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Arlatvédelnli és adatbiztonsási szabalyzat

Az információs önrendelkezési jogról és az informáciiszabadságról
törvény 24. $ (3) bekezdés alapián azaIábbi

SZ 1Ó 201I. évi CXII.

An,qrrlÉnrtw ÉsADArntzrousÁGI SZABÁtyzdr
-ot alkotia:

Altalános rendelkezések:
1. fejezet

A szabályzat cé|ja és hatálya
1.1

E szabáLyzat cé|ja, hogy rneghatározza a Kft-nél vezetett nyilvántartások miíkcidésének
t rvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság kÖvetelményeinek érvényesiilésétés megakadályozza a jogosulatlan
hozzáférést,az adatok megváItoztatását, nyilvánosságra hozatalát. A szabá|yzat cé|ja
továbbá, hogy a Kft-nél biztosítsa az informáciÓs <inrendelkezési jogrÓl és az
informáciÓszabadságrÓl szÓlÓ 20l|. évi CXII. tÖrvény (továbbiakban: Infotv.) elŐírásai
a|apján a k<jzérdekti adatok nyilvanosságát.

1,.2

A

szabáIyzathatá|ya kiterjed a Kft. minden szewezeti egységénélfolytatott valamennyi
adatkezelésre. amelv során személyes adatokat kezelnek.
2"

fej ezet

hz edatvédelenr a la pfogalrrrai
?".L

Az adatvédexern alapfogalmai

2,|.1

és elvei:

Személyes adat: bármely meghatározotI. (azonosított vagy azonosíthatÓ) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintelr) kapcsolatba hozható adat, az adatből levonhatÓ,
az érintettre vonatkozÓ kovetkeztetés' A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érirrteiÍ':el helyreállíthatÓ. A
személy kiilÖnÖsen akkor tekintlretó azonosíthatÓnak, ha ót - kozvetleniil vagy
kcjzvetve - név, azonosítÓ jel, illetoleg egy vagy tobb, ftzikai, fiziolÓgiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzotényezo alapján azonosítani
lehet;

2.I.2

Kiiliinleges adat:
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a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra' a politikai

véleményrevagy páttállásra, a vallásos vagy más vl|ágnézeti meggyoződésre,
az érdekképviseletiszervezeti tagságra.

b)

az egészségiállapotra, a kóros szenvedélyre' a Szexuális életre vonatkozó adat.
valamint a bűnügyi személyes adat;

2'1.3 BíÍniigyiszemélyes odat: a biintetoeljárás során vagy azt megelőzően a
büncselekmérrnyel vagy a büntetóeljárással összefirggésben. a büntetöe\jarás
lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésérejogosult szerveknél, továbbá
a btintetés-végrehajtás szervezeténélkeletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

2.I.4 KözérdekÚí adut: aZ állami Vagy helyi önkormányzati feladatot,

valamint
jogszabá|yban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó Szerv vagy személy
kezelésébenlévő' valamint a tevékenységérevonatkozó, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzitett információ vagy ismeret,
fiiggetlenül kezelésének módj ától, önálló vagy gyűjteményes j ellegétől;

2.I.5

Közérdekből nyílvdnos adat: a közérdekú adat fogalma alá nem tartoző minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozata|át Vagy hozzáférhetővé tételéttörvény
közérdekbol elrendeli :

2,1.6 Hozzdjúrulds: az

érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása" amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó szernélyes adatok - teljes korű vagy egyes műveletekre kiterjedő
kezeléséhez;

2,I,7

TiltakoztÍs: aZ érintett nyi|atkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2,I,8 Adatkezelő: az a

természetes vagy

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

a személyes adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja. vagy az álta|a megbízott adatfeldolgozova| végrehajtatja;

rendelkező szeÍvezet, aki vagy amely

2.1'9 Adatkezelés: az a|ka|mazott eljárástól fiiggetlenül a személyes adatokon végzett
bármely nrűvelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele,
rögzítése, renclszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy osszekapcsolása, záro|ása, törlése és
megsemmisítése' valamint az adatok további felhasználásanak megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-,hang- vagy képfelvételkészítése,valamint a
személy azorrosításara alkalmas ftzikaijellemzők (pl' ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép)rögzítése is;
2. l

.10 Adattovtibbít s:
hozzáférhet.Óvé

te

ha
szi k

aZ

adatot

meghatározott

harmadik személy sz'ámára

:
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2.I,|1 Nyilvdnossdgra hozatal:

ha az adatot bárki számÍxahozzáférhetővéteszik;

2'|.12 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséses:

