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A DEP6NIA Hullad6kkezel6 6s Telep0l6stisztas6gi Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi T6rsas6g
(a tovdbbiakban: T6rsasdg), mint Adatkezel6 bels5 adatkezel6si folyamatainak nyilv6ntartiisa
6s az 6rintettek jogainak biztosltdsa c6ljdb6l az aldbbi Adatv6delmi szabdlyzatot alkotja.

Adatkezel6 megnevez6se: DEP6NIA Hulladdkkezel6 6s Telepri l6stisztas69i Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss69( Tdrsasdg

Adatkezel6 c6gjegyz6kszdma: Cg. 07-09-007690
Adatkezel6sz6khelye:W8000Sz6kesfeh6rv5r.Csala,
P6nzver6v6lgy, Hrsz: O2OO87 /8

l. A szabdlyzat c6lia 6s hatdlya

1. A szab5lyzat c6lja

1.5 A Tdrsas6g jelen szab6lyzat megalkot6sdval biztositani kivdnja az Eur6pai Parlament 6s a

Tandcs (EU) 20761679 rendelete (2016. dprilis 27.) a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes

adatok kezel6se tekintet6ben tort6n6 v6delm 6161 6s az ilyen adatok szabad 6raml6s6r6l,

valamint a 95/a6/EK rendelet hatdlyon kiv0l helyez6s6r6l (dltal6nos adatv6delmi rendelet, a

tov6bbiakban: Rendelet) 13-14. cikkeiben meghatiirozott 6rintetti tdj6koztatdshoz va16 jog

megval6sulds6t.

2,9 Jelen szabdlyzat c6lja, hogy az 6rintettek megfelel6 tdj6koztatdst kaphassanak a T6rsasdg

dltal kezelt, illetve az 6ltala megbizott adatfeldolgoz6 Sltal feldolgozott adatokr6l, azok

forrdsd16l, az adatkezel6s c6l.i516l, jogalapj516l, id6tartamd16l, az adatkezel6sbe esetlegesen

bevont adatfeldolgoz6 nev616l, clm616l 6s az adatkezel6ssel osszefiigg6 tev6kenys69616l, - az

6rintett szem6lyes adatainak tovdbbit6sa eset6n - az adattovdbbitds jogalapjd16l es

cimzettj616l, valamint az 6rintett jogai16l.

3.5 Jelen szab6lyzattal a Tdrsas6g biztositani kiv6nja a nyilvdntart6sok mUkdd6s6nek torv6nyes
rendj6t, az adatv6delem alkotmSnyos elveinek, az adatbiztonsdg kovetelm6nyeinek
6rv6nyesii l6s6t, meg kivSnja akad6lyozni az adatokhoz va16 jogosulatlan hozzdf6r6st, 6s azok

jogosulatlan megvdltoztatSsdt, illetve nyilvdnoss5gra hozataldt.

2. A szabdlyzat hat5lya

4.9 (1) A szabSlyzat szem6lyi hat6lya kiterjed a Tdrsasdggal, m un kaviszonyban, munkav6gz6sre

irdnyul6 egy6b jogviszonyban 6ll6 szem6lyekre, tovibbd a Tdrsasdg iiltal folytatott
adatkezel6ssel 6rintett bdrmely term6szetes 6s jogi szem6lyre.

(2) A szab6lyzat tSrgyi hat6lya kiterjed a Ti{rsasiigniil folytatott valamennyi olyan folyamatra,
amely sor6n szem6lyes adat kezel6se t6rt6nik.

(3) A szab6lyzat id6beli hatiilya 2019.12.01.-t6l visszavonSsig, vagy az ugyanezen t5rgyban

kiadott rij szabilyzat hatdlyba l6p6s6ig tart.

2

41



ll. Fogalmak

5.5 (1) A jelen szabSlyzat fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. illetve 9. cikk6ben
meghatdrozott 6rtelmez5 fogalom magya r5zatokkal, igy kUlonosen:

a) Szem6lyes adat: azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szem6lyre (,,6rintett")

vonatkoz6 bSrmely informici6; azonosithat6 az a termdszetes szem6ly, aki kdzvetlen

vagy kozvetett m6don, kLil6n6sen valamely azonosit6, p6ldaiul n6v, szdm,

helymeghatSroz6 adat, online azonoslt6 vagy a term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai,
genetikai, szellemi, gazdasdgi, kulturdlis vagy szoci6lis azonossdgSra vonatkoz6 egy

vagy t6bb t6nyezS alapjSn azonosithat6;
b) Krilonleges adat: A faji vagy etnikai szdrmazdsra, politikai v6lem6nyre, valldsi vagy

vildgn6zeti meggy5z5d6sre vagy szakszervezeti tagsdgra utal6 szem6lyes adatok,

valamint a term6szetes szem6lyek egyedi azonositdsdt c6lz6 genetikai 6s biometrikus
adatok, az eg6szs6gi.igyi adatok 6s a term6szetes szem6lyek szexudlis 6let6re vagy

szexu6lis irdnyultsdg5ra vonatkoz6 szem6lyes adatok

c) Eg6szs6gugyi adat: egy term6szetes szem6ly testi vagy pszichikai eg6szs6gi dllapotdra

vonatko26 szem6lyes adat, ide6rtve a term6szetes szem6ly szdmdra nyiljtott
eg6szs6gtigyi szolgdltat5sokra vonatkoz6 olyan adatot is, amely inform5ci6t hordoz a

term6szetes szem6ly eg6szs6gi dllapotd16l;
d) HozzSj6rulds: az 6rintett akaratSnak onk6ntes, konkr6t 6s megfelel6 tdj6koztatdson

alapu16 6s egy6rtelm( kinyilvSnit6sa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a

