
.2_55O9  1)-04 8 

AM f-1 NONPROFIT KF1 

BMH - Nonprofit Kft. 

3527 Miskolc, Besenyoi Lit 26. 

BMH - Nonprofit Kft. 

Informatikai 
adatvedelmi 
szabalyzat 

Telefonszam: +36 (21) 350-0111 

E-mail: info@bmhnonprofit.hu   

web www.bmhnonprofit.hu   

Hatolyos: 2018.mojus 23. 



Informatikai vedelem 

A szamitogepen, illetve halozaton tarok szemelyes adatok biztonsaga erdekeben a Tarsasag az alabbi 

intezkedeseket es garancialis elemeket alkalmazza: 

- az adatkezeles soran hasznalt sz6mitogepek a Tarsasag tulajdonat kepezik, vagy azok folott tulajdonosi 

jogkorrel megegyez6 joggal bir a Tarsasag; 

- a szamitogepen talalhato adatokhoz csak ervenyes, szemelyre szolo, azonosithato jogosultsaggal - 

legalabb felhasznaloi nevvel es jelszoval — lehet csak hozzaferni, a jelszavak cserejer61 BMH IT csapat 

rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik; 

- a BMH IT altal szolg6Itatott kozOs meghajton tarolt fajlok orankent mentesre kerulnek, valamint 256 

verzioig vagy 3 evig allithato vissza; 

a halozati kiszolgalo Open (a tovabbiakban: szerver) tarolt adatokhoz csak megfeleI6 jogosultsaggal es 

csakis az arra kijelolt szernelyek ferhetnek hozza; 

- amennyiben az adatkezeles celja megvalosult, az adatkezeles hatarideje letelt, tigy az adatot tartalmazo 

fajl visszaallithatatlanul torlesre kerill, az adat tljra vissza nem nyerhet6; 

- a halozaton tarolt adatok biztonsaga erdekeben a szerverek eseten magas rendelkezesre allasu 

infrastrukttlran tortenik mentesekkel es archivalassal kerOli el a Tarsasag az adatvesztest; 

- a szemelyes adatokat tartalmazo adatbazisok aktiv adataibol napi mentest vegez, a mentes a kOzponti 

szerver teljes adat6llomanyara vonatkozik es merevlemezre, valamint privat felhobe tortenik; 

a szemelyes adatokat kezelo halozaton a virusvedelemr61 a Windows Defender vagy az ESET Security 

folyamatosan gondoskodik; 

- A telephelyeket osszekoto VPN kapcsolat AES128-as titkositassal SHA1-es autentikacioval es DH2-es key 

grouppal vannak vedve. Ezek a kapcsolatok csak belso halozatbol elerhetaek. 

- Otthonrol dolgozoknak Zyxell kliens oldali vpn szoftvert (ZyWALL IPSec VPN Client 3.7.204.61.13) 

biztositunk, melyek AES128-as titkositassal SHA1-es autentikacioval es DH2-es key grouppal vannak 

vedve. 

Minden informatikai eszkoz jelszoval vedett 

A Synology RS-816 NAS (tovabbiakban: NAS) kozos meghajton levo adatok es mappak AES 256 bites 

titkositasi kulccsal vedettek 

A Synology NAS kozos meghajton lev6 szemelyes mappakon be101talalhato egy privat mappa, melyhez 

csak az adott felhasznalo fer hozza egyedi jelszoval. 

- Az adatvesztes vegett a NAS meghajton es a szervereken talalhato adatok es adatbazis mentesek GDPR 

kompatibilis Microsoft felhobe szinkronizalodnak AES 256 bites titkositott csatornan, amelyhez csak az 

informatikai csapat tagjai fernek hozz6 

A halozati eszk6zeink az informatika altal meghatarozott jelszohazirend altal vedetettek. A jelszavak 3 

havonta cserelodnek 

Szerverek biztonsaga 

A BMH IT altal kezelt szemelyes adatok aramlasat elektronikus modon szerverek segftsegevel valositjak meg, 

fizikai tarolasukat pedig adattarolok segftsegevel. Mind az adattarolokat, mind pedig a szervereket kOlOn erre a 

celra kialakitott helyisegben kell elhelyezni. Erre a helyisegre vonatkozoan ki kell alakitani egy hozzaferesi 

jogosultsaggal rendelkez6 munkavallalo bazist, akik engedellyel ferhetnek hozza ezekhez az eszk6z6kh6z es 

esetlegesen a rajtuk tarolt adatokhoz. A szerverszobaba valo belepesi jogosultsagot a munkavallalonak Won kell 

igenyelnie, amit az Informatikai vezetonek (amennyiben kinevezesre vagy megbizasra kerUl az adatvedelemert 

felelas szemely, abban az esetben vele egyetertesben) kell elbiralnia. 



