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MAGYAR

NEMZETI
LEV€LTAR

ADATV£DELMI
ES

ADATKEZELESI SZABALYZAT

Hatilyos: 2020. okt6ber 15-t61

A Magyar Nemzeti Lev61tar (a tov£bbiakban: „Lev&ltar” vagy „adatkeze16”) az inform6ci6s
6nrendelkez6si jogt61 6s az informici6szabadsigl61 sz6162011. 6vi CXII. t6w6ny (tov£bbiakban:
„Infotv.”), a szem61y-68 vagyonv6delmi, valamint a mag£nnyomoz6i tev6kenys6g szab£lyair61
sz6162005. 6vi CXXXIII. t6rv6ny, valamint az Eur6pai Parlament 6s a Tan£cs (EU) 2016/679
Rendelete (2016. iprilis 27.) a term6szetes szem61yeknek a szem61yesadatok keze16setekintet6ben
t6rt6n6 v6delm6r61 is az ilyen adatok szabad £ramlis£r61, valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon
kiviil helyez6s6r61 (a tov£bbiakban: „Rendelet”)
alapjin az adatkeze16 adatv6delm6nek,
adatbiztonsaganak 6s adatkeze16s6nekrendj6re az al£bbi szabalyzatot alkotja.

1.

ALTAT.ANOSRENDELKEZESEK
1. A szabalyzat c61ja

(1) E szabilyzat c61ja,hogy a vonatkoz6 jogszab£lyi rendelkez6sekkeretei k6z6tt meghatarozza
a Magyar Nemzeti Lev61t£rbanvezetett nyilvintart£sok szab£lyosrendj6t, valamint biztositsa az
adatv6delem alapjogi elveinek, az informaci6s 6nrendelkez6si jognak is az adatbi2tons£g
k6vetelm6nyeinek 6w6nyesti16s6t, megakad£lyozza a jogosulatlan hozzif6r6st, az adatok
jogosulatlan megv61toztat£sat 6s nyilv£nossigra

hozatalat.

(2) E szabalyzat c61ja tovabb£ a Lev61t£rban keletkezett k6z6£dek6 adatok megismer6s6re
vonatkoz6 eljirisi rend, valamint a k6zz6t6teli lista alapjin k6telez6en k6zz6teend6 k6z6rdek6
adatok 6s az alapvet6 titokv6delmi rendelkez6sekk6r6nek megillapitasa a jogszab£lyi keretek
k6z6tt

2. A szabalyzat hatalya
(1)

A szabalyzat szem61yi hat£lya kiterjed a Lev61tinal k6zalkalmazotti jogviszonyban,

munkaviszonyban, megbizisi vagy mis munkav6gz6sre ir£nyu16 egy6b jogviszonyban (k6z6rdek6
6nk6ntes szerz6d6s, egy6b jogcimen foglalkoztatott maganszem61yek;a tov£bbiakban egyatt: „mas

munkav&gz&ste iranyu16 egy&b jogviszony”) £116 szem61yekre.
(2) E szabilyzat szem61yihat£lya az (1) bekezd6sben foglaltakon til kiterjed a Lev61t£malaz (1)
bekezd6s szerinti jogvis20nyban neal 6116,a Lev61tir k6nyvtirait, a Lev61t£rinfrastrukt6raj£t
haszna16 szem61yekre,a Lev61t£r kutat£si szabilyzat£nak hatalya ala tartoz6 tev6kenys6get folytat6
valamennyi maginszem61yre,valamint a Lev61t£nalaz (1) bekezd6sszerinti jogviszonyban near
il16, a Lev61tar £ltal szervezett k6pz6sben, tanfolyamon r6szt vev6 szem61yekre.

(3) E szab£lyzatszem61yihatilya kiterjed tovabb£ azon szem61yekre
is, akik a Lev61tinal nem
£llnak az (1)-(2) bekezd6s szerinti jogviszonyban, azonban az e jogviszony 16tesit6sec61jib61
adataikat a Lev61t£r kezeli, vagy adataikat jogszab£lyi e16ir6s folyt£n a Lev61t£r a jogviszony
megsz6n6s6tk6vet6en kezekli k6teles.
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(4)

A jelen szab£lyzat t£rgyi hat£lya kiterjed a Lev61tfu iltal

kezelt, jogszabily alapj£n szem61yes,

k6z6rdek6 vagy k6z6rdekb61nyilvinos adatra.

(5)

A jelen szab£lyzathatilya nem terjedki az informatikai eszk6z6kkel6sszeftigg6technikai

adatv6delemre, amelyr61a Lev61t£r informici6biztonsagi

3.

szab£lyzata rendelkezik.

Fogalommeghatarozisok

(1) E szab£lyzat alkalmaz£s£ban:

1.„szem&lyes adat”: azonositott vagy azonosithat6 term6szetesszem61yre(„&rintett”) vonatkoz6
b£rmely informici6; azonosithat6 az a term6szetes szem61y,aki k6zvetlen vagy k6zvetett m6don,
kii16n6sen valamely azonosit6, p61diul na, sz£m, helymeghataroz6 adat, online azonosit6 vagy a
term6szetes szem61)'testi, fizio16giai, genetikai, szellerni, gazdasigi, kulturilis vagy szoci£lis
azonoss£gira vonatkoz6 egy vagy t6bb t6nyez6 alapjin azonosithat6;

2. „szem&lyes adatok kii16nleges kateg6riai“: a faji vagy etnikai szirmaz£sra,politikai
v61em6nyre, vall£si vagy vilign6zeti

meggy6z6d6sre

vagy szakszewezeti

tags6gra uta16 szem61yes

adatok, valamint a genetikai adatok, a term6szetes szem61yek egyedi azonosit£s£t c61z6 biometrikus

adatok,az eg6szs6gtigyi
adatok 6s a term6szetesszem61yekszexuilis 61et6revagy szexuilis
ir£nyults6gira vonatkoz6 szem61yesadatok;