meger6sit6st f6lre6rthetetlen Lil kifejez6 cselekedet ritjdn jelzi, hogy beleegyez6s6t

adja az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez

e) Adatkezel6: az a term6szetes vagy.jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, tigynoks6g vagy

bdrmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s eszkozeit

onSll6an vagy mdsokkal egyi]tt meghat6rozza; ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkozeit az

uni6s vagy a tagdllami jog hat5rozza tneg, az adatkezel6t vagy az adatkeze16

kijelol6s6re vonatkoz6 ktilonos szempontokat az uni6s vagy a tag6llami jog is

meghatdrozhatja
f) Adatkezel6s: a szem6lyes adatokon vagy adat6llomdnyokon automatizdlt vagy nem

automatizdlt m6don v6gzett bdrmely muvelet vagy m(veletek osszess6Se, lgy a

gyUjt6s, rogzit6s, rendszerez6s, tagolds, tdrol6s, 6talakit6s vagy megv6ltoztat6s,

lekerdez6s, betekint6s, felhaszndlSs, kozl6s tovdbbitds, terjeszt6s vagy egy6b m6don

tort6n6 hozzdf6rhet6vd t6tel ritjdn, osszehangolSs vagy osszekapcsol6s, korlStozds,

torl6s, illetve megsemmisit6s
g) Ad atfeldolgoz5s: az adatkezel6si m(veletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok

elv6gz6se, ftiggetlenUl a mfiveletek v6grehajtesdhoz alkalmazott m6dszert6l 6s

eszkozt6l, valamint az alkalmaz5s hely6t5l;
h) Cimzett: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, tigynoks6g vagy b6rmely

egy6b szerv, akivel vagy amellyel a szem6lyes adatot kozlik, fi.iggetlenUl att6l, hogy

harmadik f6l-e. Azon k6zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgdlat keret6ben az

uni6s vagy a tagdllamijoggal osszhangban f6rhetnek hozzi szem6lyes adatokhoz, nem

min6sulnek cimzettnek; az emlitett adatok e ktjzhatalmi szervek 6ltali kezel6se meg

kell, hogy feleljen az adatkezel6s c6ljainak megfelel6en az alkalmazand6 adatv6delmi
sza b6lyokn ak;
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i) Adatv6delmi incidens: a biztonsdg olyan s6r0l6se, amely a tovdbbitott, tdrolt vagy mds

m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t,

elveszt6s6t, megviltoztatds5t, jogosulatlan k<izl6set vagy az azokhoz val6 jogosulatlan

hozz6f616st eredm6nyezi.

(2) Amennyiben a mindenkori hatSlyos adatv6delmi .iogszabiily (jelen szab5lyzat

megalkotdsakor a Rendelet 6s az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az

inform5ci6szabadsdgr6l sz6l6 2017. 6vi CXll. t6rv6ny (tov6bbiakban: lnfo. tv.)

fogalommagyardzatai elt6rnek jelen szab5lyzat foga lommagyariizata it6l, akkor a jogszab5ly

6ltal meghatiirozott fogalmak az irdnyad6ak.

lll. A szab6lyzat k6telez6 felIlvizsg5lata

6.5 Jelen szab5lyzat k6telez6en feliilvizsg6land6:

a) a Rendelet 6s az lnfotv. m6dositSsakor,

b) az Eu16pai Adatv6delmi Testtilet, vagy a Nemzeti Adatv6delmi 6s lnform6ci6szabadsdg

Hat6sSg iiltal a Tdrsasiig adatkezel6s6t 6rint6 iilldsfoglal6s6nak, vagy i16nymutatiis6nak

kibocsdtdsakor,
c) a hatiilyossd v6liisdt kovet6 minden 6vben,

d) az adatkezel6sek v5ltozdsa, j adatkezel6s bevezet6se eset6n halad6ktalanul.

lV. Az adatkezel6s 6s az adatfeldolgoz6s

7.5 A TSrsasiig eltal v6gzett adatkezel6sek eset6n a Tdrsasdg min6siil adatkezel5nek,

ftiggetlenLll att6l, hogy az adatkezel6si m(velet egy adott szervezeti egys6g feladatkor6be

tartozik, illetve, hogy azt t6nylegesen a Tdrsasdg munkavdlla16i hajtj6k vegre.

1. Az adatkezel6s elvei

8.S (1) A Tdrsasdg az adatkezel6sek sorSn kiemelten fontosnak tartja az al5bbi alapelvek

betart6siit, adatkezel6seit ezek ment6n hatdrozza meg:

a) jogszerfis6g, tisztess6gess6g 6s 6tl6that6s5g: a szem6lyes adatok kezel6s6t jogszer en

6s tisztess6gesen, valamint az erintett szdmSra Stlethat6 m6don kellvegezni;

b) c6lhoz kotdtts6g: a szem6lyes adatok gy(jt6se csak meghatdrozott, egy6rtelm( 6s

jogszer0 c6lb6l tOrt6njen, 6s azokat ne kezelj6k ezekkel a c6lokkal ossze nem

egyeztethet6 m6don;

c) adattakar6kossdg: az adatkezeles celiai szempontjiib6l megfelel6ek 6s relevdnsak kell,

hogy legyenek, 6s sztiks6gesre kell korldtoz6dniuk;

d) pontossiig: a szem6lyes adatoknak pontosnak 6s ahol szi]ks6ges, naprak6sznek kell

lenniL.ik; minden 6szszer( int6zked6st meg kell tenni annak 6rdek6ben, hogy az

adatkezel6s c6ljai szempontjdb6l pontatlan szem6lyes adatokat halad6ktalanul

toroljek vaBy helyesbits6k;
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e) korl6tozott tdrolhat6sdg: a szem6lyes adatok tdrolSsdnak olyan formdban kell

tort6nnie, amely az 6rintettek azonositds6t csak a szem6lyes adatok kezel6se c6ljainak

el616s6hez sztiks6ges ideig teszi lehet5v6;

f) integritds 6s bizalmas jelleg: a szem6lyes adatok kezel6s6t oly m6don kellv6gezni, hogy

a megfelel6 technikai vagy szervez6si intezked6sek alkalmazdsdval biztositva legyen a

szem6lyes adatok megfele16 biztonsdga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel, megsemmisit6sdvel vagy k6rosod6s5val szembeni

v6delmet is ideertve.