2,\.|3 Adatzúrolds: azadatok továbbításának, megisrnerésének, nyilvánosságrahozatalának,

átalakításának" megváltoztatásának, megsemmisítésének.törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy
meghatérozott időre történő lehetetlenné tétel e ;

2'1.I4 Adatmegsemmisítés: az adatok Yagy az azokat tarta|maző adathordozó teljes fizlkai
megsemmisítése;

2.|.|5 Adatfeldolgozds: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése,fiiggetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől,

valamint az a|kalmazás helyétől;

2.|.|6 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem
rerrdelkező szewezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásábő| . beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő megbizást is . személyes adatok feldolgozását
végz|,

2.|.|7 Személyesadat-nyílvdntartó rendszer (nyilvdnturtó rends7er): személyes aclatok
barmely strukturált' funkcionálisan Vagy földrajzilag centralizá|t, decentralizá|t vagy
szétszórt

ál l o

mánya, ame l y me ghatát o zott i smérvek al apj án bo zzáf érhető ;

2.l.18 Adatdllomdny: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2,I.l9 Harmadik szeméIy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, ame|y vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
v agy az adatfoldolg ozőv aI;

2,1,20 EGT-dllam: az Eurőpai Unió tagá||ama és az Európai Gazdasági Térségrőlszóló
megállapodásban részes más állam, továbbá aZ aZ á||am, amelynek á|Iampo|gára az
Európai Közösség és tagállamai, valamint az Eurőpai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állarnpolgarával
azonos j ogállást élvez;
2'1.21 Harmadik ország: minden olyan á||am, amely nem EGT-állam.

2,2 Az

adatkezelés célltoz kiitöttsége és ardnyossúga: személyes adatot kezelni csak
meghatározott célból' jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekébenlehet, a
céleléréséhez
szükséges minimális mértékbenés ideig. Ha az adatkezelés célja
vagy
megszűnt,
az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat t<irölni kell.
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3. fejezet

Az adatkezelések szabáHvai
3.1

Szernélyes adat a Kft-nél akkor kezelheto, ha ahhoz az érintett írásban hozzájaru|t, Vagy
tcirvény, illetve tcirvényi felhatalmazás alapján a Kft. szabá|yzata elrendeli'

3.2

Az érintette| az adat felvétele elótt kcizÖlni kell az adatkezelés célját, valamint azt,bogy
az adatszo|gáItatás tjnkéntes, vagy kcitelezo' Kite|ezó adatszolgáItatás esetén meg kell
j elti

3.3

lni az adatkezelé st elrencleló

jo

gszabályt'

A Kft.

szervezeti egységeinéladatkezelést végzŐ alkalmazottak és megbízásbÓl még
adatkezelést végzo szervezetek alkalmazottjai k<itelesek a megismert személyes
adatokat iizleti titokként megorizni. A személyes adatokat kezelo és azokhoz
hozzáférési lehetŐséggel rendelkezo személyek kotelesek Titoktarttísi nyilatkozatot
tenni. (1. sz' melléklet)

3,4

Adattovábbítás, adatkezelések osszekapcsolása

3'4.| A

Kft-n kívtlli adattovábbítás és a ktilonb zö adatkezelések akkor kapcsolhatÓk csak

ossze" ha:

az érintett ehhez

zzájáru|t,
ezt a torv ény rnegengedi,
ho

éshaaz adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatranézve teljestilnek.

3.4.1.1 Személyes adat akkor is kezelhetö' ha az érintett hozzájáru|ásanak beszerzése
lehetetlen vagy aftnyta|an kciltséggel járna, és a személyes adat keze|ése az
adatkezelóre vonatkozÓ jogi kcjtelezettség teljesítése céljábÓl sztikséges, vagy aZ
adatkeze|o Vagy harrnadik személy jogos érdekénekérvényesítésecéljábÓl
sziikséges, és ezen érdek érvényesítésea személyes adatok védelméhez fúzodo jog
korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintetthozzájárulásával kertilt sor, az adatkezeIo a
felvett adatokat torvény eltérö rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozÓ jogi k telezettség teljesítésecéljábÓl, vagy
b) az adatkezelo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítésecéljábÓl, ha
ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhezfuz do jog

korlátozásáva| arányban áll további ktilcin hozzájétru|ás nélktil, valamint az érintett
hozzéi1iru|ásának vi s szavonását kovetŐen i s kezel heti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célből, jog gyakorlása és k telezettség
teljesítéseérdekébenlehet. Az adatkezelésnek minden szakaszábanmeg kell felelnie e
célnak, továbbá azadatokfelvételének és kezelésénektisztessésesnek kell lennie.
Szigetvál,i Távhó SzolgáltatÓ l,{onproÍit Kft.
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az adatkezelés céljának
a cél elérésérealkalmas. és csak a cél