2a. „genetikai adat”: egy term6szetesszem61y6r6k61t vagy szerzettgenetikaijellemz6ire
vonatkoz6 minden olyan szem61yesadat, amely az adott szem61y fizio16giij6ra vagy eg6szs6gi

£llapot£ra vonatkoz6 egyedi informici6t hordoz, 6s amely els6sorban az adott term6szetes
szem61yb61vett bio16giaiminh elemz6s6b61ered;
2b. „biometdkus

adat”:

egy term6szetes szem61y fizikai, fuio16giai vagy viselked6si

jellemz6ire vonatkoz6 olyan, saj,’rtostechnikai elj£r£sokkalnyert szem61yes
adat, amely
lehet6v6 teszi vagy meger6siti a term6szetes szem61yegyedi azonositas£t,mint p61d£ul az
arck6p vagy a daktiloszk6piai

adat;

2c. „eg6szs&gtigyi adat”: egy term6szetesszem61ytesti vagy szellemieg6szs6gi
£llapotira
vonatkoz6

szem61yes adat, ide6rtve a ternI6szetes

szolg£ltatisokra

vonatkoz6

szem61y szimira

olyan adatot is, amely inform£ci6t

nyijtott

eg6szs6gQgyi

hordoz a term6szetes szem61y

eg6szs6gi£llapotir61;

3. „adatfeldolgoz6”: az a term6szetes
vagy jogi szem61y,
k6zhatalmi szen, Qgyn6ks6gvagy
birmely egy6b szew, amely az adatkeze16nev6ben szem61yesadatokat kezel;

4. „adatkezel&s”: a szem61yes
adatokonvagy adatillominyokon automati2iltvagy nem
automatizilt mf)don v6gzett b4rmely m6velet vagy m6veletek 6sszess6ge,igy a gyfijt6s, r6gzit6s,
rendszerez6s, tagol£s, tirolis, italakitas vagy megv£ltoztat£s, lek6rdez6s, betekint6s, felhasznilis,
k6z16s,tovibbitis, terjeszt6s vagy egy6b m6don t6rt6n6 hozzif6rhet6v6 t6tel Qtjin, 6sszehangolis
vagy 6sszekapcsolis, korlitozis, t6r16s,illetve megsemmisit6s;
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5. „adatkezel&s korlatozasa”: a t£rolt szem61yes adatok megje1616se j6v6beli keze16sak
kod6toz6sa c61j£b61;
6. „adatkeze16”: az a term6szetes vagy jogi szem61y,k6zhatalmi szerv, agyn6ks6g vagy b£rmely
egy6b szen, amely a szem61yes
adatok keze16s6nekc61jait6s eszk6zeit 6nil16an vagy m£sokkal
egytitt meghat£rozza; ha az adatkeze16sc61jait6s eszk6zeit az uni6s vagy a tag£llami jog hatarozza
meg, az adatkeze16tvagy az adatkeze16kije1616s6revonatkoz6 kti16n6s szempontokat az uni6s vagy
a tagillami jog is meghatirozhaqa;

7. „adattovabbitas”: a
hozz£f6rhet6v6

szem61yes

adat meghatirozott harmadik szem61y sz£m£ra t6rt6n6

t6tele;

8. „adatv6delmi incidens”: a biztonsag olyan s6rii16se,amely a tov£bbitott, tarolt tagy mis m6don
kezelt szem61yesadatok v61etlenvagy jogellenes megsemmisit6s6t, elveszt6s6t, megvaltoztatasat,
jogosulatlan k6z16s6tvagy az azokhoz va16jogosulatlan hozz£f6r6st eredm6nyezi;
9. „alnevesit6s”: a szem61yesadatok olyan m6don t6rt6n6 keze16se,amelynek k6vetkezt6ben
tov£bbi inform£ci6k felhasznil£sa n61ktil t6bb6 mir near £llap{that6 meg, hogy a szem61yesadat
mely konkr6t te£m6szetesszem61yrevonatkozik, felt6ve hogy az ilyen tov£bbi inform£ci6t ka16n
t6rolj£k, 6s technikai 6s szenez6si int6zked6sek megt6te16velbiztositott, hogy azonos{tott vagy
azonosithat6 term6szetes szem61yekhez ezt a szem61yesadatot nem lehet kapQsolni;
10. „&rintett hozzajarulasa”: az 6rintett akaratanak 6nk6ntes, konkr6t 6s megfele16 taj6koztatison
alapu16 6s egy6rtelm6 kinyilv£nit6sa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a meger6s{t6st
f61re6rthetetlentil kifejez6
adatok keze16s6hez;

cselekedet aHh

}elzi, hogy beleegyez6s6t

adja az 6t 6rint6

szem61yes

11. „feHigyeleti hat6sag”: Nemzeti Adatv6delmi 6sInform£ci6szabadsagHat6sag,www.nah.hu;

vagy funkcionalis vagy f61drajzi szempontok szednt – tagolt 611omanya,
amely meghat£rozott
ism&trek alapjan hozz£f6rhet6;
13. „pro61alkotas”: szem61yesadatok automatiz£lt keze16s6nekbirmely olyan fo£mija, amelynek
soran a szem61yesadatokat valamely term6szetes szem61yhezf6z6d6 bizonyos szem61yesjellemz6k
6rt6ke16s6re,ka16n6sen a munkahelyi teljesitm6nyhez, gazdas£gi helyzethez, eg6szs6g{£llapothoz>
szem61yespreferenci£khoz, 6rdek16d6shez, megbizhat6s£ghoz, viselked6shez, tart6zkod£si helyhez
vagy mozg6sh02 kapcso16d6jellemz6k elemz6s6revagy e16rejel26s6rehasznilj£k;

4.