(2) A Tdrsas5g megfele16 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre annak biztositdsa

c6lj5b6l, hogy a szemelyes adatok kezel6se a fenti alapelveknek 6s a vonatkoz6 szabSlyokkal

6sszhangban t6rt6njen.

(3) A T;lrsasdg 6s valamennyi szervezeti egysdge koteles gondoskodni arr6l, hogy a Tdrsas5g

k6pes legyen a fenti alapelveknek 6s az adatkezel6s szabdlyainak va16 megfelel6sre es a

megfelel6s igazoldsd ra (elszd moltathat6sdg elve).

2. Az adatkezel6s c6lia

9.5 A Tdrsas6g f6bb adatkezel6si c6ljai mriikod6s6vel, igy ktilonosen a hu llad6kgazd6lkod5ssal,

egy6b vdllalkozdsi jelleg( tev6kenys6geivel, az ezekhez szUks6ges munkae16

foglalkoztat5sdval, illetve a T5rsasdg PR-, 6s marketing tev6kenys6g6vel ftiggnek ossze

1O.S (1) A T6rsasdg szem6lyes adatot csak meghatdrozott c6lb6l, jog gyakorldsa 6s

k6telezetts6g teljesit6se 6rdekeben kezel, a c6l el616s6hez sziiks6ges minimdlis m6rt6kben 6s

ideig.

(2) Az adatkezel6s minden szakaszSban meg kell felelnie a c6lnak - 6s amennyiben az

adatkezel6s c6lja megszfint, vagy az adatok kezel6se egy6bk6nt jogellenes, az adatokat torolni

kell.

(3) A Tdrsasdg dltal kezelt szem6lyes adatok magiinc6lra va16 felhaszn5ldsa tilos.

3. Az adatkezel6s jogalapja

11.5 A Tdrsasdg szem6lyes adatot csak a Rendelet 6. cikk6ben meghatdrozott jogalapok

alapjSn kezel. A szem6lyes adatok kezel6se teh6t csak akkor jogszer , ha az aldbbiak kozi.il

legal6bb az egyike megval6sul:

a) az 6rintett hozzSjSrulasdt adta szem6lyes adatainak egy vagy t6bb konkr6t c6lb6l

tort6n6 kezel6s6hez IRendelet 5. cikk (1) bek. a) pont];

b) az adatkezel6s olyan szerz5d6s teljes(t6s6hez sztiks6ges, amelyben az 6rintett az egyik

f6l, vagy az a szerz6d6s megkot6s6t megel6z6en az 6rintett k6r6s6re torten6 l6pesek

megt6tel6hez sztiks6ges [Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont];
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12.5 (1) A hozzS.jdrulds b6rmely olyan formSban megadhat6, amelynek sor6n az 6rintett

azonosithat6, 6s a hozz6jdrulSs t6nye r6gzitett, igy ktilonosen:

a) irdsban (az 6rintett alSirds5val);

b) az 6rintett egyedi azonositiisdt kovet5en elektronikusan, amennyiben a hozzdjdrulds

t6nye rogzitett (napl6zott);

c) elektronikus riton az 6rintett Tiirsasig dltal nyilvSntartott elektronikus levelez6si

cim616l kr1ldrttt iizenetben, amennyiben az rjzenet viiltoztat5sok n6lk0li 169zit6se 6s

meg6rz6se biztositott.

(2) Az adatkezel6s megtervez6sekor biztositani kell, hogy az 6rintett a hozziij6rulds6t biirmikor

legal6bb ugyanabban a form6ban visszavonhassa, mint amelyben megadta.

13.0 (U Amennyiben az adatkezel6s jogalap.ia a Tdrsasdg vagy harmadik f6l jogos 6rdeke

(Rendelet 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja), az adatkezel6si folyamat akkor 6s annyiban lesz

jogszer[i, amennyiben az adatkezel6s az adatkezel5 vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek

6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get dlveznek az

6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6 jogai 6s szabadsdgai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t

teszik szU ks6gess6.

(2) Az adatkezel6s.jogszer(s6g6nek vizsgdlatdhoz a Tdrsasdg 6rdekm6rlegel6si tesztet folytat

le, mely sor5n az adatkezel6s c6ljdnak sz ksegess6g6t 6s az 6rintettek jogainak 6s

szabadsaigainak arilnyos m6rt6k( korl6toz6s5t vizsg6lja 6s megfelel5en alSt5masztja.

(3) Az 6rdekm6rlegel6si teszt so16n az al5bbi l6p6seket kell v6grehajtani:

a)

b)

annak meghat5roz6sa, hogy az adatkezel6s felt6tlenUl sz0ks6ges-e a c6l eler6s6hez,

az adatkezel6 jogos 6rdek6nek, 6rdekeinek meghatdrozdsa, az 6rdek jogossSg5nak

vagy nem jogszer( voltiinak megSllapitdsa (t6rv6nyes-e, kell6en pontos-e, nem

elm6leti jelleg(-e),

annak meghat6rozdsa, hogy mi az adatkezel6s c6lja, milyen szem6lyes adatok milyen

id6tartamban tort6n6 kezel6s6t ig6nyli a jogos 6rdek,
c)

6

c) az adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6 jogi kotelezetts6g teljesit6s6hez szuiks6ges

