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1. A Szabalyzat Mkt es hatalya 

Az Adatvedelmi es Adatbiztonsagi Szabalyzat (a tovabbiakban Szabalyzat) celja, hogy 
meghatarozza a BMH Nonprofit Kft. (a tovabbiakban Kft) altal vezetett nyilvantartasok 
miikodesenek torvenyes rendjet, valamint biztositsa az adatvedelem alkotmanyos elveinek, az 
adatbiztonsag kOvetelmenyeinek ervenyesilleset es megakadalyozza a jogosulatlan hozzaferest, 
az adatok megvaltortatasat, nyilvanossagra hozatalat. 

Jelen Szabalyzat hatalya kiterjed 

A szabalyzat hatalya kiterjed a Tarsasag minden szervezeti egysegenel folytatott valamennyi 
szemelyes adatokat tartalmazo adat kezelesre. 

a) a Kft.-ben foglalkortatott valamennyi munkavallalora (a tovabbiakban munkavallalo) 
b) a Kft. teljes kora feladat- es hataskorenek ellatasara 
c) a Kft. rendelkezesere all6 adatokra 

2. Alkalmazasi terfilet 

Kapcsolodo dokumentumok 

a) Az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. 
torveny 

b) A hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 
c) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesenek a felteteleirol szolo 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
d) A Polgari TOrvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny 
e) A Kft. hulladekkezelesi kOzszolgaltatas igenybe vetelere vonatkozo dokumentumai 
f) A fogyasztok altal hasznalt nyomtatvanyok. 
g) Munkavallaloi dokumentumok 

3. Fogalmak 

trintett: Barmely meghatarozott, szemelyes adat alapjan azonositott, vagy kOzvetlentil, vagy 
kozvetve azonosithato termeszetes szemely. A jelen Szabalyzat hatalya ala tartoz6 
adatkezeleseket illetoen erintett elsOsorban a Tarsasag ugyfele, tovabba az a szemely, akinek 
adatait a Tarsasag tevekenysegenek vegzesehez kapcsolodoan kezeli. 

Szemelyes adat: Az erintettel kapcsolatba hozhatO adat kiilonosen az erintett neve, azonositO jele, 
valamint egy vagy tobb fizikai, fiziologiai, mentalis, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis 
azonossagara jellemzo ismeret, valamint az adatbol levonhato, az erintettre vonatkozo 
kOvetkeztetes; 
A szemelyes adat az adatkezeles soran mindaddig meg6rzi e minoseget, amig kapcsolata az 
erintettel helyreallithato. A szemely kiilonOsen akkor tekintheti5 azonosithatonak, ha Ot 
kozvetlentil vagy kozvetve nev, azonosito jel, illetOleg egy vagy tobb, fizikai, fiziologiai, 
mentalis, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis azonossagara jellemz6 tenyez6 alapjan azonositani 
lehet. 
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Kulonleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiseghez tartozasra, a politikai velemenyre vagy partallasra, a vallasos 
vagy mas vilagnezeti meggyozodesre, az erdek-kepviseleti szervezeti tagsagra, a szexualis eletre 
vonatkozo szemelyes adat, 
b) az egeszsegi allapotra, a koros szenvedelyre vonatkozo szemelyes adat, valamint a btinagyi 
szemelyes adat; 

Kozerdekii adat: A Kft. kezeleseben levo, valamint a tevekenysegere vonatkozo, vagy 
kozfeladatanak ellatasaval osszeftiggesben keletkezett, a szemelyes adat fogalma ala nem esti, 
barmilyen modon vagy formaban rogzitett informaciO vagy ismeret, fiiggetlentil kezelesenek 
modjatol, onallo vagy gylijtemenyes jellegetal, igy ktilonosen a hataskorre, illetekessegre, 
szervezeti felepitesre, szakmai tevekenysegre, annak eredmenyessegere is kiterjedo ertekelesere, 
a birtokolt adatfajtakra es a maddest szabalyozo jogszabalyokra, valamint a gazdalkodasra, a 
megkotott szerzodesekre vonatkozo adat; 

Kozerdekb51 nyilvdnos adat: A kozerdekii adat fogalma ala nem tartozo minden olyan adat, 
amelynek nyilvanossagra hozatalat vagy hozzaferhetove tetelet torveny kozerdekbol elrendeli; 

Hozzajarulds: az erintett akaratanalc Onkentes es hatkozott lcinyilvanitasa, amely megfelelo 
tajekortatason alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a rd vonatkozo szemelyes 
adatok teljes korii vagy egyes mtiveletekre kiterjedo kezelesehez; 

Tiltakozas: Az erintett nyilatkozata, amellyel szemelyes adatainak kezeleset kifogasolja, es az 
adatkezeles megsztinteteset, illetve a kezelt adatok torleset keri; 

Adatkezelo: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo 
szervezet, aki vagy amely onalloan vagy masokkal egytitt az adat kezelesenek celjat 
meghatarozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkozo donteseket meghozza 
es vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozoval vegrehajtatja; 

Adatkezeles: az alkalmazott eljarastol faggetlentil az adaton vegzett barmely miivelet vagy a 
miiveletek osszessege, igy ktilonosen gytijtese, felvetele, rogzitese, rendszerezese, tkolasa, 
megvaltortatasa, felhasznalasa, lekerdezese, tovabbitasa, nyilvanossagra hozatala, 
osszehangolasa vagy osszekapcsolasa, zarolasa, torlese es megsemmisitese, valamint az adat 
tovabbi felhasznalasanak megakaddlyozasa, fenykep-, hang- vagy kepfelvetel keszitese, valamint 
a szemely azonositasara alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyernyomat, DNS-minta, 
iriszkep) rogzitese; 