3'4.L'2 Csak olyan személyes adat kezelheto, amely
megvalósulásához elengedhetetlen'

megvaló su|ásához szüksé ges mértékbenés idei g'

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

3'4.|'3 Az érintettel az

adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkeze|és
hozzájáru|áson alapul vagy kötelező, Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és
részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésévelkapcsolatos minden tényről, így

az

adatkezelés céljáről és jogalapjáról, az adatkezelésre és aZ
adatfeldolgozásra jogosult személyérő|,az adatkezelés időtartamaról, arról' ha az
érintett személyes adatait az adatkeze|ő az érintett hozzájáru|ásáva| és az
adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Vagy harmadik személy jogos
érdekénekérvényesítésecéljából kezeli, illetve arról' hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
különösen

jogaira
3.4'|

és jogorvoslati

lehetőségeire is.

adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét.
naprakészségét,va|amint azt, hogy aZ érintettet csak az adatkezelés cé|jához

.4 Az

szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.4.2 Adattovábbítás külfiildre
3.4.2,1 Személyes adat az országból külföldi adatkezelő részérecsak akkor továbbítható, ha
abhoz az érintetthozzájátu|t, vagy törvény azt|ehetővé teszi, vagy arról nemzetközi
szerzodés rerrdelkezik. feltéve, hogy a harmadik országjoga - az Európai Unió által
meghatározott . megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

3,4.2.2 Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar
Köztársaság

3.5
3.5.

1

területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adatbiztonságirendszabályok

A

számítÓgépes háIozaton tárolt adatok

3.5'1.1 A hálÓzaton tarolt adatok biztonsága érdekébena szerveren folyamatos tiikr zéssel
kell az adatvesztést elkertilni.

3'5'1,2

A

személyes adatokat tarta|maző adatbázisok aktív adataibÓl napi mentést kell
végezni, A mentés a k zponti SZerVer teljes adatál|ományáta vonatkozik és rnágneses
adathordozÓra tÖrténik. A lementett adatokat tarolÓ mágneses adathordozót az erre a
célra kialakított páncéldobozban kell tárolni tuzbiztos helyen és mÓdon.

3.5.1.3 Vírusvédelem
A személyes adatokat kezeló lrálÓzaton
gondoskodni.

a

vírusvédelemról folyamatosan kell

3'5.l.4 Hozzáférés-védelem
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A

társaság há|őzatén kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzéfétését
felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani. A személyes adatok nyilvrínosságra
hozata|át technikailag nem lehet megakadá|yozni, ezért ezen szabá|yzat 3' fejezet
3.3. pontja szerinti üzleti titok kezelést kell alkalmazni.
3'5.

1'5

Há|izati védelem

A

rendelkezésre á||ő számítástechnikai eszközökke|, azok a|ka|mazásával meg kell
o zni' ho gy a hál.ő zathoz i l l etéktel en s zemé lyek hozzáférhe s s enek.

akadály

3.5.2 Adatkezelések
Az adúkezelés helye:

-

7900 Szigetvár, Szent István Ltp.7.

3,5.2.1 Ügyféladatok kezelése
:

távhőszol gá|tatás, polgári j ogi j ogok és kötelezettségek telj esítése

kezelt adatok köre:
agyfél neve, címe, cégjegyzékszdma, adószáma, statisztikai azonosítója, anyja neve,
születési helye, ideje, telefonszáma, fog,tasztási helye, ügfélazonosítója, tulajdoni
hányad

:2005. évi XVIil. törvény 45. $ (1) és 201 1. évi CXII. törvény 5.

$ (1) a)

a szerződés megszűnésétő| számított 5+1 év'

Az

ügyfolek adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek
c é|j a az ü gyfe l ek e l ő zete s táj éko ztatása az adatke ze l é srő l.
Az adatvédelmi tájékoztatőt alá kell íratni az ügyféllel, amennyiben személyes
ügyintézésre kerül sor. Az aláírásra kerülő fogyasztói szerződések mellékleteként
szerepel az említett adatvéde lm i táj ékoztatő .
Egyéb esetben nincs szükség a kifejezett hozzájfuu|ás kérésére,mert a hozzil1étru|ás
beszerzése aránytalanul nagy terhet rő azadatkezelore'
(2, sz. melléklet)