IRendelet 6. cikk (1) bek. c) pont];

d) az adatkezel6s az 6rintett vagy egy mdsik term6szetes szem6ly l6tfontossdgi
erdekeinek v6delme miatt sziiks6ges [Rendelet 6. cikk (U bek. d) pont];

e) az adatkezel6s koz6rdek( vagy az adatkezel5re ruhSzott kozhatalmi jogositvdny

gyakorl6sdnak keret6ben v6gzett feladat vegrehajt6sahoz szukseges IRendelet 6. cikk

(1) bek. e) pontl;
f) az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egy harmadik f6ljogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez

szriks6ges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 6lveznek az 6rintett olyan

6rdekei vagy alapvet6 jogai 6s szabadsdgai, amelyek szem6lyes adatok vedelm6t teszik

sz0ks6gess6, kUlonosen, ha az 6rintett gyermek [Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont].
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d) az 6rintettek lehets6ges 6rdekeinek meghatdrozSsa (p6lddul azok a szempontok,

amelyeket az 6rintettek felhozhatnak az adatkezel6ssel szemben, az 6rintett 6sszer(

elvd16sai),

e) annak meghatdrozdsa, hogy mi6rt korliitozza a16nyosan az adatkezel5i 6rdek az

6rintett iogait.

(4) Erdekm6rlegel6sen alapul6 adatkezel6s megkezd6se el6tt annak a szervezeti egys6gnek a

vezetcije, melynek tev6kenys6g6hez kapcsol6d6an az adatkezel6s sziiks6ges, az adatv6delmi

tisztvisel6vel el6zetesen irSsban konzult6l.

4. El6zetes t6j6koztatAs ktitelezetts6ge

14.5 (1) Ha a Tdrsasdg a szem6lyes adatokat az 6rintett6l szerzi meg, az adatkezel6s

megkezd6se el6tt kozolni kell vele a Rendelet 13. cikk6ben meghat6rozott informSci6kat

(2) Ha a szem6lyes adatokat a TSrsasdg nem az 6rintett5l gy jti, hanem azokhoz m5s 5ltali

adattovdbbitds rev6n, vagy nyilvdnos forrdsb6l jut, rigy az 6rintettel az adatkezel6s

megkezd6se el6tt k6zolni kell a Rendelet 14. cikk6ben meghatdrozott inform6ci6kat.

15.5 (1) A t6j6koztatiist tomor, Stldthat6, 6rthet5 6s konnyen hozzdf6rhet5 formSban,

vildgosan 6s koz6rthet6en megfogalmazva, irdsban - bele6rtve az elektronikus utat is - kell

kozolni az 6rintettel.

(2) Az egyedi adatkezel6si tej6koztat6k szdvege a nyilv6nossSg szSmSra el6rhet6 helyeken

(iigyf6lszol96lat, honlap) dltaliinos tdj6koztat6 formS.idban 6sszevonhat6, amennyiben az

egy6rtelm(s6g 6s az dttekinthet6s6g k6vetelm6nye ezdltal nem s6rtil.

5. Adatfeldolgoz6s

1G.g (1) A T6rsasdg az egyes adatkezelesi m(veletek v6grehajtasAra - az erre i16nyu16 irdsbeli

szerzSd6s, vagy m5s jogi aktus alap.idn - adatfeldolgoz6t vehet ig6nybe. Az adatfeldolgoz6i

jogviszonyb6l eredcj kritelezetts6gek belefoglalhat6k az alapjogviszonyt meghatdrozo

szerz5d6sbe, illetve oniil16 okiratban, az alapjogviszonyt meghatiiroz6 szerz5d6s

kieg6szit6sek6nt is megkothet6.

(2) Az adatfeldolgoz6i meg5llapodiisnak tartalmaznia kell:

a) az adatfeldolgozds tiirgydt, c6ljet, id6tartamdt, a szemelyes adatok tipusiit 6s az

6rintettek kor6t;
b) azt, hogy az adatfeldolgoz6 az ad atfeldolgozdst az adatkezel6 lrAsbeli utasitSsai szerint

v6gzi, valamint az utaslt6sadasra jogosult szervezeti egys6g vagy szem6ly nev6t'

c) azt, hogy az adatfeldolgoz6 jogosult-e tov6bbi adatfeldolgoz6 i96nybev6tel6re,

amennyiben jogosult, 0gy az ezzel kapcsolatos garanciSkat;

d) az adatfeldolgoz6ra 6s munkavdllal6ira vonatkoz6 titoktart6si kotelezetts6ggel

kapcsolatos el6i16sokaU

e) az adatv6delmi incidensekr6l val6 t6j6koztatds rendj6U

f) az 6rintett jogainak biztositdsdval kapcsolatos egyiittm(kod6si szabdlyokaU
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c)
h)

az adatfeldolgoz6 adatbiztonsdgi int6zked6seit;
az arra vonatkoz6 kotelezetts6get, hogy az adatfeldolgoz6 az adatfeldolgoz6s

befejez6s6t k6vet6en az adatkeze16 dont6s6nek megfelel6en valamennyi szem6lyes

adatot (ide6rtve a megl6v6 mdsolatokat) tdrol vagy azokat az adatkezelSnek

visszajuttatja;
azt, hogy az adatfeldolgoz6 rendelkez6sre bocsdt minden olyan informdci6t, amely az

adatkezel6 jogszabilyi k6telezetts6geinek betart6sdhoz szi.iks6ges;

azt, hogy az adatfeldolgoz6 az adatkezel6 rendelkez6s6re bocs6t minden olyan

informdci6t, amely az adatfeldolgozds .iogszer(s6g6nek igazolSsdhoz sziiks6gesek,

valamint egyi.ittm(kodik az adatkezel6s ellen5rz6se, helyszini vizsgdlata vagy auditja

sord n;

az adatfeldolgoz6 vagy adatfeldolgoz6k neve 6s el6rhet6s6gei,

minden olyan adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6gei, amelynek vagy akinek a nev6ben az

adatfeldolgoz6 elj6r,
az adatkeze16 vagy az adatfeldolgoz6 adatv6delmi tisztvisel6j6nek a neve 6s

el6rhet6s6gei,
az egyes adatkezel6k nev6ben v6gzett adatkezel6si tev6kenys6gek kateg6riiii,

adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszSgba vagy nemzetkdzi szervezet

