Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzat
A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.; nyilvántartási
szám: 01-01-2935; a továbbiakban: „Alapítvány” vagy „BFZ”) az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a további
vonatkozó jogszabályok alapján az Alapítvány által kezelt személyes adatok védelmével kapcsolatos
technikai és szervezési intézkedésekről és eljárási szabályokról a jelen Adatvédelmi, adatkezelési és
adatbiztonsági Szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) szerint rendelkezik.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat célja és hatálya, alapfogalmak
1. § (1) A Szabályzat célja, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések és eljárási szabályok
meghatározása útján biztosítsa az Alapítvány által kezelt személyes adatok védelmét.
(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alapítvánnyal
a) munkaviszonyban, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyekre [továbbiakban együtt: munkavállaló],
b) olyan személyekre, akik az Alapítvánnyal bármilyen szerződéses jogviszonyban állnak.
(3) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá azon személyekre is, akik az Alapítvánnyal nem
állnak a fenti (2) bekezdés szerinti jogviszonyban, azonban
a) a (2) bekezdésben meghatározott valamely jogviszony létesítése céljából személyes adataikat az
Alapítvány kezeli,
b) személyes adataikat jogszabályi előírás folytán az Alapítvány a jogviszony megszűnését követően
kezelni köteles.
(4) A (2)-(3) bekezdésben felsoroltakon kívül a Szabályzat hatálya kiterjed mindazokra, akiknek
személyes adatait az Alapítvány bármely okból kezeli.
(5) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapítvány által kezelt személyes adatra, közérdekű adatra,
illetve közérdekből nyilvános adatra.
2. § Fogalommeghatározások
a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
c) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
d) a tiltakozáshoz való jog: az érintett joga arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen, vagy az
adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.;
e) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
f) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
g) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
h) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
i) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
j) az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
k) adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
l) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
m) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
n) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
o) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
p) adatvédelmi hatásvizsgálat: a GDPR 35. cikkében meghatározott jelentéssel bíró jogintézmény.
Az adatvédelem és adatkezelés szervezete, adatbiztonság
3. § (1) Az Alapítvány által folytatott adatkezelési tevékenységek szervezeten belüli felügyeletéért az
adatvédelmi tisztviselő felelős, aki közreműködik abban, hogy az Alapítvány az adatvédelmi, biztonsági, -kezelési, -továbbítási és -közlési kötelezettségének a jogszabályokban
meghatározottaknak megfelelően tegyen eleget. Elősegíti az az érintettek jogainak biztosítását.
Kivizsgálja és megválaszolja az érintett személytől beérkező panaszt. Az adatvédelmi tisztviselő neve
és elérhetőségei:
dr. Pataki Gábor
Email: adatvedelem@bfz.hu
Telefonszám: +36 30 464 0211
Az Alapítvány a GDPR 37. cikk (1) bekezdésének (a) pontja alapján, mint közfeladatot ellátó szerv
adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről döntött és vele szerződést kötött.
(2) Az adatvédelmi tisztviselő elkészíti az Alapítvány adatvédelemről szóló szabályzatát, és a
továbbiakban, ha szükséges, javaslatot tesz annak módosítására, valamint nyilvántartást vezet az
Alapítvány által folytatott adatkezelésekről és az adattovábbításokról. Egy esetleges adatvédelmi
incidens esetén jelzi azt az Alapítvány ügyvezetőjének, és részt vesz a kivizsgálásában. Az Alapítvány az
adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé
teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a GDPR 33-34. cikkében foglalt követelményeknek való
megfelelést.
(3) Az adatvédelmi incidenst az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, az
Alapítvány mellékeli a bejelentéshez a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az Alapítvány
bejelentésben:
a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b) közli az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;
c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismerteti az Alapítvány által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
(4) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet

az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell legalább a fenti 3.§ (3) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltakat.
(5) Az Alapítvány az (adatvédelmi) incidensek kezelése során az (adatvédelmi) incidens szabályzatában
foglaltak szerint jár el.
(6) Az Alapítvány szervezeti egységeinek vezetői kötelesek gondoskodni a Szabályzatban foglaltak
betartásáról és betartatásáról.
4. § (1) Az informatikai eszközökkel összefüggő technikai adatvédelemért a Titkárságvezető felelős.
(2) A személyes adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. Az Alapítvány a
tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő
olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
(3) Az informatikai eszközök egymással szervesen összefüggő és kölcsönhatásban lévő elemei
határozzák meg a biztonsági szempontokat és védelmi intézkedéseket.
(4) A védelmi intézkedések kiterjednek:
(a)

az alkalmazott hardver eszközökre és azok működési biztonságára,

(b)

az informatikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányokra és dokumentációkra,

(c)

az adatokra és adathordozókra, a megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok
felhasználásáig,

(d)

az adatfeldolgozó programrendszerekre, valamint az adatkezelést támogató rendszer
szoftverek
tartalmi
és
logikai
egységére,
előírásszerű
felhasználására,
reprodukálhatóságára.