Adattovabbitas: az adat meghatarozott harmadik szemely szamara torten hozzaferhetove tetele 

Nyilvanossagra hozatal: az adat barki szarnara torten hozzaferhetove tetele 

Adattorles: Az adatok felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyreallitasuk tobbe nem 
lehetseges. 
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4. Az adatvedelem szervezete 

4.1. Az iigyvezeto 

Ellatja a jogszabilyok Altai hatasktirebe utalt feladatokat, ennek kereteben: 
a) belso adatvedelmi felelost biz meg; 
b) jovahagyja a szemelyes adatokat tartalmazo, adatszolgaltatasi, adattovabbitasi, valamint 

az adatvedelenunel es adatkezelessel kapcsolatos nyilvantartisokat; 
c) engedelyezi a nyilvantartasi rendszerekhez a hozzaferesi jogosultsagot; 
d) gondoskodik sziikseg eseten az adatvedelmi ismeretek oktatasarol a Kft. munkavallaloi 

reszere 
e) konkret ugyekben felmerith5 igenyek alapjan adatvedelmi kerdesekben segitseget nytljt az 

adatkezelok reszere 
f) a vezetok jelzese alapjan, vagy egyeb modon tudomasara jutott helytelen adatkezeles 

eseten utasitja az erintett munkavallalot a jogszeriitlen allapot megszantetesere, sziikseg 
eseten eljar, vagy; 

g) eljitrast kezdemenyez az erintett munkavallaloval szemben; 
h) adatvedelmi szempontbol velemenyez. 

4.2. Az adatvedelmi felelos 

felelos az adatvedelemert, melynek kereteben: 

a) ellenorzi a vedelmi eloirasok betartasat; 
b) kozremukodik az adatfeldolgozas feltigyeleteben; 
c) kialakitja a vonatkozO dontesek elokeszitesehez, a biztonsagot novelo intezkedeseket; 
d) betekinthet valamennyi iratba, ami az informatikai feldolgozasokkal kapcsolatos; 
e) Idvizsgalja es intezi, a hozza beerkezo kerdeseket; 
f) kiadja es folyamatosan aktualizalja a szabalyzatot; 
g) evente ellenorzi a vonatkozo jogszabalyok, valamint a Szabalyzat elairisai es az 

adatbiztonsagi kovetelmenyek teljesiileset, a tapasztaltakrol, az esetleges hianyossagok 
megsztintetes erdekeben teendo intezkedesekrol tajekortatja az tigyvezetot; 

h) kozremiikeldik, illetaleg segitseget nyftjt az adatkezelessel Osszeftigge dOntesek 
meghozatalaban, valamint az erintettek jogainalc biztositasaba;. 

i) kivizsgalja a hozza erkezett bejelenteseket, es jogosulatlan adatkezeles eszlelese esten 
annak megszuntetesere hivja fel az adatkezelOt, vagy az adatfeldolgozot; 

j) vezeti es koordinidja a belso adatvedelmi nyilvantartasokat; 
k) gondoskodik az adatvedelmi ismeretek oktatisarol 
1) jogosult a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szervezeti egysegenel betekinteni az 

adatkezelesekbe, az azzal kapcsolatos nyilvantartasokba? 

4.3. Vezetak 

A BMH Nonprofit Kft. szervezeti egyseg vezetoje 

a) a vezetese alatt alto szervezeti egyseg tekinteteben ellatja a belso adatvedelmi feladatokat; 
b) koteles a Szabalyzatban foglaltakat megismerni, munkija soran alkalmazni, valamint 

gondoskodni arrol, hogy azt a beosztott munkavallalok ismerjek, eloirasait 
munkavegzestik soran alkalmazzak; 

c) konkret ugyekben felmertilo igenyek alapjan adatvedelmi kerdesekben segitseget nyfijt az 
adatvedelmi felelos reszere; 
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d) a tudomasara jutott visszassag eseten felhivja a munkavallalot a jogosulatlan adatkezeles 
megsziintetesere, valamint ertesiti a Qum.* adatvedelmi feleloset. 

4.4. Az adatkezelo munkavallalo  

Az adatkezelesi feladatokkal megbizott munkavallalo 

a) koteles a Szabalyzat es az agazati jogszabalyok adatvedelmi eloirasait megteremteni es 
maradektalanul betartani; 

b) ktiteles tajekortatni kozvetlen feletteset, sztikseg eseten az iigyvezetot a feladatkoreben 
felmertilt barmely egyeb agazati adatvedelmi problemarol, esetleges allasfoglalasrol, vagy 
mas fejlemenyrol, a szamitastechnikai eszkoziik barminemii meghibasodasarol, az 
adatallomany kezelhetosegeben belcovetkezett problemarol; 

c) koteles eszrevetel eseten az adatkezelessel kapcsolatosan feltart visszassagokat 
haladektalanul megsziintetni; 

d) vezeti a munkalcorebe tartozo adat-, adatszolgaltatasi es adattovabbitasi nyilvantartast; 
e) gondoskodik arrol, hogy az altala vezetett nyilvantartas adataihoz illetektelen szemely ne 

ferhessen hozza, iigyel a nyilvantartas biztonsagos tarolasara; 
f) elvegzi a kezeleseben levo adatok biztonsagi menteset, gondoskodik azok biztonsagos 

tarolasarol; 
g) a jogszabaly Altai felhatalmazott szemelynek vagy szervezetnek adatot szolgaltat, adatot 

tovabbit; 
h) koteles kOzvetlen feletteset, szakseg eseten az tigyvezetot tajekortatni minden olyan 

esemenyrol, amikor of jogszerutlen adatkezelesre kertek fel, utasitottak; 
i) haladektalanul jelzi kozvetlen felettesenek, ha az adatallomanyba jogosulatlan hozzaferest 

vagy barminemii valtozast tapasztal; 
j) fegyelmi es anyagi felelosseggel tartozik azert, hogy tevekenyseget az adatkezelest 

elrendelo jogszabaly hianyaban pedig az erintett hozzajarulasanak megfeleloen vegezze, 
mely kotelezettsegszeges fegyelmi felelOssegre vonast alapozhat meg. 