16sz6re tort6n6 tovdbbit6sa,
technikai 6s szervez6si int6zked6sek 5ltal6nos leiriisa.

i)

i)

17.5 A Tarsasdg az Sltala adatfeldol9oz6k6nt folytatott adatkezel6sekr5l nyilv6ntart6st vezet,

mely a kovetkez5 informSci6kat tartalmazza:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

V. Adatk6zl6sek

1. Bels6adattovibbitdsok

19.g Amennyiben a feladatelliit6ssa l, vagy az adattovdbbit6s szrliks6gess6g6vel kapcsolatban

vita meriil fel a szervezeti egys6gek k6zott,0gy az adattoviibbltdssal kapcsolatos dont6st az

iigyvezet6 hozza meg.

2. Ki.ils6 adattovabbit6sok

20.5 Az allland6, vagy rendszeres adattovdbbitiisok jogalapj5t a cimzetteket, az adattovdbbit6s

egy6b korLilm6nyeit az adattoviibbitdsi nyilvdntart6s tartalmazza.

21.5 (1) A Tdrsasiigon kiviil161 6rkez6, adattoviibbitdsra iriinyu16 megkeres6s csak akkor

teljesithet6, vagy szem6lyes adat m6s c6lb6l akkor tovSbbithat6, ha e szabiilyzat 11.5-5ban

foglalt iogalapok koz0l egy fenndll.

8

18.5 (1) A T5rsasiigon bel l a TSrsas5g Sltal kezelt szem6lyes adatok - adott feladat

elv6gz6s6hez sz0ks6ges m6rtdkben 6s ideig - tovdbbithat6k olyan szervezeti egys6ghez, vagy

mun kav6llal6hoz, amelynek feladatainak ellet6sdhoz az adatra sz[iks6ge van.
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(2) A hozziijdruliis alapjdn kezelt adat akkor tov6bbithat6, ha a hozzSj6rulSs kiterjed az adat

tovebbitdsdra is.

(3) Amennyiben az adattovdbbitdst jogszabiily irja el6, vagy az a T6rsasSgra vonatkoz6 jogi

kotelezetts6g teljesit6s6hez sz ks6ges, rigy az adattovSbbitiis alapjdul szolgdl6 jogi

kotelezetts6get rendszeres adattov6bbitds eset6n meg kell .ielolni az adattovdbbit5si
nyilvd nta rtdsban

(4) Az 6rintett 5ltal k6tott szerz6d6s teljesit6s6hez szUks6ges, vagy a T6rsasdg illetve harmadik

szem6ly jogos 6rdek6b6l tort6n6 adattoviibbit6sra az adatv6delmi tisztvisel6vel val6

konzu ltdci6t kovet6en kerilhet sor.

22.5 Nem teljesithet6 olyan adatig6nyl6s, amelyeknek jogszer(s6ge nem dllapithat6 meg

egy6rtelm(en.

23.0 (1) Az egyedi adattoviibbit6s k6rtilm6nyeit dokumentdlni kell, amely tartalmazza

legaliibb:
a) az adatot tovdbblt6 szervezeti egys6g nev6t,

b) a cimzett nevdt,
c) az adattovebbitSs c6lj6t,

d) az adattov;ibbit6s jogalapi6t,

e) az adattov6bbitds id6pontjiit,
f) az adattovdbbitdssal 6rintett szem6lyek k6r6t 6s (becsi..ilt) sz6mdt,

g) a toviibbitott adatok kor6t,

(2) Elektronikus adattov6bbites eset6n a jegyz6konyv felv6tele mell6zhet6 abban az esetben,

ha az elektronikus zenetben az a-g pontok meg6llapithat6k , 6s az elektronikus

kommunikdci6t az informdci6s rendszer hitelesen napl6zza.

(3) Az egyedi ad attovdbbitdsokr6l adattovdbbitalsi nyilvdntartdst kell vezetni, amely

tartalmazza a 23.5 (1) a-g) pontban foglaltakat, elektronikus (ton tort6n6 tov6bbit6s eset6n

az elektronikus tlzenethez vezet6 linket, amennyiben ez nem lehets6ges, Igy az

adattov6bbitest megval6sit6 elektronikus kommunikSci6t folytat6 munkav6llal6 nev6t 6s a

kommunikaici6 pontos id6ponti5t.

24.5 Az adattovdbbitdsi nyilvdntartds vezet6se 6s naprak6sz 6llapotban tartdsa az adatv6delmi

asszisztens kotelezetts6ge, aki e feladatdt az adatv6delmi tisztvisel6 bevondsdval lStja el. A

szervezeti egys6gek vezet6i az egyedi adattovd bbit5sok16l halad6ktalanul kotelesek

t6.i6koztatn i az adatv6delmi asszisztenst.

25.5 A knls6 adattov5bbitSs szab5lyait kell alkalmazni arra az esetre is, amikor a T6rsas5g

bdrmely formdban - az adatfeldolgoz6 6s az 6rintett 6ltali hozz6f6r6st kiv6ve - betekintest

enged az 5ltala kezelt szem6lyes adatokba.
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3. Nyilvdnossdgra hozatal

26.5 (1) A TSrsasdg m(k6d6s6re vonatkoz6 jogszab6lyok alapjdn koteles egyes koz6rdekb6l

nyilvSnos szem6lyes adatokat kozz6tenni honlapj6n, illetve bizonyos szerz6d6seit teljes

teriedelemben nyilvdnossdgra hozni.