(5) Az Alapítvány a mindenkori technikai fejlettségnek megfelelő műszaki, szervezeti, programozási,
jogi intézkedésekkel biztosítja a védelem tárgyának különböző veszélyforrásokból származó kárt okozó
hatásokkal, szándékokkal szembeni megfelelő megóvását.

(6) Az egyes szervezeti egységek vezetői meghatározzák a hozzáférési jogosultságokat. A személyes
adatokhoz való hozzáférés csak azon munkavállalók számára biztosítható, akik a személyes adataikat
a feladataik teljesítéséhez kezelik. A személyes adatokhoz való hozzáférést lehetőség szerint a
tevékenység naplózásával dokumentálni kell, ezáltal bármely számítógépen végzett tevékenység –
adatbázisokhoz való hozzáférés, a fájlba vagy mágneslemezre történő mentés, a rendszer védett
részeibe történő illetéktelen behatolási kísérlet – utólag visszakereshető.
(7) Adattovábbítás esetén kizárólag a szükséges adatok továbbíthatók, az adattovábbításról
nyilvántartást kell vezetni.
II. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
A személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedések
5. § (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett
gyermek.
(2) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel
a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig

történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89.
cikke (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
(3) Az Alapítvány felelős a jelen 5.§ fenti (2) bekezdésének való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
(4) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható.
(5) Mindazon személyek, akik az Alapítvánnyal fennálló jogviszonyukkal összefüggésben személyes
adat birtokába jutnak, ilyet munkakörük vagy tisztségük alapján kezelnek, kötelesek védeni és őrizni,
és minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.
(6) Az Alapítvány kizárólag olyan szerződéses partnerek részére ad hozzáférést személyes adatokhoz,
amelyek vállalják azt, hogy a személyes adatokat kizárólag a jogszabályok által lehetővé tett módon,
illetőleg, amennyiben a felek közötti jogviszonyból fakadóan az Alapítványnak utasítási joga van, akkor
a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek és az Alapítvány utasításainak megfelelően kezelik.
6. § (1) Azon személyek részére, akik személyes adatát az Alapítvány kezeli, megfelelő tájékoztatást
kell adni a GDPR 13. cikke, illetve, amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg,
annak 14. cikke szerint.
(2) A 13. cikk szerint az érintett rendelkezésére bocsátandó információk az alábbiak:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a fenti 5.§ (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának
léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkében, a 47. cikkében vagy a 49. cikke (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák
megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok
elérhetőségére való hivatkozás.;
g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;

h) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
i) a fenti 5.§ (1) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
l) a GDPR 22. cikke (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.
Ha az Alapítvány a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a
jelen 6.§ (2) bekezdésének g)-l) pontjaiban említett minden releváns kiegészítő információról.
(3) A 14. cikk szerint az érintett rendelkezésére bocsátandó információk az alábbiak:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkében, a 47. cikkében vagy a
49. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
az elérhetőségükre való hivatkozás;
g) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
h) ha az adatkezelés a fenti 5.§ (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekeiről;
i) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
j) a fenti 5.§ (1) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

k) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
l) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból
származnak-e; és
m) a GDPR 22. cikke (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.
Ha az Alapítvány a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról
és a jelen 6.§ (3) bekezdésének g)-m) pontjaiban említett minden releváns kiegészítő információról.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, ha az adatokat az érintettől gyűjtik, akkor az adatok
megszerzésének időpontjában kell az érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az adatokat nem
az érintettől szerezték meg, akkor az Alapítvány a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel
való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal
való közlésekor..
A működés során keletkező adatok védelme érdekében szükséges intézkedések
7. § (1) Az Alapítvány munkavállalói kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan adatot, információt
vagy dokumentumot stb. – függetlenül attól, hogy ahhoz milyen formában és milyen módon jutottak
hozzá –, amely előttük a munkaköri feladataik teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált
ismertté.
(2) Az Alapítvánnyal bármilyen jogviszonyban állók kötelesek az észlelt vagy az általuk véletlenszerűen
elkövetett adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselő részére haladéktalanul, de legkésőbb 24
órán belül bejelenteni.
Az érintett jogai és azok érvényesítése
8. § A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól tájékoztatást
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban
szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk
rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett
jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BFZ késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az érintett azt visszavonja és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok
kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges.
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti 5.§ (1) bekezdésének e) vagy f) pontjain
alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az
esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog
gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.
f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Alapítvány késedelem
nélkül, de mindenféleképpen az érintett fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről
tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű
díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt terheli.
Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
Alapítvány az érintettet kérésére tájékoztatja e címzettekről.
g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a
GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu).
h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a
GDPR szerinti jogait. Az Alapítvánnyal szembeni eljárást az Alapítvány tevékenységi helye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási
helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg
az érintettet, ha az adatkezelés jogalapja a fenti 5.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az érintett
hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben az érintett jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó és az érintett által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Alapítványtól a
személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
j) a hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely
esetben személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Alapítványon belüli adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása
9. § (1) Az Alapítvány szervezeti rendszerén belül a személyes adatok – a feladat elvégzéséhez
szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez, személyhez továbbíthatók, amelynek,
illetve akinek jogszabályban vagy szabályzatban meghatározott tevékenysége ellátásához a személyes
adatok megismerése és kezelése szükséges. A személyes adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek
a hozzáférés a feladatuk elvégzéséhez szükséges.
(2) Az Alapítványnál folyó különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes céloknak
megfelelően, indokolt esetben kapcsolhatók össze.
(3) Személyes adatok továbbítása során, amennyiben az postai küldeményként történik, biztosítani
kell, hogy a küldemény zártan kerüljön feladásra.