5. A szemelyes adatok videlme 

5.1. Adatkezeles  

Az adatkezeles az adatvedelenunel kapcsolatos hatalyos jogszabalyok, igy ktilonosen az 
alabbiaknak megfeleloen tortenik: 

• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny) es 
• 2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi j ogro 1 es az 

informacioszabadsagrol (Infotv) 
• 2012. evi CLXXXV. torveny a hulladekrol 
• 2009. evi CLV. torveny a minositett adat vedelmeri51 
• 2011. evi CXCV. torveny az allamhaztartasrol 
• 2014. evi I. torveny a Polgari Torvenykonyvrol 
• 2000. evi C. torveny a szarnvitelral 
• 2004. evi XXIX. torveny 141-143.§ A kOzerdekii kerelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

eljaras 

A Szabalyzat soran hasznalt fogalmak alatt a vonatkozO jogszabalyok meghatarozasai szerinti 
fogalmat kell erteni. 
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5.2. Belso adatvedelmi nyilvantartas 

A belso adatvedelmi nyilvantartast a Tarsasag adatvedelmi felelose vezeti. Az Infotv. hatalya ala 
tartozo adatkezelesekkel kapcsolatban a nyilvantartas tartalmaz7a: 

az adatkezeles celjat, 
az adatok fajtajat es kezelesiik jogalapjat, 
az erintettek koret, 
az adat forrasat, 
az adatvedelmi incidenseket, (errol kiilon nyilvantartas kerfil Icialalcitasra) 
az adatvedelmi incidensek eseten a megtett intezkedeseket, 
az esetleges adattovabbitasok fajtajat, cimzettjet es a tovabbitas jogalapjat, 
az egyes adatfajtak torlesenek hataridejet. 

5.3. Az adatkezeles szabalyai, jogalapj a 

Szemelyes adatok kezelese 

Szemelyes adat kizarolag meghatarozott celbol, jog gyakorlasa es kotelezettseg teljesitese 
erdekeben kezelheto. Szemelyes adat akkor kezelheto, ha ahhoz az erintett hozzajarul, vagy 
valamely jogszabaly azt elrendeli. 

Csak olyan szemelyes adat kezelheto, amely az adatkezeles celjanak megvalosulas&oz 
elengedhetetlen, a cel eleresere alkalmas. A szemelyes adat csak a cel megvalosulasahoz 
szukseges mertekben es ideig kezelheto. Az adatkezelesnek minden szakaszaban meg kell 
felelnie az adatkezeles celjanak, az adatok felvetelenek es kezelesenek tisztessegesnek es 
torvenyesnek kell lennie. 

Szemelyes adatok akkor tovabbithatoak, valamint kalonbozo adatkezelesek akkor kapcsolhatoak 
ossze, ha az erintett ahhoz hozzajarul, vagy jogszabaly azt megengedi, es ha az adatkezeles 
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljestilnek. 

Az adatkezeles soran biztositani kell az adatok pontossagat, teljesseget es —ha az adatkezeles 
celjara tekintettel sztikseges — naprakeszseget, valamint azt, hogy az erintettet csak az adatkezeles 
celjahoz sztikseges ideig lehessen azonositani. 

Szemelyes adat akkor kezelheto, ha 

ahhoz az erintett irdsban hozzajarul 
azt torveny, vagy — torveny felhatalma7asa alapjan az abban meghatarozott korben — vagy 
helyi onkormanyzat rendelete kOzerdeken alapulo celbol elrendeli. Szemelyes adat 
kezelheto akkor is, ha az erintett hozzajdrulasanak beszerzese lehetetlen, vagy aranytalan 
koltseggel jarna es a szemelyes adat kezelese 

• az adatkezelore vonatkozo jogi kOtelezettseg teljesitese celjabol sziikseges, vagy 
• az adatkezelo vagy harmadik szemely jogos erdekenek ervenyesitese celjabol 

sztikseges, es ezen erdek ervenyesitese a szemelyes adatok vedelmehez fiizado jog 
korlatozasaval aranyban all. 

Ktilso szervezet reszere az adattovabbitas tortenhet papir alapon vagy elektronikus uton. Abban 
az esetben, ha az adattovabbitas elektronikus adatfeldolgozassal hatekonyabban teljesitheto akkor 
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az irattar reszere az adattovabbititsrol kiserolevelet kell kesziteni, amely tartalmazza az 
adattovabbitast kerti megkereseseben felsorolt adatokat. 

Az adatkezelo koteles az adatkezelesi miiveleteket agy megtervezni es vegrehajtani, hogy az e 
tOrveny es az adatkezelesre vonaticozo mas szabalyok alkalmaMsaval biztositsa az erintettek 
maganszferajanalc vedelmet. 

A szervezeten belill kezelt szemelyes adat — a feladat elvegzesehez sziikseges mertekben es ideig 
— csak az iiggyel erintett egyseghez tovabbithato, felteve, hogy a szemelyes adatok megismerese 
nelkiil az iigy erdemeben eljarni nem lehet. 