(2) A koz6rdekb6l nyilvSnos szem6lyes adatok kozz6t6tele nem terjedhet tril a jogszabiilyban

meghat6rozott 6rintett-, 6s adatkorn6l.

(3) A szerz6d6sek kozz6t6tele eset6ben azokat a szem6lyes adatok vddelme 6rdek6ben oly

m6don kell anonimiz6lni, hogy a koz6rdek(,6s a koz6rdekb6l nyilviinos adatokon kivtll

valamennyi szem6lyes adatot (pl. kapcsolattart6i adatok) a k6zz6t6telt megel6z5en

felismerhetetlenn6 kell tenni.

Vl. Az adatv6delmi nyilv5ntart6s

27.5 (1) A Tdrsas6g az Sltala adatkezel6k6nt folytatott adatkezel6sekr6l nyilv6ntartdst vezet,

mely legalSbb a kdvetkez6 informdci6kat tartalmazza:

a

b

c

c)
h)

d)

e)

f)

az adatkezel6 neve 6s e16rhet5s6ge,

a k6zds adatkeze15 neve 6s el6rhet6s6ge - amennyiben relevSns

az adatv6delmi tisztvisel6nek a neve 6s e16rhet6s6ge;

az adatkezel6s c6lja i;

az 6rintettek kateg6ri6 inak ismertet6se
a szem6lyes adatok kateg6riSinak ismertet6se;

olyan cimzettek kateg6riSi, akikkel a szem6lyes adatokat kcizlik vagy k6zdlni fogj6k,

adott esetben a szem6lyes adatok harmadik orszdgba vagy nemzetkozi szervezet

rdsz6re tortdn6 tovAbbftesdra vonatkoz6 informdci6k,

a k0lonb6z6 adatkateg6ri6k tdrl6s6re el6irdnyzott hatdrid6k;

technikai 6s szervez6si int6zked6sek dltalSnos leir6sa.
i)

i)

(2) Az adatv6delmi nyilvdntartdst elektronikusan kell vezetni.

28.5 (1) Amennyiben olyan 0j adatkezel6sre van sztiks6g, melyet az adatv6delmi nyilv5ntartds

nem tartalmaz, igy az adatkezel6si ig6nnyel fell6p6 szervezeti egys6g vezet6je az adatkezel6s

megkezd6se el6tt az adatv6delmi tisztvisel5 bevon5sival elk6sziti a tervezett adatkezel6s

dokumentumait, kulonrjsen az adatv6delmi tdj6koztat6kat, sz0ks6g eset6n az

6rdekm6rlegel6si tesztet, adatv6delmi hat6svizsgSlatot.

(2) Az adatv6delmi nyilviintartds vezet6se 6s naprak6sz iillapotban tart6sa a adatv6delmi

asszisztens kotelezetts6ge, aki e feladatdt az adatv6delmi tisztvisel6 bevondsiival lStja el. Az

adatv6delmi nyilv6 ntart5sban m5s munkavdllal6 nem tehet bejegyz6st, annak tartalm6t

egyebekben nem m6dosithatja.

(3) Az adatkezel6st 6rint6 jogszabSlyi szervezeti, tev6kenys6gi, m6dszertani vSltoz6skor

adatv6delmi nyilv6ntart6st feli..il kell vizsgdlni 6s megfelel6en m6dositani kell.
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Vll. A T6rsas6g adatv6delmi rendszere

1. szervezeti int6zked6sek, munkav6llal6kra vonatkoz6 szab6lyok

29.5 (1) A Tdrsasdg irgyvezet6je a Tdrsasdg sajdtoss6gainak figyelembe v6tel6vel

meghat5rozza az adatv6delem szervezet6t, az adatv6delemre valamint az azzal osszef 996

tevekenys6gre vonatkoz6 feladat- ds hatdskoroket.

(2) Az 0gyvezet6 az adatv6delemmel kapcsolatosan:

a) felel6s az 6rintettek Rendeletben meghaterozott jogainak gyakorldsShoz sziiks6ges

felt6telek biztosit6s66rt;
b) felel5s a T5rsas6g dltal kezelt szem6lyes adatok v6delm6hez szuks6ges szem6lyi, tdrgyi

6s techn ikai felt6telek biztosit5sd6rt;

c) felelSs az adatkezel6sre irdnyul6 ellen6rz6s sor5n esetlegesen feltSrt hi6nyossdgok

vagy jogszab6lys6rt6 kor0lm6nyek megsz ntet6s66rt;

d) kiadja a Tiirsas6g adatv6delemmel kapcsolatos bels6 szabdlyait;

e) kijeloli az adatv6delmi k6rd6sek tdrgyiiban hatdsk6rrel rendelkez6 szem6lyt.

3O.S (1) A TdrsasSg tigyvezet6je a Rendelet 37. cikk (1) a) pontja alapjdn koteles adatv6delmi

tisztvisel6t kijelolni - az adatv6delmi tisztvisel6 neve 6s el6rhet6s6geit a Tiirsasdg k6teles

nyilviinossdgra hozni 6s folyamatosan a nyilvdnossdg sziimiira el6rhet6v6 tenni.