Az adatkezel&salapelvei

A Lev61tar £ltal v6gzett valamennyi adatkeze16sitev6kenys6g megtewez6se, v6g/ehajtisa 6s az egyes
adatkeze16sim6veletek elv6gz6se sorin az al£bbi alapelveket kell szem e16tt tartani:
(1)

A szem61yesadatok keze16s6t jogszenlen 6s tisztess6gesen, az 6rintett sz£m6ra itl£that6
m6don kell v6gezni („jogszedis&g, tisztess&ges eljaras &s atlathat6sag”).
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(2)

Szem61yesadatokat csak meghatirozott, egy6rtelmfi 6s jogszer6 c61b61lehet gy6jteni, a20kat

ezen c61okkal6sszenem egyeztethet6mf)don kezelni nem lehet. A Rendelet89. cikk (1)
bekezd6s6nek megfele16en nem min6sal az eredeti c611al6ssze near egyeztethet6nek a k6z6rdek6

archiv£lis c61j£b61,tudom£nyos 6s t6rt6nelmi kutat£si c61b61vagy statisztikai c61b61t6rt6n6 tov£bbi
adatkeze16s(„c&lhoz k6t6tts&g”).
(3) Csak az adatkeze16sic61szempontj£b61 elengedhetetlenal sztiks6gesadatok szabad kezelni
(„adattakar&kossag”) .

(4) A kezelt szem61yesadatoknak pontosnak, naprak6sznek kell lennitik 6s minden 6szszer6
int6zked6st meg kell tenni annak 6rdek6ben, hogy az adatkeze16sc61jaiszempont}£b61pontatlan
szem61yes adatokat t6r16se vagy helyesbit6se halad6ktalanul megt6rt6njen („pontossag”).
(5)

A Lev61tir a keze16s6ben 16v6 szem61yesadatokat kizir61ag az adatkeze16si c61 teljesti16s6hez

szaks6gesideig kezelheti („korlatozott

tarolhat6sag”) .

(6) Gondoskodni kell am01,hogy hogy a szem61yes
adatok keze16se
megfele16technikai 6s
szervez6siint6zked6sekmellett t6rt6njen, biztositva a szem61yes
adatok biztons£git, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes keze16s6vel, v61etlen elveszt6s6vel, megsemmisit6s6vel vagy
kirosod£sival szembeni v6delmet („integdtas &s bizalmas jelleg”).
(7) A Lev61tir a ri irinyad6 adatv6delmi jogszab£lyok alapj£n adatkeze16k6ntfele16saz (1) – (6)
bekezd6sszerinti alapelveknek va16megfele16s6rt;tovibbi k6telezetts6ge pedig az, hogy mindenkor
k6pesnek kell lennie e megfele16sigazol£s£ra is („elszamoltathat6sag”)
.

II.

AZ ADATKEZELES SZABALYAI
5. Altal£nos adatv6delmi rendelkez6sek

(1) A jelen szab£lyzat2. pont (1) bekezd6seszerinti jogviszonyban il16 valamennyi szem61y(a

tovibbiakbana jelen s2abilyzatban:„Lev61tanal jogviszonyban al16k”), aki szem61yes
adat
birtokiba

jut, ilyet munkak6re

vagy feladatk6re

alapjin

kezel, k6teles v6deni 6s 6dzni a szem61yes

adatokat,6s minden er6fesz{t6stmegtenrri annak 6rdek6ben,hogy azoknak a jelen szabilyzat
szerinti v6delm6t biztositsik.

(2) Amennyiben a Lev61t6rraljogviszonyban £116szem61ymunkak6re vagy feladatk6re alapjin
szem61yes,
ka16nleges,avagyb6nQgyi szem61yesadatokba nyer betekint6st, vagy azok birtok£ba }ut,
k6teles a 4. pontban meghatirozott

alapelvek szem e16tt tartisival, a jelen szab£lyzatban
foglaltaknak megfele16eneljirni, {gy kQ16n6sena szem61yesadatokat kizir61ag az e16rer6gz£tett
c61rahasznilhatja feI 6s a szem61yesaddtokat 6vni k6teles az illet6ktelen hozzif6r6st61.
(3) A Lev61tirral jogviszonyban

il16k 6nil16an fele16sek minden

olyan k£r6rt, amely az adatkeze16sr,

adatv6delmi k6telezetts6gQkmegszeg6s6b61szirmazik.
(4) Amennyiben d Lev61tir harmadik szem611yelolyan nem adatfeldolgozisra uinyu16 szer26d6ses
jogviszonyt 16tesit, amelyben e16ht feladat sorin szem61yesadatok keze16seva16sul meg, a
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szea6d6sben k6telez6en r6gziteni kell a vonatkoz6 jogszab61yokban 6s a jelen szab£lyzatban

foglaltak betart£s£nakk6telezetts6g6t.
(5) A Lev61t£r szervezetrendszer6n behil szem61yesadatok – a feladat elv6gz6s6hez sziiks6ges
m6rt6kben

6s ideig – csak olyan, az adatkeze16sre jogosult

szervezeti egys6ghez, szem61yhez

tov£bbithat6k, amelynek, illetve akinek feladata ellatas£hoz a szem61yesadatok megismer6se 6s
keze16sesziiks6ges 6s az adatkeze16sremegfele16 }ogalappal rendelkezik.
(6) A Lev61t£rban foly6 kti16nb6z6 cara irinyu16, kti16nb6z6 jogalappal bir6 adatkeze16sekcsak
t6m6nyes c61oknak megfele16en, 6rdekm6rlege16salapj£n, indokolt esetben kapcsolhat6k 6ssze.