A BMH Nonprofit Kft. munlcavallaloi a feladataik ellatasa koreben szemelyes es ktilonleges 
adatotz csak a vonatkozo jogszabalyok elairasdinak betartasaval kezelhetnek. 

A BMH Nonprofit Kft. adatkezelest vegzo munkavallaloja fegyelmi, karteritesi, szabalysertesi es 
biintetojogi feleloseggel tartozik a feladat,- es hataskOrenek gyakorlasa soran tudomasara jutott 
szemelyes adatok jogszerii kezeleseert, a jogosultsagok jogszerii gyakorlasaert. 

trintett jogai 

Az erintettel az adatkezeles megkezdese elott az Infotv. 20.§ alapjan irasban reszletesen 
tajekortalni kell az adatkezeles celjarol, jogalapjarol es az adatkezeles idotartamarol, tovabba, 
hogy az adatkezeles onkentes, vagy kotelezo utobbi esetben meg kell jelolni az elrendelo 
jogszabalyt. 

Az erintett kerelmere indult eljarasban a sziikseges adatainak kezelesehez valo hozzajdrulast 
velelmezni kell. Erre a tenyre az erintett figyelmet fel kell hivni. 

Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel 

a) tajekortatasat szemelyes adatai kezeleserol, 

b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint 

c) szemelyes adatainak - a kotelezo adatkezeles kivetelevel - tones& vagy zarolasat. 

Az erintett kerelmere az adatkezelo tajekortatast ad az erintett altala kezelt, illetve az altala 
megbizott adatfeldolgozo Altai feldolgozott adatairol, azok forrasairol, az adatkezeles celjarol, 
jogalapjarol, idotartarnarol, az adatkezelessel Osszeftiggo tevekenysegrol, tovabba az erintett 
szemelyes adatainak tovabbitasa eseten — az adattovabbias jogalapjarol es cimzettjerol. 

(a) Az adatkezelo az adattovabbitas jogszertisegenek ellenorzese, valamint az erintett 
tajekortatasa celjabol adattovabbitasi nyilvantartast vezet, amely tartalmazza az altala kezelt 
szemelyes adatok tovabbitasanak idopontjat, az adattovitbbitas jogalapjat es cimzettjet, a 
tovabbitott szemelyes adatok korenek meghatarozasat, valamint az adatkezelest elaire 
jogszabalyban meghatarozott egyeb adatokat. 

(b) Az (a) bekezdes szerinti adatok adattovabbitasi nyilvantartasban yak) megorzesere iranyula —
es ennek alapjan a tajekortatatasi — kiitelezettseg idotartamat az adatkezelest eloiro 
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jogszabaly korlatozhatja. E korlatozas kOrdben szemelyes adatok eseteben of dyne, 
kulonleges adatok eseteben pedig hitsz evnel rOvidebb idotartam nem allapithato meg. 

(c) Az erintett kerelmere az adatkezel6 tajdkortatast ad az erintett altala kezelt, illetve az altala 
vagy rendelkezdse szerint megbizott adatfeldolgozo altal feldolgozott adatairol, azok 
forrasar61, az adatkezelds celjarol, jogalapjarol, idotartamar61, az adatfeldolgozo never61, 
cimerol es az adatkezelessel Osszefilgg6 tevekenysegerol, az adatvedelmi incidens 
kortilmenyeirol, hatasairol es az elharitasara megtett intezkedesekrol, tovabba - az erintett 
szemelyes adatainak tovabbitasa eseten - az adattovabbitas jogalapjarol es cimzettjdrol. 

(d) Az adatkezelo koteles a kdrelem benytljtasat61 szamitott legrovidebb ido alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon beliil kozertheto formaban, az erintett erre iranyulo kerelmere irasban 
megadni a tajdkortatast. A fenti tajekortatas ingyenes, ha a tajekortatast ker6 a foly6 dvben 
azonos adatkorre vonatkozoan tajekortatasi kerelmet az adatkezelohoz meg nem nytijtott be. 
Egyeb esetekben koltsegteritds allapithato meg. A kOltsegterites merteket a felek kozott 
letrejOtt szerzodds is rogzitheti. A mar megfizetett koltsegteritest vissza kell teriteni, ha az 
adatokat jogellenesen kezeltek, vagy a tajdkortatas kdrese helyesbiteshez vezetett. 

Ha a szemelyes adat a valosagnak nem felel meg es a valosagnak megfelelo szemelyes adat az 
adatkezelo rendelkezesdre all, a szemelyes adatot az adatkezelo helyesbiti. 

A szemelyes adatot tOrOlni kell, ha 

a) kezeldse jogellenes; 

b) az erintett — az Infotv. 14. § c) pontjaban foglaltak szerint - keit 

c) az hianyos vagy teves - es ez az allapot jogszerGen nem orvosolhato feltdve, hogy a Wriest 
torveny nem zarja ki; 

d) az adatkezelds celja megsziint, vagy az adatok tarolasanak tOrvenyben meghatarozott 
hatarideje lejart; 

e) azt a birosag vagy a Hatosag elrendelte. 

Adatvaltozas vagy teves adatrogzitds dszlelese eseten az erintett irasban kerheti kezelt adatainak 
helyesbiteset, illetve kijavitasat. A teves adatot az adatkezelo 2 munkanapon beliil helyesbiteni 
kOteles. 

A helyesbitesrol, a zarolasrol, a megjeloldsrol es a torldsrol az erintettet, tovabba mindazokat 
ertesiteni kell, akiknek korabban az adatot adatkezelds cdljara tovabbitottak. Az ertesitds 
mellOzhetii, ha ez az adatkezeles celjara valo tekintettel az erintett jogos &deka nem serti. 