Adattovábbítás hivatalos szervek, szervezetek felé
10. § Hivatalos szervek felé személyes adatot kizárólag jogszabályi felhatalmazás birtokában lehet
továbbítani a vonatkozó jogszabályban meghatározott terjedelemben és feltételekkel.
Adattovábbítás megkeresés alapján
11. § (1) Az Alapítvány által kezelt személyes adat továbbítására irányuló megkeresés csak törvényi
előírás alapján, vagy a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén teljesíthető. Minden más
esetben az adattovábbítás teljesítését meg kell tagadni.
(2) Amikor az adattovábbítás nem törvényi kötelezettségen alapul, az csak akkor teljesíthető, ha az
érintett kifejezett hozzájárulásával felhatalmazza az Alapítványt a meghatározott célból és személy
részére történő adattovábbításra a megfelelő tájékoztatás biztosítását követően. Megfelelő előzetes
tájékoztatása alapján, az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást.
(3) Az Alapítvány bármely szervezeti egységéhez beérkező adattovábbítási kérelmet 1 munkanapon
belül az adatvédelmi referens részére kell továbbítani ügyintézésre.
A külföldre irányuló adattovábbítás
12. § Külföldre irányuló adattovábbítás esetén az adattovábbítást végzőnek külön meg kell győződnie
arról, hogy a külföldre történő adattovábbítás GDPR-ban írt feltételei fennállnak-e. Ennek kapcsán
vizsgálandó, hogy az adattovábbítás a GDPR V. fejezetében meghatározott valamely jogalapnak
megfelelően történik-e, és az adatok megfelelő védelmi szintje az adatokat átvevő személynél
biztosított-e.
A statisztikai célú adattovábbítás
13. § Az Alapítvány a személyes adatokat statisztikai célra kizárólag úgy adja át, hogy azt az érintettel
ne lehessen kapcsolatba hozni.
A személyes adatok kezelése adatfeldolgozó útján
14. § (1) Amennyiben az adatkezelés nem végezhető el az adatkezelők útján, az adatok kezelésével
adatfeldolgozó külső szervezet is megbízható. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést a felek
közötti szerződésnek kell szabályoznia. A szerződés előírja különösen azt, hogy az adatfeldolgozó:
a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a
személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását
is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja
elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést
megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;
b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
c) meghozza a GDPR 32. cikkben előírt intézkedéseket;
d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a GDPR 28. cikkének (2)
és (4) bekezdésében említett feltételeket;
e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a
lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett

GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása
tekintetében;
f) segíti az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségek (biztonsági intézkedések,
adatvédelmi incidens, adatvédelmi hatásvizsgálat) teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés
jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján
minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat,
kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a GDPR 28. cikkében
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és
elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a
helyszíni vizsgálatokat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatfeldolgozó az Alapítvány írásbeli rendelkezése szerint vehet igénybe
további adatfeldolgozót.
Személyes adatok nyilvántartása
15. § (1) A munkavállalókra vonatkozóan az Alapítvány a jogviszony létesítéséhez, teljesítéséhez és
megszüntetéséhez szükséges adatokat kezeli.
(2) A munkavállalókra vonatkozó adatokat az érintett szolgáltatja a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint.
(3) A munkavállalókra vonatkozó adatokhoz az Alapítvány Ügyvezetője, a pénzügyi és számviteli
ügyintézője fér hozzá.
(4) A munkavállalói adatok kezelése az Alapítvány által használt szoftver igénybevételével, valamint
papíralapon valósul meg.
(5) Az Alapítvány a GDPR 30. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint az adatkezelési
tevékenységekről nyilvántartást vezet.
Szerződések adattartalma
16.§ (1) Az Alapítvány által kötött szerződésekben rögzített személyes adatok védelmére az általános
szabályok az irányadók. A szerződésekben kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes
adatok rögzíthetők, illetve a szerződéssel kapcsolatban kizárólag a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó
személyes adatok kezelhetők.
(2) A szerződések egyéb adatai is bizalmas jellegűek, adott esetben a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerint üzleti titoknak minősülnek, így azokat óvni kell az illetéktelen
megismeréstől.
Adatvédelmi hatásvizsgálat
17.§ (1) Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel
annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Alapítvány az adatkezelést
megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a
személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek,

amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is
értékelhetőek.
(2) Az Alapítvány az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor köteles kikérni az adatvédelmi tisztviselő
szakmai tanácsát.
(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell
elvégezni:
a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt
értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelyre a
természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintő döntések épülnek;
b) a GDPR 9. cikke (1) bekezdésében említett személyes adatok különleges kategóriái, vagy a 10.
cikkében említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy
c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.
(4) A hatásvizsgálat kiterjed legalább:
a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére,
beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;
b) az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági
vizsgálatára;
c) az (1) bekezdésben említett, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és
d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és
az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos
érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.
(5) Az Alapítvány a hatásvizsgálat elkészítésekor figyelembe veszi a 29. cikk szerinti Adatvédelmi
Munkacsoport adatvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatban kiadott WP248rev.01 iránymutatását,
továbbá az Egyesült Királyság adatvédelmi hatósága (ICO), illetve a francia adatvédelmi hatóság (CNIL)
által kiadott tájékoztató szerinti módszertant.
(6) Az Alapítvány az adatkezelési műveletek által jelentette kockázat változása esetén ellenőrzést
folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi
hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e, illetve, hogy szükségessé vált-e egy adott adatkezelési cél
tekintetében hatásvizsgálat készítése.
(7) Ha az Alapítvány által végzett adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az
Alapítvány által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések ellenére is valószínűsíthetően magas
kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az Alapítvány konzultál az adatvédelmi
hatósággal.

III. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Általános szabályok
18. § (1) Az Alapítvány az adatkezelési műveletek megtervezése és végrehajtása során az adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartva gondoskodik az érintettek
magánszférájának védelméről.
(2) Az Alapítvány gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az Alapítvány az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az
Alapítvány azt alkalmazza, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene az Alapítványnak.
(4) Az Alapítvány az adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(5) Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében az Alapítvány megteszi a szükséges
intézkedéseket mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és kezelt személyes adatok
biztonsága érdekében.
(6) Az adathordozótól függetlenül a munkavégzés során a személyes adatokat vagy azokat is tartalmazó
dokumentumot nyitott helyiségben, őrizetlenül, bárki számára hozzáférhető módon tárolni, elől
hagyni nem szabad. Arra is ügyelni kell, hogy az ilyen iratok tartalmára ne legyen rálátása annak, aki a
hivatalos helyiségbe más ügy intézése kapcsán belép.
Elektronikusan kezelt személyes adatok
19.§ A számítógépen tárolt adatok védelméről az Informatikai Szabályzat rendelkezik.
Papír alapon (manuálisan) kezelt személyes adatok
20. § (1) A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az Alapítvány az alábbi
intézkedéseket foganatosítja.
a) Tűz- és vagyonvédelem: az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi
riasztó berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
b) Hozzáférés-védelem: a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők
férhetnek hozzá. A személyzeti, valamint a bér- és munkaügyi iratokat zárható szekrényben,
illetéktelen hozzáféréstől védve kell őrizni.
c) Archiválás: az archivált iratokat az Alapítvány vonatkozó belső szabályzatainak megfelelően kell
szétválogatni, és irattári kezelésbe venni.
d) Adattörlés: az adatkezelés során szükségessé vált adattörlést vissza nem állítható
adatmegsemmisítési módszerekkel kell végezni.
(2) Személyes adatok kezelésénél az Alapítvány megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja az
illetéktelen személyek távoltartását.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti helyiségek, illetve szekrények kulcsához való hozzáférés rendjét
a Pénzügyi Osztály vezetője állapítja meg.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § (1) Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.
(2) Az Alapítvány az adatvédelmi tisztviselő révén gondoskodik az adatvédelmi tudatosság szervezeten
belüli és adott esetben kívüli (pl. adatfeldolgozók) megfelelő kialakításáról, a személyes adatokat
kezelő munkavállalók adatvédelmi oktatásáról.
(3) Az Alapítvány figyelemmel kíséri az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásait, a magyar
jogalkotást, illetőleg az Európai Unióban alakuló GDPR gyakorlatot a jogszabályoknak és a gyakorlatnak
való folyamatos megfelelés biztosítása érdekében.
Budapest, 2018. május 25.