(2) Az adatv6delmi tisztvise16nek az adatv6delemmel kapcsolatban:

a) seglts6get ny(jt az 6rintetteknek b6rmely az adatkezel6ssel, vagy jogaikkal

ka pcsolatban felmertilt k6rd6stik kapcs5n;

b) egytittmUktidik a feliigyeleti hat6sdggal;

c) egyuttm(ikodik az adatv6delmi nyilvSntart6s 6s adattovil bbit5si nyilv6ntart6s

vezet6s6ben ;

d) figyelemmel kis6ri az adatv6delemmel 6s informSci6szabads6ggal kapcsolatos

jogszabiilyv6ltoz6sokat, ezek alapjdn indokolt esetben kezdem6nyezi jelen szabdlyzat,

vagy az adatkezel6s gyakorlatdnak a m6dositiisdU

e) javaslatot tesz, k6r6sre segits6get nyrjjt 6s tan6csot ad annak 6rdek6ben, hogy

teljesiteni tudja a Rendeletben meghatiirozott kotelezetts6geiU

f) szakmai tan6csot ad az adatv6delmi hatSsvizsgS lat ra vonatkoz6an, valamint nyomon

koveti a hatdsvizsg6lat elv6gz6s6U

g) jogosult jelen szabdlyzat betartdsiit az egyes szervezeti egys6gekn6l ellen6rizni;

31.$ A T:irsasdg Szervezeti 6s M(kod6si Szabiilyzata szerinti vezet6k kotelesek:

a) megismerni 6s betartani jelen szabillyzat rendelkez6seit,

b) gondoskodni a116l, hogy szervezeti egys6gUkben dolgoz6k megismer.l6k 6s betarts5k
jelen szabiilyzat rendelkez6seit,

c) javaslatot tenni az adatv6delmi oktatdsok szervezeti egys6get 6rint6 tematik5.idra
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32.5 (1) A T5rsasdg munkatdrsai munkdjuk sordn gondoskodnak a116l, hogy jogosulatlan

szem6lyek ne tekinthessenek be szem6lyes adatokba, tovdbbd arr6l, hogy a szem6lyes adat

tdroliisa, elhelyez6se lgy keruljdn kialakit6sra, hogy az jogosulatlan szem6ly r6sz6re ne legyen

hozzdf 6rhet6, megismerhet6, megvd ltoztathat6, megsem misithet6.

(2) A Tairsas6g annak biztosit6sa 6rdek6ben, hogy a szem6lyes adatok tdrol6sa a szuks6ges

iddtartamra korlStoz6djon, t6rl6si vagy rendszeres feliilvizsg6lati hatdrid6ket Sllapit meg,

melynek figyelemmel kis6r6se az adatkezel6si m(veletet v6gz6 szervezeti egys6g

m u n kavS lla l6ina k a feladata.

(3) Ha a munkavdllal6 tudomest szerez 6s meggy6z6dik arr6l, hogy a Tdrsasdg dltal kezelt

szem6lyes adat hibds, hiSnyos vagy id6szer(tlen, koteles azt helyesbiteni vagy helyesbit6s6t

az adat rogzit6s66rt felel6s munkatdrsndl kezdem6nyezni.

33.5 (1) A TdrsasSg munkavdllal6ja munkajogi, polgSri jogi 6s br.lntet6jogi felel6ss6ggel tartozik

a munkdja sordn v6gzett adatkezel6si m(veletek jogszer(s6g66rt 6s a jelen Szab5lyzatban

foglaltak betartds66rt.

(2) Vetkes kotelezetts6gszeg6snek min6stil amennyiben a munkav5llal6 nem tartja be a jelen

szabdlyzatban, illetve a szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 jogszab5lyokban foglalt

k6telezetts6geit. A munkavSllal6val szemben ilyen esetben hStrSnyos jogkdvetkezm6nyek

alkalmazhat6ak.

(3) A munkavdllal6 a jelen szab6lyzatban, valamint a .iogszabdlyokban foglalt szem6lyes adatok

kezel6s6re vonatkoz6 k6telezetts6g6nek megszeg6s6vel okozott kiirt koteles megt6riteni, ha

nem 0gy jSrt el, ahogy az adott helyzetben Sltaliiban elviirhat6.

34.9 A T6rsas6gndl adatkezel6st v6gz5 alkalmazottak 6s a T6rsasdg megbiziisdb6l az

adatkezel6sben r6sztvev6, annak valamely m(velet6t v6gz6 szervezetek alkalmazottjai

kotelesek a megismert szem6lyes adatokat bizalmasan kezelni. A szem6lyes adatokat kezel6

6s azokhoz hozzdf6r6si lehet6s6ggel rendelkez6 szem6lyek k6telesek Titoktart6si

nyilatkozatot ten ni.

2. Adatbiztons6giszabdlyok

35.$ (1) A TdrsasSg az adatkezel6s sordn mindv6gig gondoskodik a kezelt szem6lyes adatok

6sszer[ien elvdrhat6 legmagasabb szint( biztonsAgil16l.

(2) A T5rsas6g az adatkezel6si m(veleteit oly m6don v6gzi, hogy megfelel6 technikai 6s

szervez6si int6zked6sek alkalmazds5val biztosftva legyen a szem6lyes adatok megfelelc5

biztons6ga, az adatok jogosulatlan vagy .iogellenes kezel6s6vel, v6letlen elveszt6s6vel,

megsem misit6s6vel vagy kdrosod6sdval szembeniv6delmet is ide6rtve (integrit6s 6s bizalmas

jelleg).

(3) A T5rsasSg tov5bbS a szem6lyes adatokat megfelel6 int6zked6sekkel v6di kL.ilon6sen a

jogosulatlan hozzdf6r6s, megv6ltoztat6s, tov6bbit6s, nyilv6noss5gra hozatal, torl6s vagy
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megsemmisit6s, valamint a v6letlen megsemmisUl6s 6s s6ri.il6s, tov6bbd az alkalmazott
technika megv6ltozds6b6l fakad6 hozzdf6rhetetlenn6 vdlds ellen.