(7) Szem61yes
adatok kti16nlegeskateg6d£i kiz£r61agir£sbeli – papiralapfl – hozz£j£rulas eset6n
kezelhet6k.
(8) A

manuilis

keze16s6 szem61yes adatok biztons£ga

6rdek6ben

– a Lev61t£r Iratkeze16si

Szab£lyzataban foglaltakon tfrlmen6en – az alibbi int6zked6seket kell foganatositani:
a) az iratt£ri keze16sbevett iratokat j61 zirhat6, sz£raz, t6zv6delmi 6s vagyonv6delmi berendez6ssel

ellitott helyis6gben kell elhelyezni;
b) a folyamatosanaktiv keze16sben
16v6iratokhoz csakaz illet6kestigyint6z6k f6rhetnek hozz£;
c) a szem61yzeti,a ba- 6s munkatigyi jogviszonnyal kapcsolatos iratokat biztons£gosan elz£wa kell
tartan1,

d) a jelen szab£lyzatban meghatarozott adatkeze16sek iratainak az irattad
fehilvizsgilat6t 6vente egyszer eI kell v6gezni.

ten

szerinti

(9) A (8) bekezd6s a) ponqa szerinti helyis6gek, illetve szekr6nyek kulcsihoz va16 hozzif6r6s rendj6t
az adatkeze16 szewezeti egys6g vezet6je £llapiqa meg a szewezeti egys6g agyrendj6nek
mel16klet6ben, melyet az adatv6delmi tisztvise16 r6s26re megkiild.

(1) Az 6rintettel az adatkeze16smegkezd6se e16tt az adatkeze16stv6gz6nek k6z61ni kell, hogy az

adatkeze16shozzaj£rul£son alapul (6nk6ntes) vagy k6telez6. K6telez6 adatkeze16seset6n nem

sziiks6gesaz 6dntett hozzajaml£sanak
a beszerz6se,
melt az adatkeze16s
jogalapjaa t6n6nyi
felhatalmaz£s 6s nem az 6rintett hozz£jarulasa.
(2) Mindazon szem61yekr6sz6re, akik szem61yesadatit a Lev61tir kezeli – ftiggetlentil att61, hogy
az adatok megad£sa 6nk6ntesen t6n6nik, avagy azok keze16se k6telez6 adatkeze16sen alapul
t6j6koztat£st kell adni a szem61yesadatok keze16s6nekfelt6teleir61, ennek keret6ben
a) a Lev61tarnak, mint adatkeze16nek 6s k6pvise16j6nek a ki16t6r616s e16rhet6s6geir61;
b) az adatv6dehni tisztvise16 megnevez6s6r61 6s e16rhet6s6geir61;
c) a szem61yesadatok tewezett keze16s6nekc61jir61 6s az adatke2e16sjogalapjir61;
d) adott esetben a szem61yesadatok cimzettjeir61, illetve a cimzettek kateg6d4ir61;

e) annak t6ny6r61,hogy a Lev61t6rtov6bbiqa-e harmadik orszagba vagy nemzetk6zi szervezet
r6sz6re a szem61yesadatokat;

D a szem61yesadatok t£ro16sanakid6tartamar61, vagy ha ez nem lehets6ges, ezen id6tartam
meghat£roz£s£nak szempontjair61;
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g) az 6rintett azon jogir61, hogy k6relmezheti a Lev61t£rt61a ri vonatkoz6 szem61yes
adatokhoz
va16hozzif6r6st, azok helyesbit6s6t,t6r16s6tvagy keze16s6nekkorlitoz£sit, 6s tiltakozhat az
ilyen szem61yes
adatok keze16se
ellen, valamint az 6rintett adathordozhat6sighoz va16jogir61;

h) hozz£j£rulasonalapu16adatkeze16s
eset6n a hozz£j£rul£sb£rmely id6pontban t6rt6n6
visszavonasihozva16jogir61, egyidej61egtij6koztatva amd)i,hogy a visszavon£snem 6rinti a
visszavon£s e16tt a hozzij£rulis alapjin v6grehajtott adatkeze16s jogszer6s6g6t;
i) a felagyeleti hat6s£gh02 cimzett panasz beny6jt£s£nak }og£r61;

j) am61,hogy a szem61yesadat szolg£ltat£sajogszabalyon vagy szerz6d6sesk6telezetts6gen alapul
vagy szerz6d6s k6t6s6nek e16felt6tele-e,valamint, hogy az 6rintett k6teles-e a szem61yesadatokat
megadni, tov£bb£, hogy milyen lehets6ges k6vetkezm6nyeikkel j£rhat az adatszolgiltatis
ehnarad£sa;
k) a Rendelet 22. cikk (1) 6s (4) bekezd6seiben emlitett

automatiz£lt

d6nt6shozatal

t6ny6r61,

ide6rtve a ptofilalkotist is, valamint legal£bb ezekben az esetekben az alkalmazott logikira 6s
arra vonatkoz6an 6rthet6 inform£ci6kr:61, Gs ami)1, hogy az ilyen adatkeze16s milyen
jelent6s6ggel,6s az 6rintettre n6zve milyen virhat6 k6vetkezm6nyekkel bir.
(3) A tij6koztat£s elhagyhat6 abb,in a kart)en, amelyre vonatkoz6an az 6rintett mir rendelkezik az
adatainak keze16s6re
vonatkoz6an a (2) bekezd6sben meghat£rozott informici6kkal.

(4) A (2) bekezd6sszednti tij6koztatist
a) a Lev61taual munkaviszonyt 16tesit6s2em61yekr6sz6re a jogviszony 16uej6ttekor,
b) a Lev61tinal megbiz£si vagy munkav6gz6sreir£nyu16 egy6b jogviszonyt 16tesit6kszimira a
jogviszony 16uej6ttekor,
c) a Lev61tirba ill£sp£ly£zatot beny6jt6k s2imira az ill£sp61y6zati felhivisban,
d) minden mis esetben a szem61yesadat keze16s6nekmegkezd6s6t mege16z6en kell megadni.
(5) Amennyiben az 6rintettek szem61yestij6koztatisa lehetetlen vagy arinytalan k61ts6ggel jirna, a

tij6koztatist a Lev61t£rhonlapjin t6rt6n6 nyilv6nosk6zz6t6tel flt}in, mindenki szimira k6nnyen
e16rhet6 formiban

kell megadni, biztositva a tij6koztatas
n61ktili megismerhet6s6g6t.

tartalminak

e16rhet6s6g6t, neh6zs6g

(6) A (4) bekezd6sa) - b) pontjiban szab£lyozottesetben a tij6koztat£st papa alapon, a c) pont
szednti £ll£spily£zati felhivisban az (5) bekezd6s szerinti honlap cim6re t6rt6n6 utalissal, az e16r6si
6tvonal pontos meghataroz£s£val, a (2) bekezd6s s2erinti egy6b esetekben

a) szem61yeskapcsolatfelv6tel eset6npapa alapon,
b) nem szem61yes
kapcsolatfelv6teleset6n(i) legk6s6bb a szem61yes
vilaszazenetben,vagy (ii) az
(5) bekezd6sszerinti honlap cim6re t6rt6n6 utalissal, az e16r6si6tvonal pontos meghatirozis6val
kell biztositani.