Ha az adatkezelo az erintett helyesbitds, zarolas vagy tOrlds iranti kdrelmet nem teljesiti, a 
kdrelem kezhezvetelet koveto 25 napon beliil irasban vagy az erintett hozzajarulasaval 
elektronikus itton kOzli a helyesbites, zarolas vagy torles iranti kerelem elutasitasanak tdnybeli es 
jogi indokait. A helyesbites, Vides vagy zarolas iranti kerelem elutasitasa eseten az adatkezel6 
tajdkortatja az erintettet a birosagi jogorvoslat, tovabba a Hatosaghoz fordulas lehetosegerol. 
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Nem kotelezo adatszolgaltatason alapulo adatkezeles eseten az erintett indokolas nella irasban 
kerheti kezelt adatainak a tOrleset. A torlest 2 munkanapon bail el kell vegezni. 

Az erintett adatkezelessel kapcsolatos jogainak korlkozasat az Infotv. 9. § (1) bekezdese es a 
19.§-a szabalyozza. 

A BMH Nonprofit Kft. munkavallalati munkaszerzodestik alairasaval es hatalyos megkotesevel 
hozzajarulnak adataik kezelesehez, valamint szavatossagot vallalnak azok valodisagaert. A BMH 
Nonprofit Kft. altal kezelt munkavallaloi alapadatokat a szemelyi alapnyilvantartas tartalmaz7a. 
A Tarsasag kizarolag azokat a munkavallaoi alapadatokat tarthatja nyilvan, amelyek a 
rendeltetetesszerii miikodeshez, a munkaltatoi jogok gyakorlisahoz nelkillozhetetlenek. 

Amennyiben a munkaviszony valamilyen oknal fogva nem jon letre, az adatokat 30 napon belO1 
torolni szukseges. Ervenyes munkavegzesre iranyulo jogviszony letrejottet kovetOen az 
adatkezeles idotartama a jogviszony megsztineset koveto 50 ev. 

Adattovcibbitas es adatosszekapcsolds: 

A szemelyes adatok akkor tovabbithatOak, valamint a kiilonbozo adatkezelesek akkor 
kapcsolhatoak 6ssze, ha az erintett ahhoz hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az 
adatkezeles feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesOlnek. 

A Tarsasag szervezeti rendszeren beltil a munkavallalOk szemelyes adatai — a feladat 
elvegzesehez szaseges mertekben es ideig — csak olyan szervezeti egysegekhez tovabbithatoak, 
amely a jogviszonnyal kapcsolatos adminisztracios es szervezesi feladatokat lat el. 

A Tarsasagon beliili, kiilonbozo celra iranyulo adatkezelesek csak torvenyes cel erdekeben, 
indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatoak Ossze. 

A BMH Nonprofit Kft. altal kezelt szemelyes adatok nyilvanossagra hozatala — kiveve, ha azt 
torveny rendeli el- tilos. 

6. Kultinleges adatok, kozerdekil adatok kezelese 

Kfflonleges adat a Tarsasag Altai akkor kezelheto, ha az adatkezeleshez az erintett kifejezetten 
irdsban hozzajarul. 

Kozerdekt7 adatok kezelese 

A Tarsasag kezelesben lev6 kozerdeku adatot es kozerdekbol nyilvanos adatot — az Infotv. 27.§. —
ban rogzitett kivetelek mellett, barki megismerheti a minositett adat, illetve az Infotv. II. 
fejezeteben szabalyozott nyilvanos adat kivetelevel. 

A kozerdekii adatok megismeresere vonatkozOan a BMH Nonprofit Kft. ktilOn szabalyzattal 
rendelkezik, amelynek nyilvanos megismerhetosege a Kft. honlapjan barki szamara biztositott. 

Az adatvedelmi felelos evente az Infotv. szerinti elOirasok alapjan ertesiti az adatvedelmi biztost 
az elutasitott kerelmek szamarol, valamint az elutasitasok indokarol. 

7. Az elektronikus kozzetetel kotelezettsege 
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Az Infotv. alapjan a laitelezoen kozzeteendO klizerdekti adatok internetes honlapon digitalis 
formaban, digitalis formaban, szemelyazonositas nelktil, korlatozastol mentesen, Idnyomtathato 
es reszleteiben is adatvesztes es torzulas nelkul kimasolhato modon, a betelcintes, a letoltes, a 
nyomtatas, a kimasolas, es a halozati adatatvitel szempontjabol is dijmentesen kell 
hozzaferhetove tenni (elektronikus kozzetetel). A kOzzetett adatok megismerese szemelyes 
adatok kozlesehez nem kothetO. 

Amennyiben torveny maskent nem rendelkezik a belso hasznalatra kesziilt, valamint a &fetes 
elokeszitessel Osszefiiggii adat a kezeleset koveto 10 eve ball nem nyilvanos. A kozerdekil 
adatok elektronikus formaban tortenO kOzze-, illetve ho7thferhetove tetelerol az iigyvezeto 
jogosult donteni. 

A kozzeteteli lista adatait az Infotv. I. sz. melleklete tartalmazza. (szervezeti, szemelyzeti adatok, 
tevekenysegre, milkodesre vonatkozo adatok, gazdalkodasi adatok) 

A kozzeteteli lista feltolteseert es aktualizalasaert az adatvedelmi felelOs, valamint az abban 
erintett szervezeti egyseg vezetoje a felelos. 

8. Kiegeszito es zero rendelkezesek 

Jelen Adatvedeltni es Adatbiztonsagi Szabalyzat a jovahagyas napjan lep hatalyba es 
visszavonasig ervenyben marad. 