A szernelyes adatok tarolasanak helyen, a szerverszobakban tarolt szerverek fizikai vedelme erdekeben a 

Tarsasag az alabbi intezkedeseket es garancialis elemeket alkalmazza: 

- a szerverszoba klimatizalt es tOzjelzei berendezessel ellatott, 

a szerverszobaba csak BMH IT csapat tagjainak belepesi engedelye, amit egy proxy belepteto rendszer 

naploz, 

- a proxy kartyaval rendelkezokral nyilvantartas van vezetve, 

- amennyiben olyan szernelynek kell tevekenysege ellatasa miatt bemenni a szerverszobaba, aki nem 

jogosult belepesre vagy nem a Tarsasag alkalmazottja, akkor minden esetben tartOzkodik vele egy olyan 

szemely is a szerverszobaban, aki belepesi engedellyel rendelkezik. 

Jogosultsogkezeles 

A jogosultsagkezeles szabalyozasanak celja, hogy a kiosztott jogosultsagok pontosan nyomon kovethetaek 

legyenek, dokumentalt formaban megarzesre keruljenek, valamint az egyes jogosultsagokkal rendelkezei 

szemelyek tevekenysege es az altaluk felhasznalt adatok kore ellenorizheto legyen. Ezen adatok naprakeszsege 

nagymertekben hozzasegiti a BMH IT csapatat a tole elvart, illetve altala elerheta biztonsagi szint teljesftesehez, 

tovabba az informatikai halozat torvenyi es szakmai normal( szerinti iizemeltetesehez. 

A szabalyozas kiterjed az elektronikus megfigyelorendszerek informatikai rendszerere es az azokhoz csatlakozo 

eszkatikre. 

Az informatikai rendszerben a jogosultsagok valtozasait (letezo jogosultsagok, uj jogosultsagok kiosztasa, 

modosItasa, megszCinese) dokumentalni kell. 

A szemelyes adatok biztonsaga erdekeben a Tarsasag az alabbi jogosultsagkezelesi elorrasokat alkalmazza: 

o Alapelvek 

■ Uj jogosultsag beallitasat, illetve jogosultsag megvaltortatasat a jogosultsag birtokosanak 

felhatalmazasa alapjan az IT-vezeta vegzi. 

■ A jogosultsagok megallapitasa soran kizarolag a munkavegzeshez szukseges es elegseges 

jogosultsagokat kell kiosztani. 

■ El kell keriilni, hogy teljes hozzaferest, illetve adminisztratori jogosultsagokat kapjanak mas munkat 

vegzo, illetve a jogosultsag birtoklasara nem igenyt tarto szernelyek. 

■ Adminisztratori jogosultsaggal rendelkeza nevesitett felhasznalot kell alkalmazni a rendszer 

adminisztralasa erdekeben minden esetben, ahol ez lehetseges. A nem nevesitett rendszergazdai 

jelszavakat zart boritekban, felbontast gatla modon, alafrva kell tarolni. Ezek hasznalatat az 

adatkezelo vezeta tisztsegviselaje vagy akadalyortatasa eseten helyettesitesi rend szerinti 

helyettese engedelyezheti. A nem nevesitett felhasznaloi jogosultsagok hasznalatat indokolni es 

dokumentalni kell. 

■ Isa — karbantarto vagy fejleszto — ceg alkalmazottja folyamatosan maticla, korlatlan idare szolo 

hozzaferesi jogosultsaggal nem rendelkezhet. 

Jogosultseigkezelesi folyamat 

Jogosultsagigenyleshez, -modositashoz az IT-vezetanek cfmzett elektronikus kerelem szukseges. 

Az IT-vezeto minden esetben konzultal az megrendelolapon szerepla jogosultsag megadasarol vagy 

modositasarol annak indokoltsaganak tekinteteben a jogosultsag birtokosaval es az igenylo feletti munkaltatOi 

jog gyakorlojaval. A jogosultsag megadasaval vagy mOdositasaval kapcsolatosan a vezeto tisztsegviselonek es az 

igenyla feletti munkaltatOi jog gyakorlojanak vetOjoga van. 



A megszi.iletett dontest kovetifien az IT vezeto altal kijelolt munkatars beallitja a jogosultsagokat, amelyral 

visszaigazolast ki.ild az igenylo fele. 