A Kft. telefonos ügyfélszolgá|atot nem üzemeltet.
3.5.2.2 Hátralékkezelés

: adatkezelő szolgáltatási tertiletén a fogyasztói adatok kezelése,

hátr a|ékkezeléscélj ából

: ügyfél neve, címe, cégegyzékszáma, adószátma,

statisztikai

azonosítója, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, fogyasztási helye,
ügyfélazonosítój a, hátralék összege

Szigetvdri Távhó Szolgáltatö I{onproJit KÍt
Adatvédelrui és adatbiztons c\si szabcilyza,t

I
i 20Il. évi CXII. törvény 6. $ (1) b)
a szerződés megszűnésétó| számított 5+1 év'

Simon Ügyvédi Iroda - dr' Dömse Boglárka (7621Pécs, Citrom utca
18.)

3.5.2.3 Személyügyi adatkezelések:
3.5.2.3.1 A munkavdllalók személyes adatainak kezelésérevonatkozóan az aldbbiak szerint
júr eI a tdrsasdg:

Az adatok csakaz Mt. szerinti adatkörben, különös tekintettel a2012. évi I. tv' 10.
(1) és (3) bekezdéséretekintettel kezelhetők'

$

A bérszárnfejtésa cégen belül történik, ehhez külső céget nem vesz igénybe a Kft.

o
.
o
.
.
.
o
o
.
.
o
o
o
o

a

munkaviszony létesítése,telj esítésevagy megszüntetése

:

munkavállalók személyes adatai

Munkavállaló neve;
Munkavá|Ia|ő születési neve:
Születési helye;
Születési ideje;
Anyja születési neve;
Lakóhely;
Tartőzkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);
Adőazonosító jele;
Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);
Nyugdrjas törzsszám (nyugdíjas munkaváL|a|ő esetén);
Személyi igazolvány száma;
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány számai
Folyószámla száma;
Végzettséget igazolő okmány másolati pé|dánya;

(1) és (2)

:2012. évi I. törvény 10. $ (1) és (3) bekezdés, valamint 11.

más hatályos jogszabályok áLta| meghatátozott

$

trárolási

határidő'

oktatós kapcsdn
o MT Profit Kft. (7700 Mohács, Ete János utca 6. 3' em. 20.)
o kezelt adatok köre: munkavállaló neve. beosztása

Szigetv ri Távhó Szolgáltatő lVonprofit Krt
Adatvédelmi és aclatbiztons dsi szabályzat

A

munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges
adattartamot meg rrem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (pl. pótszabadság, családi
adókedveznrénv)

Munkavállutoruautt.zelésére vonatkozóan adatvédelm i tájékoztató készült, melynek
cé|ja a munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről'
T i4 éko ztató aláír ásr a kerül a munkavál l al ó k által'
(3. sz. melléklet)

Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja minden esetben más jogszabá|y. Az
adatkezelés időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatérozott.
(Pl. SZJA törvény, Mt.)

A

személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból
eredeztetett adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez
felhasznált nyomtatványba be kell emelni szrlvegszerűen _ az érintett kifejezett
hozzájÉnllását, az adatkezelés céljának és varható időtartamának megjelölésével.
3. 5. 2. 3.

2

Felvételre j elentkező mun kavdllaló k adatai

A

jelentkezők felvétele és a felvett munkavállalók.kal a

munkaszerződés meskötése.

az Infotv' 5 $ (1) a) szerinti érintetti hozzájáru|ás.

név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzésiadatok'
fénykép(illetve az érjntett által megadott egyéb adatok)
adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított i év

3.5.3

a) Tttz-

és vagyonvédelem:

Az iratokat jő| zárhatő, tuzhelyiségben kell tárolni.

és vagyonvédelemmel ellátott

b) Hozzáférés védelem: A kezelt iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, valamint

c)

Archiválás:

azok

v

ezetői férhetnek hozzá'

A Kft-nél a
archiválni.

A

számítőgépes adatokat naponta kell menteni,

manuálisan kezelt iratokat

a cég iratkezelési

szabályainak me gfelelő en kell ir attárb a helyezni.

irattárnak jól zttthatőnak, túz- és vagyonvédelemmel
ellátott helyiségben kell lennie.

Az

3.6

Jogorvoslat
Szigetvári Távhó Szolgáltatő ll,Ionprofit KÍt
Adatvédelnli és adatbiztonsági szabályzat
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3,6.| Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai

kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését,illetve - a jogszabalyban elrendelt adatkezelések
kivételével - törlését az adatfelvételénélie|zett módon. illetve az adatkeze\ő
feltüntetett elérhetősésein.