(4) A Tdrsasdg a tudomdny 6s technol6gia dll6sa es a megval6sitds kcilts6gei, tovdbbd az

adatkezel6s jellege, hat6kore, kortilm6nyei 6s c6ljai, valamint a term6szetes szem6lyek jogaira

6s szabadsdgaira jelentett, vdltoz6 val6szin(s6g[i 6s srilyossdg0 kockdzat figyelembev6tel6vel

megfele16 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre anna k 6rdek6ben, hogy a kock;lzat

m6rt6kenek megfelel6 szint6 adatbiztonsegot garant5lja. Gondoskodik az adatok

biztonsd9616l, megteszi tovibbS azokat a technikai 6s szervez6si int6zked6seket 6s kialakitja

azokat az eljSrSsi szab6lyokat, amelyek a Rendelet, valamint az egy6b szem6lyes adatv6delmi

szabSlyok 6rv6nyre juttat6sdhoz sztiks6gesek.

(5) A Tiirsasdg az adatkezeles id6tartama alatt az adatok biztonsdgos tdrolSsa, az id6tartam

le.jdrtSval az adat6llomdny vdgleges 6s vissza6llithatatlan t6rl6se, fizikai megsemmisit6se

6rdek6ben megteszi a sz[iks6ges int6zked6seket.

36.5 Az adatbiztonsdgi el6ir5sok r6szleteit a Tdrsas5g lnformatikai Biztonsdgi Szab5lyzata,

Logikai Hozz6f616si Szabdlyzata tartalmazza.

37.5 (1) Az adatv6delmi incidensek kezel6s6re vonatkoz6an a Tdrsas5g kul6n szabdlyzatban

rendelkezik, melyben meghatdrozza az incidens felismer6s6t6l kezd6d6en kovetend5

l6p6seket, azok felel6seit, 6s a kockdzat6rt6kel6s m6dszertan;lt.

(2) A kock6zat6rt6kel6s m6dszertandt (gy kell meghatdrozni, hogy az k6pes legyen az incidens

kock5zati besoroldsiinak, s(lyoss6g5nak a kvantitativ m6dszerrel tort6n6 bemutatdsdra.

3. Az 6rintettek jogainak 6rv6nyesit6se

38.5 (1) Az 6rintett t6.i6koztat6st k6rhet szem6lyes adatai kezel6s6r6l, .iogosult arra, hogy

hozzSf6rjen a Rendelet 15. cikk6ben meghat6rozott informSci6khoz, valamint k6rheti

szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, illetve - a jogszab5lyban elrendelt adatkezel6sek

kiv6tel6vel - torl6s6t vagy kezel6s6nek korl6toz5s6t, illetve tiltakozhat a szem6lyes adatok

kezel6se ellen a T6rsasiig felttintetett el6rhet6s6gein.

(2) Az 6rintetti k6relmeket a cimzett (pl. a TSrsasag iigyvezet6je, a TSrsasdg b5rmely

munkav5llal6ja) koteles halad6ktalanul tovdbbitani a T5rsasSg adatv6delmi tisztvisel6je

r6sz6re-

(3) A TdrsasSg az adatv6delmi tisztvisel6 titjdn az 6rintett szem6lyes adatSnak kezel6s6vel

osszefLigg6 k6relm6re az 6rkez6set6l szSmitott legk6s6bb egy h6napon belill ir5sban,

koz6rthet6 formdban vdlaszt ad.

39.5 (1) Amennyiben az 6rintetti jogok gyakorl6sa szem6lyes adatok meSismer6s6t

eredm6nyezi, az csak az 6rintett azonosit6sa mellett gyakorolhat6, igy ktil6nosen

a) irdsban (az 6rintett aliiir6s5val);
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b) az 6rintett egyedi azonositdset k6vet6en elektronikusan, amennyiben a hozzdjdrulSs

t6nye rogzltett (napl6zott);
c) elektronikus riton az 6rintett T6rsas6g dltal nyilvdntartott elektronikus levelez6si

cim6r6l ktildott Uzenetben, amennyiben az [izenet vdltoztatSsok n6lktili rogzit6se 6s

meg6rz6se biztosftott
d) sz6ban (szem6lyesen vagy telefonon), amennyiben az azonosit6s

da) szem6lyazonositdsra alkalmas igazolvdnnyal,
db) az tigyint6z5 6s az 6rintett szem6lyes ismerets6ge alapjdn, vagy
dc) legaliibb n6gy azonosit6 adat - k6zttik, amennyiben az 6rintett rendelkezik vele, a

felhaszn6l6i azonosit6 - egyeztet6s6vel biztosltott.

(2) A szem6lyes adatokhoz val6 hozzdf6r6st rigy kell biztositani, hogy ezalatt az 6rintett mas

szem6ly adatait ne ismerhesse meg.

(3) A TdrsasSg az 6rintetti jogokat az 6rintett szdm6ra krizvetlen hozz5f616st, helyesbit6st vagy

torl6st biztosit6 elektronikus eszkozzel is biztosithatja.

4. Oktatds

40.9 (1) A Tdrsasdg jelen szabSlyzattal kotelezettseget v6llal 6s az adatv6delmi tudatossdg
novel6sdre, 6s ennek 6rdekdben kdteles legaldbb 6venk6nt egyszer adatv6delmi oktatdst
szervezn i.

(2) Az adatv6delmi oktatdson a Tdrsasdg Sltal kijelolt munkav5llal6k kcjtelesek r6szt venni

A jelen Szabdlyzatot a mai napon elfogadom 6s hatdlyba l6ptetem.

Kelt: Sz6kesfeh6 rv6r, 2022. okt6ber 1.

DEP6NIA Hullad6kkezel6 6s Telep0l6stisztasdgi

Nonprofit Korl5tolt FelelSss6g(i Tdrsasdg

Steig ald Tibor

iigyvezet6

Adatkezel6
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