevezése esetén vezető adatvédelmi tisztviselőt kell 
kinevezni, akinek a munkaköri leírásában szerepeltetni kell, hogy feladata az egyes 
adatvédelmi tisztviselők feladatellátásának koordinálása, összehangolása.

95. Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő más munkakört is ellát, akkor munkaköri 
leírásában százalékos arányban meg kell határozni az adatvédelmi feladatok és egyéh 
feladatok arányát.

96. Az adatvédelmi tisztviselő

figyelgmmel kíséri és értelmezi az információs önrendelkezest, a személyes adatokat, 
közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat érintő jogszabályokat és állásfoglalásokat, 
azokat a Hivatal és Önkormányzat tevékenységének folyamataira alkalmazza;

b) javaslatot tesz az adatvédelemmel összefüggő belső szabályozórendszerre, megírja,^ és 
folyamatos aktualizálja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, azt a kapcsolódó 
dokumentumokkal összehangolja;

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

d) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok rendelkezéseinek 
betartását, az adatbiztonsági követelmények érvényesülését mind a papír alapú, mind az 
elektronikus eljárások során;

e) kivizsgálja a tárgyban a Hivatalhoz érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés 
észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót;

f) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi ismeretekről;

g) részt vesz a belső kontrollrendszer folyamatok kialakításában, módosításában az 
adatvédelem célkitűzéseinek megvalósítása érdekében;

h) részt vesz a követelmények meghatározásában az informatikai rendszerek kialakítására 
és üzemeltetésére, az informatikai biztonság megfelelő szintjének elérése és fenntartása 
érdekében, a rendszerek életciklusának folyamatában;

i) statisztikai adatszolgáltatást elkészíti és továbbítja a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére;

j) közérdekű adatszolgáltatást végez;
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k)

l)

m)

adatvédelmi incidens eseményét, a körülmények feltárását, a megtett inteAedeseket 
dokumentálja, jogszabályban előírt esetben a NAIH reszere szolgáló tájékoztatót
elkészíti;
félévente általános adatvédelmi oktatást, szükség^ esetén eseti oktatást tartalmaz az 
foglalkoztatottak részére. Az oktatásokat dokumentálja.

17. A foglalkoztatottak kötelezettségei

97. A Hivatal valamennyi foglalkoztatottja köteles

a) az adatvédelmi előírásokat megismerni, és maradéktalanul betartani;

b) előzetesen egyeztetni az adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok kezelését vagy a 
közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyekben, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi es 
Informáeiószabadság Hatóság közreműködését igénylő kérdésekben,

c) a hozzá érkező adatigénylési kérelmekről, bejelentésekről tájékoztatni az adatvédelmi 
tisztviselőt;

d) tájékoztatni az adatvédelmi tisztviselőt a felmerült adatvédelmi visszásságról;

e) az adatvédelmi tisztviselő észrevétele esetén az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt 
visszásságot haladéktalanul megszüntetni;

f) Adatokat, iratokat az adatvédelmi tisztviselő kérésére adatvédelmi vizsgálathoz,
hatásvizsgálathoz, incidenskezeléshez átadni. E feladat ellátása során valamennyi 
foglalkoztatott felelősséggel tartozik a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok teljes 
körűségéért.

18. Iratminták elérhetősége

98. Jelen Szabályzat 2-4. mellékletei tartalmazzák az adatkezelési tevékenységek során
használandó adatkezelési tájékoztató, adatkezelési hozzájárulás iratmintákat, melyeket az 
adatvédelmi tisztviselővel történő konzultációt követően egyediesíteni szükséges, valamint az 
adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának mintáját.

99. Az általános iratminták és az egyes szervezeti egységek feladatellátásához szükséges speciális 
iratminták, valamint az elektronikus adatkezelési nyilvántartás, továbbá minden 
adatvédelemmel kapesolatos egyéb iratminta az F meghajtón kezelendő.

100. Az F meghajtó adatvédelem mappájához minden foglalkoztatott részére biztosítani kell 
olvasási jogosultságot.

elvégzi adatvédelmi hatásvizsgálatot,
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V.fejezet

Záró rendelkezések

101. Ez a Szabályzat 2018. június 30-án lép hatályba.

102 Hatályát veszti Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkornirny^t Jelzőjének 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi es 
Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 14/2013. (IX. 23.) utasítása.

103. A foglalkoztatottak jogviszony létesítésekor kötelesek a Szabályzatot megismerni, es ezt a 
megismerési záradék aláírásával igazolni. \

Budapest, 2018. június 30.
i4rané^ László 

jegyző ^
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1. melléklet térfigyelő kamerák elhelyezkedése, látótere

TTp]vs!7Ín Kamera látótere Röszítés helye Adatkezelő'

7,nv\á Önkormányzata Főbei árat helyszínen szeryer Onkormányzat,ZJsJN P

1145.Budapest,Pétervárad
Teherkapu udvar helyszínen szerver Önkormányzat,ZKNP

Lépesőház helyszínen szerver Önkormányzat,ZKNP

Lépcsőház átjáró helyszínen szeryer Önkormányzat,ZKNP

Ügyféltér váró helyszínen szeryer Önkormányzat,ZKNP

Ügyféltér váró helyszínen szerver Önkormányzat,ZKNP
Önkormányzat,ZKNPÜgyféltér váró helyszínen szeryer