3,6,2 Az érintett kérelmérea Kft, mint adatkeze|ő tájékoztatást ad az álta|akeze|t, illetőleg
aZ á|ta|a megbízott feldolgozó által feldolgozott aclatairól, azok fonásaról' az

adatkezelés céljaról' jogalapjaról. időtartamárő|, az adatfeldolgozó nevéről' címéről és
az adúkezeléssel összeÍliggő tevékenységéről,továbbá adattovábbítás esetén annak
jogalapjáról és címzettjérő|. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt' legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában
adja meg atéi1ékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkeze|őhöz még nem nyújtott
be. Ijgyéb esetekben a Kft. költségtérítéstállapít meg.

3.6'3 A Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezéséreáll.

3.6'4 A Kft.

záro|ja a személyes adatot, ha az éintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére ál1ó
információk alapján Í.eltételezhető. hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A
záro|t személyes adat kjzárolag addig kezelhető' ameddig fennáll az az adatkezelési
cél. amely a személyes adat törlését kizárta'

3.6.5

A Kft.

megjelöli az á|ta|a kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességétvagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3.6'6 A Kft.

a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, azérintett kéri, a kezelt adat
lriányos vagy téves - és ez az á||apot jogszerűen nem orvosolható . feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárjaki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásanak
ttirvényben meghatározott lratarideje lejárt' azt abírőság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság elrendelte.

3.6.7 A személyes adatok törlésére,

zéro|ásáta, helyesbítésére30 nap áll az adatkeze|ő
rendelkezésére' Amenrryiben az adatkeze|ó az érintett helyesbítés, zarolás vagy törlés
iranti igényétnem teljesíti' 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

3.6.8 A lfft. a helyesbítésről' a záro|ásről és a törlésről az érintettet. továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, Az értesítést
rnellőzi, ha ez az adatkezelés cé|jára való tekintette| az érintett jogos érdekét nem sérti'

3.6.9 Az

a)

érintett tiltakozlrat személyes aclatának kezelése ellen' lra
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizáróIag az adatkezelore vonatkozÓ

jogi kÖtelezettség teljesítéséhezjvagy az adatkeze|ö, adatátvevó vagy harmadik

személy jogos érclekénekérvényesítéséhez
sztikséges, kivéve, ha az adatkezelést
t rvénv rendelte el:
S z i ge tv ar

i

T rjv

hö

S z o l gál t at cj IV o npr oÍi t Kft

"
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b)

a

Személyes adat felhasználása Vagy továbbítása kozvetlen iz|etszetzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás cé|jára történik;
c) törvényben meghatarozott egyéb esetben.

3.6'10

A Kft. a

ti|takozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgá|ja, annak mega|apozottsága kérdésébendöntést hoz,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja' Ha aZ adatkezelő az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megáI|apitja, az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapjan tett intézkedésekről értesítimindazokat, akik
részérea ti|takozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
érdekében.
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése

3.6.1l Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számitott 30 napon belül - bírósághoz fordulhat'

3.6.12 A Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha azadatkezelést törvény rendelte e|, Azadat
azonban nem továbbítható az adatátvevo részére,ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította'
3,6,13

Az

érir,tett a jogainak megsértéseesetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
bíróság azigyben soron kívül jár el.

A

A KÍt. aZ

érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelrnényeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkeze|ő
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elharíthatatlan ok
idézte elo.

Nem térítimeg a kárt, amennyiben az a karosult szándékos Vagy súlyosan gondatlan
magatartásábő|származotI".

3,6,|4 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósásnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelnri és Inform ácioszabads ág ÍlatÓság

Székhely: tr024 Budapest, SzilágyiErzsébet fasor 22lC,
Honlap

:

http ://www. naih. hu

Szigetvári Trjvhó SzolgáltatÓ l{onprofit KÍt
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4. fejezet

A ktizérdekíiadatok nyilvánossága
4,7

A

Kft. helyi Önkotmányzati feladatot és jogszabályban meghaténozott kÖzfeladatot

ellátÓ szerv' így a feladatktjrébe tafiozó iigyekben, akozpénzek felhasználására és erre
kot tt szerzódésekre, a piaci szereplók, a magánszervezetek és - személyek részére

ktilÖnleges vagy kizárÓlagos jogok biztosításara vonatkozÓan - k teles elósegíteni és
biztosítani a kÖzvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
A vezetö tisztségviselók, feliigyeló bizottsági tagok javadalmazását kiilÖn szabá|yzat
rÖsziti,

4'2

I-Ia a

torvény másként nem rendelkezik' a belsö használata késziilt, valamint a d<jntés-

elokészítésselsszefiiggó adat a kezelését koveto hrisz éven beliil nem nyilvrínos.
Kérelemre az adatok megismeréséta szerv vezetoje e hataridŐn beltil is engedélyezheti.