Jelen szabalyzat reszet kepezo specifikus mellekletek: 

1. sz. melleklet Az adatkezeles nyilvantartasa, adatfeldolgozas, az adatok tovabbitasa 
2. sz. melleklet Az adatbiztonsig 
3. sz. melleklet Az elektronikus es manualis iratkezeles, a kozerdekit adatok kozzeteteli, 

valamint a lakossigi panaszok adatvedelmi szabilyai 
4. sz. melleklet Adatkezelesi adatlap es kitoltesi &mutate 
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1. sz. melleklet 

AZ ADATKEZELES NYILVANTARTASA, ADATFELDOLGOZAS, AZ 
ADATOK TOVABBITASA 

1. Az adatkezeles nyilvantartisa 

a) a BMH Nonprofit Kft-nel a szemelyes adatokrol nyilvantartast kell vezetni. Az adatkezelesi 
nyilvantartas 1. peldanyit az adatkezelest vegz6 szervezeti egyseg 2. peldanyat az 
adatvedelmi felelos tarolja. 

b) a szemelyes adatkezeles, vagy a nyilvantartis megszunteteserol a szervezeti egyseg 
vezetoje koteles aktualitiskor ertesiteni az adatvedelmi felelost, aki a valtozast 
nyilvantartisaban atvezeti, illetve sztikseg szerint ertesiti a NAIH-ot. 

2. Adatok torkse es helyesbitese 

a) A BMH Nonprofit Kft-nel kezelt szemelyes adatot az erintett keresere, az adatkezelest 
vegzo szervezeti egysig vezetojenek dontese alapjan tOrOlni, vagy helyesbiteni kell. Vitas 
helyzetbe az adatvedelmi felelost be kell vonni. 

b) A kezelt szemelyes az adatot torOlni kell, ha 
kezelese jogellenes; 

• az erintett - a 14. § c) pontjaban foglaltak szerint - keri; 
• az hianyos vagy teves - es ez az allapot jogszerilen nem orvosolhato felteve, hogy 

a torlest torveny nem zarja ki; 
• az adatkezeles celja megsziint, vagy az adatok tarolasinak torvenyben 

meghatarozott hatarideje lejart; 
• azt a birosag vagy a Hatosag elrendelte. 

A helyesbitesrol, a zarolisrol, a megjelolesrol es a tOrlesrol az erintettet, tovabba 
mindazokat ertesiteni kell, akiknek koribban az adatot adatkezeles celjara tovabbitottak. Az 
ertesites mellozheto, ha ez az adatkezeles celjara vala tekintettel az erintett jogos ordekeit 
nem serti. 

Ha az adatkezelo az erintett helyesbites, zarolas vagy tortes kind kerelmet nem teljesiti, a 
kerelem kezhezvetelet kOvet6 25 napon beliil irasban vagy az erintett hozzajarulasaval 
elektronikus aton kozli a helyesbites, zarolas vagy tortes iranti kerelem elutasitasinak 
tenybeli es jogi indokait. A helyesbites, tortes vagy zarolas iranti kerelem elutasitasa eseten 
az adatkezelo tajekortatja az erintettet a birosagi jogorvoslat, tovabba a Hatosaghoz fordulas 
lehetoseger61. 

c) a torlesi kotelezettseg teljesitese celjabol a belso adaticezelesi nyilvantartasban annak 
felvetelekor rogziteni kell az adatok torlesenek hataridejet. 

3. Tiltakozasi jog gyakorlsisa 

Az erintett az adatkezelest vegzo szervezeti egyseg vezetojenel tiltakozhat szemelyes 
adatanak kezelese ellen (Infotv. 21.§), ha 

a) ha a szemelyes adatok kezelese vagy tovabbitasa kizarolag az adatkezelore vonatkozo 
jogi kotelezettseg teljesitesehez vagy az adatkezelo, adatittvevo vagy harmadik szemely 
jogos erdekenek ervenyesitesehez szukseges, kiveve kotelezo adatkezeles eseten; 
b) ha a szemelyes adat felhasznalitsa vagy tovabbitisa kozvetlen tizletszerzes, 
kOzvelemeny-kutatas vagy tudomanyos kutatas celjara tortenik; valamint 
c) torvenyben meghatarozott egyeb esetben. 
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Az adatkezelo a tiltakozast a kerelem benytijtasatol szamitott legrovidebb idon beltil, de 
legfeljebb 15 napon belill megvizsgalja, annak megalapozottsaga kerdeseben dontest hoz, 
es dOnteserol a kerelmezot iritsban tajekortatja. 

Ha az adatkezelo az erintett tiltakozasanak megalapozottsigat megallapitja, az adatkezelest 
- beleertve a tovabbi adatfelvetelt es adattovabbitast is - megsztinteti, es az adatokat throlja, 
valamint a tiltakozitsr61, tovabba az annak alapjan tett intezkedesekrol ertesiti mindazokat, 
akik reszere a tiltakozassal erintett szemelyes adatot korabban tovabbitotta, es akik 
kotelesek intezkedni a tiltakozasi jog ervenyesitese erdekeben. 

Ha az erintett az adatkezelonek az elozoekben szabalyozottalc szerint alapjan meghozott 
dontesevel nem eft egyet, illetve, ha az adatkezelo a (2) bekezdes szerinti hataridot 
elmulasztja, az erintett - a dontes kozlesetol, illetve a hatitrido utolso napjatol szamitott 30 
napon ball - a 22. §-ban meghatirozott m6don birosighoz fordulhat. 

Ha az adatatvevo joganak ervenyesitesehez szilkseges adatokat az erintett tiltakozasa miatt 
nem kapja meg, a (3) bekezdes alapjan tOrteno ertesites kOzlesetol szamitott 15 napon beltil, 
az adatokhoz vale) hozzajutas erdekeben - a 22. §-ban meghathrozott modon - birosighoz 
fordulhat az adatkezelo ellen. Az adatkezelo az erintettet is perbe hivhatja. 