A jogosultsag birtokosanak munka vagy egy jogviszonya megszanesevel kozvetlen felettesenek kotelessege 

ertesiteni az IT vezetot, valamint a munkaltatoi jogok gyakorlojat a jogosult eddig birtokolt jogosultsagainak 

tOrlese erdekeben. 

A jogosultsag megszCinese eseten a jogosult felettese a megszOntetesi kerelmet elektronikus modon vagy papir 

alapon a jogosultsagkezelesi megrendelalapon kuldi meg az IT vezetonek, aki gondoskodik a jogosultsag 

torleseral. Ezt kovetoen az IT vezeto vagy az altala megbizott munkatars visszajelzest kiild a torlest 

kezdemenyezonek. 

Athelyezes eseten a korabbi munkakor feletti munkaltatoi jogokat gyakorIO felettes es az Cij munkakor feletti 

munkaltatoi jogokat gyakorlo felettes egyetemlegesen kotelesek gondoskodni a regi jogosultsagok tbrIesenek, 

modositasanak vagy 1.1j jogosultsagok felvetelenek kezdemenyezeserol. 

Az informatikai rendszerben a kilepti felhasznalok profiljait fel kell fuggeszteni, hasznalaton kiv01 kell helyezni. A 

felhasznaloi fiokok torlese a rendszerek ellenorz6set kovetoen tortenhet meg, ha a torles nem okoz adatvesztest. 

IT folyamatok rogzitese es dokumentalsa 

A BMH IT csapata elektronikus naploban rogeti a biztonsagi procedurakban es az infrastrukturaban torteno 

valtozasokat, tovabba folyamatosan rogzIti az alvallalkozok munka6llomasain elvegzett munkafolyamatokat. Ez 

a dokumentacio a megszokott titkositasi metodussal rendelkezo tarhelyrol erheto el. A BMH IT csapat a 

Teamvieweren elvegzett taysegitseg folyamatat is rogziti, ami video formatumban igenyelheto. Ezeket a 

felveteleket szinten titkositott helyen taroljuk 30 napig. 

Mobil eszkoz menedzsment 

Az adatvedelmi szabalyozas szempontjabOl a mobil eszkOz menedzsment teruleten a Tarsasag uzletmenetehez 

fontos szolgaltatasok, maszaki technikai, informatikai biztositasa mellett adatvedelmi szempontbol fontos 

kotelezettseg keletkezik, azaz biztositani kell a Tarsasag birtokaba kerulo adatok titkossagat, serthetetlenseg es 

a biztonsagot garantalO keretrendszerben vale) mOkodeset. 

A TArsasag rendszereben mobilmenedzsment szolgaltatasokat biztosito informatikai beruhazast kell elvegezni, 

amely az alabbiakat kell, hogy biztositsa: 

esszetett es rendszeresen változo jelszohasznalat kikenyszeritese 

hasznalati eszkozok automatikus kileptetese 

titkositas hasznalata a rendszerben leva eszkozokon 

adatok tavoli torlesenek lehetasege (csak a ceges adatokra, vagy az Osszes adatra vonatkozOan) 

eszkoz tavoli letiltasa 

eszkiiz tavoli ellenarzese 

nyomkovetes es helymeghatarozasi opcido tavoli bekapcsolasanak lehetosege 

Kamer& megfigyeles 

    

     

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. szam alatti Ogyfelszolgalati iroda kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: utca feI6Ii bejarat 

tipusa: Provision 

latoszog: 83* 



megfigyelt terulet: fobejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: parkolo fel& bejarat 

tipusa: Provision 

latoszog: 83° 

megfigyelt terulet: hatsobejarat 

3 sz. kamera elhelyezkedese: parkolo 

tipusa: Provision 

latoszag: 83° 

megfigyelt terulet: parkolo 

4 sz. kamera elhelyezkedese: ugyfelter 

tipusa: Provision 

latOszbg: 83° 

megfigyelt terulet: Ogyfelterl 

5 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: Provision 

latOszog: 83° 

megfigyelt terulet: ugyfelter2 

Alapraiz: 

83' 

3700 Kazincbarcika, Fa ter 39. szarn alatti iigyfelszolgalati iroda kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: fobejarat 

tipusa: HikVision 

latoszOg: 83° 

megfigyelt terulet: fobejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: HikVision 

latoszbg: 83° 

megfigyelt terulet: Ligyfelterl 

3 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: HikVision 



83' 

33' 

latoszOg: 83° 

megfigyelt terulet: tigyfelter2 

Alapralz: 

83' 

Miskolc, 2018. majus 25. 
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