4.3

A ktjzérdektí adatok nyilvarrosságát korlátozhatja továbbá azBurőpai UniÓ jogszabá|ya
az EurÓpai UniÓ jelentos pénziigyi, vagy gazdaságpolitikai érdekéretekintettel,
beleértve a monetaris' a koltségvetési, az adÓpolitikai érdeket is.

4,4 A Kft. feladatkorébe tartozó tigyekben koteles biztosítani a k zvélemény pontos és
gyors tájékoztatását. Az adatokat elektronikusan: internetes honlapon, digitális
formábarr bárki számara díjmentesen kell hozzáférhetóvé tenni. A k zérdekiíadat
megismerésére irányulÓ kérelemnek a Kft. a kérelem tudomásara jutását kovetó
legrcividebb idó alatt, legfeljebb azonban 15 napon beliil, k zérthetó formában tesz
eleget. Nem kell kőzzétenni a kozfeladatot ellátÓ szerv hatáskÖrébe tartozó dÖntés
meghozata|ára irányulÓ, a dontés mega|apozását szolgálÓ adatokat keletkezéstól
számított 10 évis.

4.5

Ha a kcizérdekríadatra vonatkozÓ kérésta Kft. nem teljesíti, a kérelmezo a bírÓsághoz
fordulhat' A bírőság soron kíviiljár el, és ha a kérelemnek helyt ad,hatfuozatábana Kftt a két ktjzérdekríadat k<jzlésére kotelezi.

SzigeNári Távhó Szolgáltatő lVonprofit Kft
Adatvédelmi és adatbiztonsági Sz bályzat
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5. fej ezet

Adatvédelmi nvilvánta rtás

5.1 A

nyilvántartás célja, hogy

a polgárok

megismerjék, milyen adatkezelo, milyen

adatkezeléseket végez.

5.2

A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatÓságvezeti, amely
hatÓsági nyilvántartásnak minŐsiil. Addig nem kezdheto meg az adatkeze\és, mig azt a
HatÓság nyilvantartásba nem veszi.

5.3

Minden eltéró célri adatkezelést <jnállÓan be kell jelenteni.

5.4 A Kft. k teles bejelenteni
_ adatkezelés céliát
_

_
_
_

_
_
*

nyilvántartásba vétel végett a HatÓságnak:

jogalapját
érintettek korét
érintettekre vonatkozÓ adatok leírását
adatok forrását
adatok kezelésének idótartamát
továbbított adatokat, azok cé|ját, j o galapj át, fajtéi1át, címzettj ét
adatkezelŐ feldolgozÓ megnevezését,azok helyét, tevékenységét
alkalmazott technolÓgia jellegét
adatvédelmi felelŐs elérhetosését.

A nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap

a bejelentés. Ezen nyilvántartási számot
az adatok minden továbbításánál. nvilvánossásra hozásánál és az érintettnek valÓ kiadáskor
fel kell ttintetni.

6. fejezet

ElIenórzés
adatvédelernmel kapcsolatos elóírások, így kiil nosen ezen szabá|yzat
rerrdelkezéseinek betar1ását a Kft-nél adatkezelést végzo szervezeti egységek vezetoi
Íblyamatosan k telesek ellenorizni'

6.| Az
6.2

A Kft.nél akeze|t adatok ellenórzését az ugyvezetó

és az á|ta|a megbízott adatvédelmi
felelós és a belsó ellerrór bevonásával évente egyszer ellenŐrzi.

Szigetvári Távhó SzolgáltatÓ l{onprofit Kft.
Adatvédelmi és adatbiztonsdgi Szabályzat
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7. fejezet

Az adatvédelmi felelős

7,I

A törvény

7.2

A belső adatvédelmi felelős feladatai:

a|apján Kft. ügyvezetó igazgatója, közvetlenül
adatvédelmi felelőst nevez ki vagy bízhatmeg'

7.2.|

Közreműködik,

'2'2

szabálvzat
felügyelete alá tartozó belső

illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefliggő döntések

me ghozaÍal áb an, val amint
7

és az adafuédelmi

az érintettek j o gainak

bi

zto s ításáb an.

Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkoző más jogszabáIyok, valamint az
adatvédelmi és adatbiztonsági szabá|yzatok rendelkezéseinek és az adatbiáonsági
követelményeknek a me gtartását.