Ha az adatkezelo a (3) bekezdes szerinti ertesitest elmulasztja, az adatatvevo felvilagositast 
kerhet az adatatadits meghifisulasaval kapcsolatos kortilmenyekrol az adatkezelotol, amely 
felviligositast az adatkezelo az adatatvevo erre iranyulo kerelmenek kezbesiteset kOveto 8 
napon belfil kfiteles megadni. Felvilagositas kerese eseten az adatatvevo a felvilagositas 
megadisatol, de legkesobb az arra nyitva 4116 hataridotOlszamitott 15 napon belfil fordulhat 
birosaghoz az adatkezelo ellen. Az adatkezelo az erintettet is perbe hivhatja. 

Az adatkezelo az erintett adatat nem torOlheti, ha az adatkezelest torveny rendelte el. Az 
adat azonban nem tovabbithat6 az adatatvevo reszere, ha az adatkezelo egyetertett a 
tiltakothssal, vagy a birosag a tiltalcoths jogossigat megallapitotta. 

4. Adatfeldolgozis 

A BMH Nonprofit Kft-nel az adatfeldolgozas helyben a tarsasagnal tortenik, az 
adatfeldolgothsra megbizas mas vallalkozasnak nem adhat6. 

5. Adattovabbitas megkereses alapjan 

a) a BMH Nonprofit Kft-n kivfili szervtol vagy szemelytol erkez6, adatkozlesre iranyulo 
megkeresest az erintett szervezeti egyseg vezet6je valaszolja meg, kiemelkedo fontossagit 
tigyekben az adatvedelmi felelOs bevonasaval. A megkereses csak abban az esetben 
teljesitheto, ha az erintett erre irasban felhatalmazza a BMH Nonprofit Kft-t, vagy azt 
jogszabaly irja el6. Az erintett elozetesen is adhat ilyen tartalmu felhataltna7Ast, amely 
szolhat valamely idotartamra es a megkeresessel 616 szervek meghatirozott kfirere. 

b) az erintett nyilatkozattetelet6lffiggetlentil teljesiteni kell a bfinteto ugyben eljaro hatosagtol 
— rendorseg, birosig, tigyeszseg, vam-es penzfigyorseg — valamint a nemzetbiztonsfigi 
szolgalatoktol erkezo megkereseseket. E szervek megkereseser61 az illetekes adatkezelo — 
kozvetlenfil, vagy felettese ittjan — koteles tajekortatni a BMH Nonprofit Kft adatvedelmi 
feleloset. Az adatszolgaltatas csak az adatvedelmi felelos jovahagyasitval teljesitheto. 

c) adatszolgaltatas csak iritsbeli megkeresesre es irisban teljesitheto. A megkereses es a valasz 
egy peldanyat az adatkezeles helyen kell megorizni, a rendorseg es a hatosagi adatkeresek 
kivetelevel, egy peldanyt pedig az adatvedelmi felelosnek kell megkfildeni. A 
megkeresesbol illetve a valaszbol egyertelmfien megallapithatonak kell lennie: 

• a megkeresest kezdemenyezo szerv, vagy szemely megnevezesenek, postacimenek, 
telefonszamanak 



1. sz. melleklet 

• az adatkeres celjanak, rendeltetesenek . 
• az adatkeres jogszabalyi alapjanak, illetve az erintett hozzajando nyilatkozatinak 
• az adatkeres idopontjanak 
• az adatszolgaltatits alapjaul szolgalo adatkezeles megnevezesenek 
• az adatszolgaltatast teljesito szervezeti egyseg megnevezesenek 
• az erintettek korenek 
• a kert adatok keirenek 
• az adattovabbitits modjanak 

d) az adatkozlesekre iranyulo kiemelkedo fontossagn kerelmeket es valaszokat az adatvedelmi 
felelasnek nyilvin kell tartania. 

6. Az adatvidelmi szabilyzat hatisa a belso szabilyozasokra es a BMH Nonprofit Kft. 
szerzodeseire 

a) a BMH Nonprofit Kft. bets() szabalyozasainak kiadasa, elokeszitese soran vizsgaini kell, 
hogy azokban adatvedelmi kotelezettsegek felmeriiinek —e, ezert a szabilyozas tervezetet 
velemenyezesre az adatvedelmi felelosnek meg kell kiildeni; 

b) az adatvedelmi felelos a szabalyozastervezet velemenye reszekent megteszi a kapcsolodo 
eszreveteleit, javaslatait; 

c) jelen szabilyozast kell alkalmazni a BMH Nonprofit Kft. altal kotott szerzodesek 
adatvedelmi rendelkezeseire, a szemelyes adatok kezeleserlil szolo tajekortatokra, valamint 
a hozzajarulo nyilatkozatokra is, melyek betartasiert a szerzodest keszito a felel8s. 