Beléptető helyszínen szeryer Önkormányzat,ZKNP
Önkormányzat,ZKNPPorta helyszínen szeryer

Lift helyszínen szeryer Önkormányzat,ZKNP

Udvar helyszínen szeryer Önkormányzat,ZKNP
Udvar helyszínen szerver Önkormányzat,ZKNP
Udvar helyszínen szeryer Önkormányzat,ZKNP

Zugló
Önkormányzata,Szoc.ir. Bejárat, belülről helyszínen, DVR Önkormányzat,ZKNP
1145.Budapest,Bácskai u. 53

Ügyféltér 1-4 pult helyszínen, DVR Önkormányzat,ZKNP
Ügyféltér 5-8 pult helyszínen, DVR Önkormányzat,ZKNP
Ügyféltér, sarok
beugró helyszínen, DVR Önkormányzat,ZKNP
Ügyféltér 6 pult helyszínen, DVR Önkormányzat,ZKNP
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Adatkezelési tájékoztató mintája^

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érintett! A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal / Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata^ (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) által
.........3 ^2 Ön által megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: GDPR) 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet előírásainak betartásával az alábbiak 
szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal / Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata

Székhelyének címe: 1145 Budapest, Pétervárad utea 2.,

Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu;

Telefon: +36 1 8729 100

2. Adatvédelmi tisztviselő:

név:
elérhetőség:

3. Az adatkezelés jogalapja:

4. A kezelt adatok köre:

5. Az adatkezelés célja:

6. A adatkezelés időtartalma:

7. Az adatokhoz való hozzáférés:

2. melléklet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzathoz

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a

‘ Azt a szervet, amely NEM végez adatkezelést, törölni kell! Az adatkezelési tájékoztatót az aktuális adatkezelésre 
vonatkoztatva módosítani, kiegészíteni kell!

^ Azon tevékenység megnevezése, amely során az adatkezelés szükségessé vált, amihez készül az adatkezelési 
tájékoztató.
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továbbiakban; általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679. rendeletének 13. cikk (2) bekezdés alapján:

8.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 
tájékoztatást kérhet a Hivataltól / Önkormányzattól arról, hogy

a) milyen személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési cél miatt,
d) milyen forrásból,
e) mennyi ideig kezeli, ^ ^
f) a Hivatal / Önkormányzat kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbhította a személyes adatait. ^
A Hivatal / Önkormányzat az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal / 
Önkormányzat módosítsa valamely személyes adatát.

8.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a 
Hivataltól / Önkormányzattól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés 
jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 
szükséges a kezelése.

8.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a 
személyes adatait a Hivatal / Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi 
személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását,

c) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy 
védelméhez, vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra 
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben.

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az 
adatkezelés ellen, ha a Hivatal / Önkormányzat személyes adatot közvélemény-kutatás vagy
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tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. így például tiltakozhat az ellen, ha a 
Hatóság hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás eéljából felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, 
postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címen. A jegyző a kérelmet 
25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf: 5.,
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400 
E-mail: ugvfelszolgalat@,naih.hu; 
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai 
vonatkoznak.

név
jegyző
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Adatkezelési hozzájárulás mintája'*

3. melléklet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzathoz

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: általános adatvédelmi 
rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjának előírásait és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe véve 
nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal / Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata^ (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) által
.........^ során rendelkezésre bocsátott személyes adataim, valamint személyes adatot tartalmazó
okmányaim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 
visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatkezelési Tájékoztató tartalmát az 
adatkezelési hozzájárulás megadását megelőzően megismertem.

név

'* Azt a szervet, amely NEM végez adatkezelést, törölni kell! Az adatkezelési tájékoztatót az aktuális adatkezelésre 
vonatkoztatva módosítani, kiegészíteni kell!

^ A megfelelő adatkezelő szervet ki kell választani. Amelyik NEM szükséges, TÖRÖLNI kell.
Azon adatkezelési tevékenység megnevezése, amely során felmerülő adatkezeléshez a hozzájárulást meg kell

adni.
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ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal / Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata ^
Adatkezelő elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Adatkezelő szervezeti egysége:

4. melléklet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzathoz

Adatkezelés célja:

Érintettek
kategóriája:

Kezelt személyes
adatok kategóriája:

Azon címzettek^
kategóriája, akikkel a 
személyes adatot
közlik vagy közölni 
fogják:

A különböző
adatkategóriák 
törlésére előirányzott 
határidő:

Adatbiztonság 
technikai és szervezési 
intézkedéseinek 
általános leírása:

osztályvezető * *

’ A megfelelő adatkezelő szervezetet ki kell választani, amely szervezet megnevezése NEM szükséges, azt 
TÖRÖLNI kell.
* Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, akivel 
vagy amellyel a személyes adatot közlik. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az imiós 
vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

Aláírásommá! igazolom, hogy a Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát 
megértettem.

szervezeti egység név, beosztás aláírás dátum
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