7. Az adatkeze16s jogalapja
(1) A szem61yesadatok keze16sekizir61ag akkor 6s annyiban jogszerCI,amennyiben legal,lbb az
al£bbiak egyike teljestil:

a) az 6rintett hozzij£rulisit adta s2em61yes
adatainak egy vagy t6bb konkr6t c61b61t6rt6n6
keze16s6hez;
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b) az adatkeze16solyan szeu6d6s teljesit6s6hez szaks6ges,amelyben az 6rintett az egyik f61,vagy
az a szerz6d6s megk6t6s6t

mege16z6en az 6rintett k6r6s6re t6rt6n6

16p6sek megt6te16hez

szaks6ges;

c) az adatkeze16saz adatkeze16re vonatkoz6 jogi k6telezetts6g teljesit6s6hez sziiks6ges;
d) az adatkeze16saz 6rintett vagy egy masik term6s2etes szem61y16tfontossagi 6rdekeinek v6delme
miatt sziiks6ges;

e) az adatkeze16s
k6z6rdek6 vagy az adatkeze16re
ruhazott k6zhatakni jogositvany gyakorlas£nak
keret6ben v6gzett feladat v6grehajt6s£hoz sztiks6ges;

D az adatkeze16saz adatkeze16vagy egy harmadik f61jogos 6rdekeinek 6w6nyesit6s6hez sziks6ges,
kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 61veznekaz 6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6
jogai 6s szabads6gai, amelyek szem61yesadatok v6delm6t teszik szaks6gess6, kii16n6sen, ha az

6dntett gyermek.

(2)

K6ts6g eset6n a jogalap alkalmazhat6sag6r61a Lev61t£r F6iga2gat6ja az adatv6delmi

tisztvise16 illisfoglal£s£nak beszerz6s6t k6vet6en d6nt.

8. Az adatkeze16sjogalapja a lev61tadanyagban talalhat6 szem61yesadatok
vonatkozasaban

(1)

A k6ziratokr61, a k6zlev61t£rakr616s a mag£nlev61t£d anyag v6delm6r61 sz616 1995. dvi LUI.
t6w6ny („Ltv.”) 3. S k) ponqa szednt lev61t£danyagaz iratt£d anyagnak,tovabbi a term6szetes
szem61yekiratainak lev61tarban6u6tt maradand6 6rt6kti r6sze, valamint a v6dett6 nyilv6nitott
maradand6 6rt6k6 mag£nirat. A Lev61tir £llami feladatk6nt ell£tott alaptev6kenys6g6taz LN., a
k6zlev61t£rak 6s a nyilvanos maganlev61tarak tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6 szakmai
k6vetelm6nyekr61sz61627/2015. (V. 27.) EMMI rendelet („EMMI Rendelet”), valamint a

Lev61tir alapit6 okirata 6s szenezeti 6s m6k6d6si szab£lyzataalapjin v6gzi. Ezen
alaptev6kenys6gek egy r6sze az Ltv. 13. S c) pontj£ban a Lev6kar sz£mam e16ht, a lev61tid anyag
nyilvintart£s£ra, szakszer6en keze16s6re,6s biztonsigos meg6rz6s6re vonatkoz6 k6telezetts6g.
Az (1) bekezd6sben ll

a leveltan anyagban

Rendelet6. cikk (1) bekezd6s6nek
e) pontja alapj£nt6rt6nik,Inert az k6z6rdek6vagy az
adatkeze16re ruh£zott

k6zhatalmi jogositv£ny gyakorlas£nak keret6ben v6gzett feladat
v6grehajtas£hoz sztiks6ges, az ezen adatkeze16srevonatkoz6 kii16n szabilyoz£s alapelveit a
Rendelet 89. cikk6nek rendelkez6seihatarozzak meg.

(3) A Rendelet 89. cikk 3) bekezd6sea szem61yesadatok k6z6rdek6 archiv£16sc61jab61va16
keze16setekintet6ben megengedi,hogy uni6s vagy a tagallamijog elt6r6st illapitson meg az
6rintettek hozz£f6r6si joga, helyesbit6shezva16 joga, az adatkeze16skorl£toz£sa, az ezen
jogosults£gokhoz kapcso16d66rtesit6si k6telezetts6g, az adathordozhat6sighoz va16 jog 6s a
szem61yesadatok keze16seelleni tiltakozashoz va16joga tekintet6ben, tovibbi az archiv£l£si cdi
adatkeze16srevonatkoz6an maga a Rendelet is elt6r6 szab£lyokat allapit meg.

(4)

A Rendelet 15. cikk (5) bekezd6s6nekb) pontjira tekintettel nem kell alkalmazni a jelen

szab£lyzat 6. pontjiban

meghatirozott, tij6koztatisra

vonatkoz6 k6telezetts6get a lev61tad anyag

r6sz6t k6pez6 szem61yesadatok keze16s6nekmegkezd6sekor; tov£bbi az egy6b adatkeze16si
m6veletek tekintet6be is – az alibb meghatirozott – kti16n szabilyok alkalmazand6k.