7,2,3 Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése
esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkeze|ő szewezeti egységet vagy az
adatfeldolgozót'

7.2.4 Elkészítiaz Adatvédelmi és adatbiztonsági
7,2.5 Vezeti
7

.2.6

szabá|yzatot.

a belső adatvédelmi nyilvántartást.

Gondoskodík az adatvédelmi ismeretek oktatásaról.

Záró rendelkezések
Jelen SzabáLyzatz}I3. március 1-jén lép lratályba.

-', -,-,",

;;;;;|,.ö

u

ű,

őiii,i i,;; ;; -Í,

Adané delmi
^, és adatbiztonsdgi szabdlyzat

Szigetvári TávhŐ SzolgáltatÓ Nonprofit Kft.

Av-L.2
1. sZ.

T r ro wTARTÁS

melléklet

I I{vltATIdoZAT

Jelen r-ryilatkozatunkban megerosítjtik abbeli megállapodásunkat és egyetértésiinket, miszerint

Tdvltö SzolgtÍlÍatNonproJit Kft. által
,. (név)
- lakcím) e|ott az eddigiekben feltárt és a jovóben
feltárhatÓ bizonyos informáciÓk, tizleti tervek, kereskedelmi titkok, tigyfelek adatai és egyéb
tulajdonosi informáciÓk ( sszefoglalÓan: az informáci k) bizalmas jellegriek' KtilÖn
kiemelendo azuzleti partnerek adatai, Internet elófizetok adatai,

a

('

Szigetv

.'

ri

a
Az informáciÓk rendelkezésérebocsátása fejében
nyilatkozat a|áirásáva| elfogadja, hogy az ilyen informáciÓk egyetlen részétvagy ttiredékét
sem teszi kozzé, nem bocsáda rendelkezésre, vagy nem tárja fel más mÓdon semmilyen
harrnadik fél elott a Szigetvdri Tdvhö SzolgtúltattíNonproJit KfL tigyvezetójének erre
felhata|mazÓ elózetes írásbeli beleegyezése nélktil, kivéve' ha ezek az informáciÓk bizonyítÓ
erejrí dokumentumokként nyilvánosságra bocsáthatÓk. Az ilyen informáciÓk nem tekintendók
nyilvánosságra bocsáthatÓnak pusztán azért, mert ezekból további általános informáciÓkat
lehet szerezni vagy, mert begyríjthetók egy vagy tÖbb forrásbÓl is, vagy ha abbÓl adÓdÓan
kertiltek nyilvánosságra" mert megszegték a jelen nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel
vagy jogi szenréllyel kotott hasonlÓ nyilatkozatokat.
Beleegyezését adja, hogy rnirrdent és minden ésszeníelovigyázatossági intézkedést megtesz
annak érdekében. hogy szÓban, írásos anyagban, vagy elektronikus adattarolÓ eszkcizben vagy
más mÓdon feltárt ilyen informáciÓkat megfelelo védelemme| |átja el bármely harmadik fel
elótti jogosulatlan feltárással szemben. Beleegyezésétadja ahhoz is, hogy egyetlen anyagrÓl
Sem készítmásolatot és az ilyen anyagok valamennyi rnásolatát kérésre,azonna|
visszaszolg á|Íarja,

Elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen informáciÓ tulajdonosa a Szigetvdrí Tdvhö
Szolgdltat Nonprojit Kft., és hogy a Kft. fo|yamatos iizletvezetése érdekébenmindezen
informáciÓk bizalmas jellegtíek, értékesek és nélktilÖzhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az
ilyen informáciÓkat nem fogja felhasználni, kiaknázni és/vagy tizleti alapokra helyezni saját
javára vagy bármely egyéb harmadik fel javríra.

Jelen nyilatkozat a\áírása nevezettet nem ruházza fe| semmifele jogosultságga| vagy egyéb
joggal. Elfogadjuk, hogy torvény szerint magunkra nézve k telezónek tekintjiik a jelen
napjával lép
titoktartási nyilatkozatban foglalt feltételeket, amely
életbe.

Szigetvár, 2a

Nyilatkozattevo

Szigetvári Távhó Szo1g áItató Nonprofit Kft.
képvise1etében

Szigetvári Távhó Szolgáltatő Nonprofit Kft.