2. sz. melleklet 

AZ ADATBIZTONSAG 

1. Adatbiztonsfig 

Az adatbiztonsagi rendszabalyok es intezkedesek celja a manualisan es az 
elektronikusan kezelt adatok, valamint az adathordozok vedelme a sallies, rongalodas, 
megsemmisilles es illetektelen hozzaferes ellen (Infotv. 7.§) 

1.1. Az adatbiztonsig altalanos szabalyai 

a) A BMH Nonprofit Kft. koteles gondoskodni az adatok biztonsagarOl, koteles megtenni 
azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket, tovabba kialakitani azokat az eljarasi 
szabalyokat, amelyeket az adatvedelmi jogszabalyok ervenyre juttatasahoz 
szilksegesek. 

b) Az adatkezelo koteles gondoskodni az altala kezelt adatok vedelmerol 
c) Az adatokat vedeni kell a jogosulatlan hozzaferes, a megvaltortatas, a tovabbitas, a 

nyilvanossagra hozatal, a torles vagy megsemmisites, valamint a veletlen 
megsemmistiles es serilles ellen. 

d) Adatkarbantartast csak az erre felhatalmazott adatkezelo vegezhet. 
e) A szamitastechnikai rendszerek tizemelteteset elate, munkavallalok a feladataik 

ellatasahoz sziikseges mertekig az adatallomanyokhoz hozzaferhetnek, az adatokat 
azonban mas celra nem hasznalhatjak fel, es masok tudomasara nem hozhatjak. 
Rendellenesseg eszlelese eseten, kotelesek azt azonnal jelezni az adatvedelmi 
felelosnek. 

0 Az adatbiztonsag erdekeben megfogalmazott eloirasok betartasaert, betartatasaert az 
tigyvezeto a felelos. 

1.2. Az adatokhoz vale hozzaferes szabilyozasa 

Az adatokhoz valo hozzaferest a munkakori leiras szabalyozza az adatkezelok valamint az 
adatvedelmi felelos vonatkozasaban. 

1.3. Az adatok mentese, az adathordozok biztonsiga 

Az adatok mentesenek es az adathordozok biztonsaganak elOirasait ugyvezetoi utasitas 
rogziti. 



3. sz. melleklet 

AZ ELEKTRONIKUS ES MANUALIS IRATKEZELES, A KOZERDEKT) 
ADATOK KOZZETETELI, VALAMINT A LAKOSSAGI PANASZOK 

KEZELESENEK ADATVEDELMI SZABALYAI 

1. Az elektronikus iratkezelesre vonatkozo adatvidelmi szabillyok 

a) Az elektronikus iratkezelesre a jelen Szabalyzatban leirt altalanos adatvedelmi 
eloirdsokon tut, a BMH Nonprofit Kft. kiilon szabalyzataban rogzitett eloirasok az 
iranyadoak. 

b) Az elektronikus iratokhoz valo hozzaferes jogosultsaga az tigyvezetti altal kije101t 
munkatarsakat illetik meg. 

c) Az elektronikus iratkezelesre vonatkozo adatvedelmi eloirdsok teljestileset az 
adatvedelmi felelos ellenorzi. 

2. Manilas iratkezelesre vonatkozo adatvedelmi szabalyok 

A manualis iratkezeles szabalyait a BMH Nonprofit Kft. Iratkezelesi Szabalyzata tartalmazza. 

a) A nonprofit Kft kezeleseben levo szemelyes adatot tartalmazo manualis kezelesii 
iratokhoz a feldolgozas soran a munkakori leirds szerinti munkakori kotelezettseg 
alapjan jogosultsaggal rendelkezo kezelesre, betekintesre feljogositott munkavallalok 
ferhetnek hozza. 

b) Az iratokat zarhatO helyisegben, zarhato iratszekrenyben kell elhelyezni, vedeni kell az 
illetektelen hozzaferestol, fizikai sertilestol. 

c) A passziv kezelesben leva iratok archivalasat 5 evente kell elvegezni. Az iratokat 
zarhato, tiiz- es vagyonvedelmi eszkozoldcel ellatott helyisegben kell tarolni. 



4. sz. melleklet 

ADATKEZELESI ADATLAP 

nyilvantart rasi szam: 

1. Az 	adatkezeles 
celja 

2. Adatkezelo 
szervezeti egyseg 

3. Adatkezeles 
megnevezese 

4. Adatkezeles 
jogalapja 

5. Nyilvantartott 
adatok kiire 

6. Adatkezelesben 
erintettek lake 

Szervezeti egyseg vezetoje 	 Adat- es titokvedelmi felelos 



KITOLTESI UTMUTATO 

1. Adatkezeles cilia: 

Az a jogszerii feladat, mely elerese erdekeben az adatkezeles megvalosul. 

2. Adatkezelo egyseg: 

Annak az egysegnek a megnevezese, amely meghatarozott cellal, feladat es hataskore 
alapjan adatkezelest vegez. 

3. Adatkezeles megnevezese: 

Az adatkezelesi azonosito megnevezese 

4. Adatkezeles jogalapja: 

a) trintett hozzajarultisa: akkor kell beimi, ha az adatkezeles jogalapja az erintett 
kivansaganak onkentes es hatarozott kinyilvanitasa, amely megfelelo tajekortatison 
alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a ra vonatkozo szemelyes adatok 
— teljes kora, vagy egyes miiveletekre vonatkozo kezelesehez. 

b) Jogszabaly: akkor kell beirni, ha a szemelyes adatok kezeleset jogszabaly teszi lehetove. 

5. Nyilvantartott adatok Mire: 

Ebben a pontban kell felsorolni a kezelt adatelemeket es meghatarozni a felvett, vagy 
kezelt adatok fajtajat, minoseget. 

Pl: - termeszetes azonosit6 adatok: nev, sziil. ida hely, anyja neve 
- mestersiges azonosito adatok: szemelyigazolvany szanza 
- kidonleges adatok: egeszsegagyi cillapot, etkezesi szokasok 

6. Adatkezelesben erintettek Mire, szama 

Azon termeszetes szemelyek csoportja, akik szemelyes adatainak kezelese megvalosul. 
Amennyiben meghatarozhato az erintettek letszama, azt is meg kell adni. 

= 	 MI 	 MI 	II= 	•• 
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