(5) Amennyiben k6ts6g meRU feI arra vonatkoz6an, hogy az adott szem61yes
adatra a jelen
szab61yzataltalinos rendelkez6seit kell alkalmazni, avagy a vonatkoz6 szem61yesadat a lev61tid
8

anyag r6sz6nek min6stil, ez6rt kti16n elbir£l£s ali esik, a Lev61tir F6igazgat6ja az adatv6delmi
tisztvise16 £llisfogla!£sinak beszerz6s6t k6vet6en danE

9. Az 6dntett hozzajarulasan alapu16adatkeze16sszabalyai
(1) Az „6rintett hozz£jirul£sa“ akkor tekinthet6 az adatkeze16s 6rv6nyes jogalapjinak, amennyiben

az az 6rintett akarat£nak6nk6ntes,konkr6t 6s megfele16tij6koztat6son alapu166s egy6rtelm6
kinyilv6nitisa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a meger6sit6st f61re6rthetetlentilkifejez6
cselekedet 6tjin jelzi, hogy beleegyez6s6t adja az 6t 6rint6 szem61yes adatok keze16s6hez.

(2) Az 6rintett hozzijimlisa
6rintett

sor£n biztositani kell azt, hogy va16di vilasztisi lehet6s6g illjon az

rendelkez6s6re, a beleegyez6s „tudatossiga” fe161nem lehet k6ts6g.
(3) Az 6rintett hozzijirul£sa eset6n az adatkeze16nek k6pesnek kell lennie annak igazolisira, hogy

az 6rintett szem61yesadatainak keze16s6hezhozz£j£nrlt, ennek megfele16en a hoz2ij£rulist
tartalmaz6 nyilatkozatot meg kel 6dzni. Igazokd kell azt is, hogy az 6rintett a sztiks6gestij6koztatist

megkapta.Ha az adatkeze16
irisbeli nyilatkozatonkereszttil szeui be az 6rintett hozz£jarulisit,
akkor a nyomtatv£nyon a hozz£jirulis irinti k6relmet egy6rtelmt"len 65viligosan el kell vilasztani a

szerz6d6s t6bbi r6sz6t61, valarnint ezen k6relmet 6rthet6 6s egyszenl nyelvezettel kell az
adatkeze16nekmegfogalmaznia.
(4) INem tekinthet6
a) a hozz£jirulis egy6rtelm6 kinyilv6nitisinak
cselekv6s,

a hallgatas, az e16rebeje161tn6gyzet vagy a nem

b) near tekinthet6 6nk6ntesnek a hozzaj£rulis megadisa, ha az 6rintett nem rendelkezik va16svagy
szabad v£laszt£si lehet6s6ggel, is nem ill m6djaban a hozz£jirulis a n61kali megtagad£sa vagy
visszavonisa, hogy ez kirira vilna (pl. nem lesz jogosult az adott szolgiltatis ig6nybev6te16re);
c) near tekinthet6 6nk6ntesnek a beleegyez6s,ha nem tesz lehet6v6 kti16n-kti16n hozzijirulist a
ka16nb6z6 szem61yesadatkeze16sim6veletekhez,
d) neal tekinthet6 6nk6ntesneka hozzij£rulis, ha a szerz6d6s teljesit6s6t(J>61diula szolg£ltatis
ny(rjtisit)

olyan adatkeze16shez va16 hozzijirulis£hoz

k6tik, amely adatkeze16s near sztiks6ges a

szeu6d6s teljesit6s6hez,
e) a hozz£j£rulis near szolg£lhat 6rv6nyes jogalapk6nt akkor, ha az 6rintett ds az adatkeze16 k6z6tt
egy6rtelm6en egyen16tlenviszony ill fenn.

(5) Az 6rintett hozzijirulisin
az 6rintett a hozzijirulisat

alapu16adatkeze16s
eset6n minden esetbenbiztositani kell azt, hogy
b£rmikor visszavonhassa. A hozzijirulis

visszavonisit

ugyanolyan

egyszer6m6don kell lehet6v6 tennie, mint a hozz£jirul£s megad£sit.

10. A Lev61tar jogos 6rdeke, mint az adatkeze16s jogalapja. Erdekm6rlege16s
(1) Az adatkeze16– ide6rtve azt az adatkeze16tis, akivel a szem61yes
adatokatk6z61hetik– vagy
valamely harmadik f61jogos 6rdeke jogalapot teremthet az adatkeze16sre,felt6ve, hogy az 6rintett
6rdekei, alapvet6 jogai 6s szabads£gai nem 61veznek els6bbs6get, figyelembe v6ve az adatkeze16vel
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va16 kapcsolata alapj£n az 6dntett 6szszer6 elvirisait. Ilyen jogalap a Lev61tar f6igazgat6j6val
egyet6rt6sben kizar61ag az adatv6delmi tisztvise16 j6v6hagy£s£val £llapithat6 meg.
(2) Jogos 6rdek fenn£ll£sa csak a Rendeletben szab£lyozott 6rdekm6rlege16s e16zeteselv6gz6s6t
k6vet6en illapithat6 meg. A jogos 6rdek fennallasanak meg£llapitas£hoz az adatv6delmi tisztvise16

megvizsg£ljat6bbek k6z6tt azt, hogy az 6rintett a szem61yes
adatok gy6jt6s6nekid6ponqiban 6s
azzal 6sszefiigg6sben szamithat–e 6szszerfien ana, hogy adatkeze16sreaz adott c61b61kertilhet sol.

(3) Az 6rintett 6rdekei 6s alapvet6 }ogai els6bbs6get 61veznekaz adatkeze166rdek6vel szemben,
ha a szem61yes
adatokat olyan k6riilm6nyek k6z6tt kezelik, amelyekk6zepette az 6rintettek nem
szimitanak

(4)

tov£bbi adatkeze16sre.

Szem61yesadatoknak a csa16sokmege16z6sec61jib61 felt6tlentil sztiks6geskeze16seszint6n

az adatkeze16
jogos 6rdek6nekmin6stil. Jogos 6rdek ali fenn a szem61yes
adatoknaka Lev61t£r
int6zm6nyrendszer6n bem, bels6 adminisztrativ c61b61t6rt6n6 tovabbitasa az alkalmazottak
szem61yes adatainak keze16se, vagy harmadik szem61y 6rintettek adatainak keze16se sor£n,
amennyiben az valamely jogszabilyi k6telezetts6g teljesit6s6hez (iigyf61szolgalati,kutat6szolgilad
feladatok ellit£sa) kapcso16dik.