2. sz. melléklet

A

atvé el i Tájé oztató
(tJgyfelek részére)

Tájékoztatjuk. lrogy a személyes adatai az alábbiak szerint kerÍilrrek kezelésre:

adatkezelés célia: távhoszolgá|tatás, polgári jogi jogok és kÖtelezettségek teljesítése

k re:
tigyfel neve, címe , cégsegyzékszáma, adószáma, statisztikai azonosítÓja, anyja neve, sziiletési
helye, ideje, telefonszáma, fogyasztási helye, igyfélazonosítÓja, tulajdoni hányad
kezelt adatok

2005. évi XVIII. tcirvény a5' $ (1) és
2011. évi CXII. torvény 5. $ (1) a)

a szeruodés megszŰtnéséto| számított 5+1 év.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol,valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését.illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- tÖrlésétaz
adatfelvételénél jelzett mÓdon, illetve az adatkezelo feltiintetett elérhetóségein.

A

Szigetvdri Távlt6 SzolgtÍltat NonproJit

A d a tv éd e I m

i és

a

d at b i zt o n

s

g i s z a b Iy za

Jogorvoslati lehetóséggel' panasszal

Hat sdgndl

lehet élni:

Név:
Székhely.,
Honlap:

t

ffi.

teljes adatkezelési rendszerét a

cég

a tarta|mazza'

a

Nemzetí Adatvédelmi és Informticí szabadsdg

Nemzeti Adatvédelmi és In/brnáciöszabadság Hatősdg
I024 Budapest, Szilágli Erzsébetfasor 22/C.
hltp://utww,naih.hu

A Szigetvári Távho

SzolgáltatÓ Nonprofit Kft-vel torténó szerzódés esetén az ugyfé| a fenti
tájékoztatást tudomásul veszi. és az adatkezeléshez a szerzodés megk tésévelhozzájtlrul.

20l3' április

23.

dr. Berecz János
gyvezetó

Szigetvári TávhŐ SzolgáltatÓ Nonprofit Kft"

AV-1"4

atvé el

(

un

i

3" sz.

melléklet

áéoztató

avállatrÓk réSzérc}

Tájékoztatjuk' hogy a szemé|yes adatai:
o MunkavállalÓ rreve;
. MunkavállalÓ szÍ'iletési neve:
o Sztiletési lre|ye;
o Sziiletési ideje;

.
o
o
.
o
.
.
o
o
o

Anyja sziiIetési rreve;
LakÓlrely;

Tartőzkodási lrely (arnennyiben eltéró a lakÓhelytol);
AdÓazorrosítÓ jele;
Társadalombiztosítási azonosítÓ jele (TAJ szárn);
Nyugdrjas tcjrzsszám (nyugdíjas munkavállalÓ esetén);
Személyi igazo|várry száma;
Lakcímet igazo|ólratÓsági igazo|vány száma;
FolyÓszám|a száma:
Yégzettséget igazolÓ okmány másolati példánya;

az alábbiak szerint keriilrrek kezelésre:
a nrunkaviszony létesítése,teljesítéseVagy megsziintetése

2012. évi l. torvény 10. $ (l) és (3) bekezdés, valamint
rnurrkavállalÓk

1l'

$ (1) és (2)

személyes adatai - lásd fent'

más lratályos jogszabályok által meghatározott tárolási határido.
Tájékozt'atást kérlret személyes adatai kezelésérol, valamint kérlreti személyes adatairrak lrelyesbítését,

elrerrde|t adatkezelések kivételével - torlésétaz adatfelvételénélje|zett
mÓdon, i l letve az adatkeze|o fe ltiintetett el érh eto sé ge i n.

i|letve

- a jogszabályban

Jogorvoslati lelretoséggel, panasszal a Nemzetí Adatvédelmi és Informdciőszabadsdg Hat sdgn

l

|ehet é|rri:

Név.'
Székhely,'
Honlap:
A

Nemzeti Adanédelmi és Informő,ciőszabadsag Hatősdg

l024 Budapest,Szilápg,liErzsébetfasor22/C.

hltp://u,y,t+,.ncdh.hu

Szigetvári Tdvhó SzolgtÍltat Nonprffi

Kft

Adatvédelmi és adatbiztonsdgi szabdlyzatdt

megismeftem, a fenti tájékoztatást tudomásul Veszem' és az adatkeze|éshezhozzájárulok:
dátum:

a|áírás

Szigewá ri

T

ávhő Szolgáltató

N

onprofÍt Kft

.

AV-1.5
4" sz. melléklet

Javaslat:
- A Szigetvári

Távhó SzolgáltatÓ Nonprofit Kft. felhívja tigyfelei
figyelmét, hogy a nyomtatvány kitoltése során felvételre keriiló

személyes adatokat a cég Adatvédelmi és adatbirtonsági
szabályzatának megfelelóen kezeli, amit megtekinthet a cég
honlapján (
) vagy megismerheti annak
tartalmétt, az ijgy f é|szol gá|ato n e lh e ly ezett

p él d

ány

bÓ

1

.