(5) A Rendelet [49] preambulum bekezd6se alapjan az 6dntett adatkeze16jogos 6rdek6nek
min6siil a k6zhatalmi szervek, a szirnitistechnikai v6szhelyzetekrereag616szolg£ltat6, a
ha16zatbiztonsigi incidenskeze16, az elektronikus hirk6z16si hi16zatok Qzemeltet6i 6s szolg£ltat4sok

nyijt6i, valamint biztonsigtechno16giaiszolg£ltat6k iltal v6grehajtott olyan m6rt6k6 szem61yes
adatkeze16s, amely a ha16zati is informatikai
ar£nyos, vagyis adott titkoss£gi

szinten

biztonsig

az 6rintett

gmant£lasahoz

felt6tlentil

h£16zat vagy inform£ci6s

sziiks6ges 6s

rendszer

ellen£116

k6pess6ge az e ha16zatokon is rendszereken t£rolt vagy tovabbitott adatok, valamint az e ha16zatok

6s rendszerek altal ny6jtott vagy rajtuk kereszttil e16rhet6 kapcso16d6 szolgiltat£sok
hozzaf6rhet6s6g6t, hiteless6g6t,integdt£sat 68 bizalmas jelleg6t s6n6 v61etlenesem6nyekkel,illetve
jogellenes vagy rosszhiszem6 tev6kenys6gekkelszemben. Ez mag6ban foglalhaqa p61daul a2
B

re

a

r

programterjeszt6s megakadilyozis£t, tov£bb£ a szolg£ltat£s megtagadis£val j£r6 timadisok,
valamint a szamit6g6pes6s elektronikus kommunikici6s rendszerekben va16 k£rokoz£s
meg£llitisat.

11. Az adatkeze16sjogszedis6g6t meglapoz6 jogi k6telezetts6g vizsgalata
(1)

A jelen szabilyzat

7. pont (1) bekezd6s6nek

d) 63 e) ponqa szednt jogszerfi az adatkeze16s

abban az esetben, ha a szem61yesadatok keze16seaz adatkeze16revonatkoz6 jogi k6telezetts6g
teljesit6s6hez szQks6ges,vagy az adatkeze16sk6z6rdek6 vagy az adatkeze16reruhazott k6zhatalmi
jogositv£ny gyakorlis£nak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtasihoz sztiks6ges.
(2) A Rendelet alapjin az e16z6bekezd6sszerinti jogi k6telezetts6get (i) uni6s jog vagy (ii) magyar
jogszabaly £llapithat meg. A Lev61tir iltal k6t6tt szen6d6s vagy nem jogi szabalyozisb61 fakad6
k6telezetts6g nem min6stil a Rendelet szednti jogi k6telezetts6gnek /ez ut6bbi esetben az
adatkeze16sjogszer6s6g6t a szab£lyzat 7. (1) bekezd6s6nek b) ponqa, a szeu6d6ses 6rdek alapozza
meg/. Az elhat£rol£snak a jelen szabalyzat 5. pont (6) bekezd6s6re tekintettel van jelent6s6ge, men
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a ka16nb6z6 jogcimeken foly6 adatkeze16sekhe2
kapcso16d6 szem61yesadatok csak t6w6nyes
c61b61kapcsolhat6k 6ssze.

12. Az adattovabbitas szabalyai
(1) Olyan megkeres6s,amely a Lev61t£r£ltal kezelt szem61yesadat tovibbit6s£ra irinyul csak
jogszabilyi k6telezetts6gteljes{t6se6rdek6benvagy a (2) bekezd6sben foglalt felt6telek fennillisa
eset6n teljesithet6. Minden mis esetben az adattovibbit£s teljesit6s6t meg kell tagadni.

(2) Nem jogszabilyi k6telezetts6genalapu16adattovibbit£sra vonatkoz6 ig6ny az 6rintett egyedi
esetre adott kifejezett hozzijirulisa alapjin teljesithet6.
(3) Szem61yesadatok kii16nleges kateg6dii eset6n az adattovibbitis
hozzijarulis eset6n lehets6ges.
(4)

Kalf61dre irinyu16 adattovibbitis

irisbelr – papiralap6

eset6n – az (1) – (3) bekezd6sben meghatirozott

felt6telek

fennilltit k6veteSen- az adattovibbitast v6gz6nek ka16n meg kell gy626dnie arId)1is, hogy a
kQlf61dre t6rt6n6 adattov£bbit£s Rendeletben irt felt6telei fennillnak-e. Ennek kapcsin
vizsg,lland6, hogy az adattovibb{tis a Rendeletben meghatarozott valamely }ogalapnakmegfele16en
t6rt6nik-e, 6s az adatok megfele16v6delmi szintje az adatokat £tvev6 adatkezelC;n61
biztositott-e.
K6ts6g eset6n az adatv6debni tisztvise16 £ll£sfogla16sit kell k ani.

(5)

Ha az ,rdattovibbitis az Eur6pai Gazdas£giT6rs6g valamely illam£ba ir£nyul, ig)' a (4)

bekezd6sbenmeghatirozott felt6teleket nem kell vizsgilni.
(6)

Szem61yes adatok statisztikai

c61ra kizir61ag 6gy lehet £tadni, hogy az itadott

szem61yes

adatot az 6dntettel ne lehessen kapcsolatba hozni.

(7)

Szem61yesadatok tov£bbitisa sorin, amennyiben az postai (akir bels6, akfIt kals6)

ktildem6nyk6nt

t6rt6nik,

biztos{tani

kell, hogy a ktildem6ny

z£rtan kertilj6n

felad£sra. Szem61yes

adatok elektronikus tovibb{tisa sorin az informici6biztonsagi szabilyzatbanmeghatirozott
v6delmi int6zked6sek megt6tele k6telez6.

13. A szem61yes adatok keze16se adatfeldolgoz6 ig6nybev6te16vel
(1)

Amennyiben az adatfeldolgozis nem v6gezhet6 eI a Lev61tir szewezeUendszer6n behil, frgy

adatfeldolgoz£ssalkiils6 szenezet is megbizhat6.
(2) Az adatfeldolgozisra irinyad6 alibbi szab£lyok betart£sa k6telez6 azokban az esetekben is,
amikor a Lev61tirral szerz6d6ses kapcsolatba il16 v£llalkoz6 vagy megbizott tev6kenys6ge
alapvet6ennem adatfeldolgozisra irinyul, de a szolgiltat£s a jelleg6n61fogva magiban foglalja a
Lev61tir iltal hozz£f6rhet6v6 tett adatokon adatkeze16sim6veletek elv6gz6s6t,avagy a szolgiltat6
a Lev61tir keze16s6ben 16v6 adatokhoz fir hozz£.

(3)

A szem61yes addtok keze16s6t is magiban

fogla16 szolgiltat£s

ny6jtasira

csak olyan

adatkeze16kvehet6k ig6nybe, akik vagy amelyek megfele16 garanciikat ny6jtanak a Rendelet
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k6vetelm6nyeinek va16megfele16st6s az 6rintettek jogainak v6delm6t biztosit6, megfele16technikai
6s szemez6si int6zked6sek v6grehajtas£ra.
(4)

Az adatfeldolgoz£st is mag6ban fogla16 szolg£tat£s ny6jt6sira ir£nyu16 meg£llapodist h£sba

kell foglalni. Az h£sba foglalt megillapodisban k6telez6 meghat£rozniaz adatkeze16s
t£rgyit,
id6tartamit, jelleg6t 6s c61jit, a szem61yesadatok tipus£t, az 6dntettek kateg6d£it, valamint az
adatkeze16k6telezetts6geit 6sjogait, tovabb£ a Rendelet 28. cikk6ben meghat4rozott egy6b tartalmi
k6vetelm6nyeket. A jelen szab£lyzat hatalyba 16p6see16tt megk6t6tt, adatfeldolgozast is mag6ban

fogla16 szerz6d6sekeset6n, amennyiben azok az itt meghat£rozott rendelkez6seketnem
tartalmazzak, azokat ut61ag kell a szeu6d6s r6sz6v6 tenni, avagy azok kieg6szit6s6r61a
szolg£ltat6val meg£llapodni.

(5)

Adatfeldolgozasi tev6kenys6ggelcsak olyan szem61yvagy szewezet bizhat6 meg, aki

biztositja azt, hogy a szem61yesadatok keze16s6refeljogositott szem61yektitoktartisi k6telezetts6get
villalnak vagy jogszabalyonalapu16megfele16titoktartasi k6telezetts6galatt allnak.
(6)

Adatfeldolgozassal

nem bizhat6

meg olyan

szenezet,

amely a feldolgozand6

szem61yes

adatokat felhaszn£16 azleti tev6kenys6gben 6rdekelt.

(7) Az (1)–(6) bekezd6sben foglaltak nem alkalmazand6k arra az esetre, amikor a ba- 6s
munkaiigyi adatok feldolgozisa kahn jogszabily alapj£n a Magyar Allamkincstirban t6rt6nik,
tov£bbi egy6b olyan esetekben, amikor adatfeldolgoz6 ig6nybev6te16t a2 adatfeldolgoz6
szem61y6nekmeghatarozas£valjogszabaly Rja e16.

III.

SZEMELYESADATOK NYILVANTARTASA
14. K6zalkalmazotti alapnyilvantartas

gyakorl£sahoz 6s k6telezetts6gek teljesit6s6hez sziiks6ges adatokat tartalmazhaqa.

(2) A nyilv£ntan£s vezet6se jogszabilyi k6telezetts6gen alapul, melynek jogszabalyi alapj£t a
k6zalkalmazottak jog£ll£sr61sz616 1992. 6vi xn;Iii.
t6w6ny (a tovabbiakban: Kjt.) 83/B. S (1)
bekezd6se irja e16, a vonatkoz6

(3)

fele16ss6gi k6r6ket a Szervezeti 6s M6k6d6si

Szab61yzat tartalmazza.

A kezelt adatok k6r6re vonatkoz6an a I<jt. 5. 82. mel16kletetartalmaz k6telez6

rendelkez6seket.
(4)

A vonatk026

szem61yes adatokat a Lev61t£rJogi 6s Humaner6fouis

Gazd£lkod£si

F6oszt£lya

kezeli r6szben papa alapon, r6szben pedig adatfeldolgoz6 ig6nybev6te16velt£mogatott elekuonikus
nyilvantart£si rendszerben.

(5)

A kezelt szem61yes
adatok tekintet6bena Lev61tir adattovibbitast v6gez a Magyar

Allamkincst£r javaa, tov£bbi a Kjt, 83/D. S-abanmeghatirozott cimzettek, aletve Kjt. 25. S (2)
bek. b) pontja szednti ithelyez6s eset6n az dj munkiltat6 r6sz6re,tovabba a nyilv£ntartisi rendszert
timogat6 adatfeldolgoz6 javira.
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15. A szem61yianyag 6s a szamfejtett illetm6nyek nyilvantart£sa
(1) A szem61yianyag 6s a szamfejtett illetm6nyek nyilvintartis£nak adatai a foglalkoztatott
jogviszony£val kapcsolatos t6nyek megillapit£sira, a besorol£si k6vetelm6nyek igazolis£ra,
b6rsz£mfejt6sre,tirsadalombiztositasi agyint6z6sre6s statisztikai adatszolg£ltatisra hasznilhat6k
feI, tovibbi olyan c61b61,ami a Lev61tirnak vagy az 6rintettnek a foglalkoztatist, valamint a szociilis
biztons£got 6s szociilis v6delmet szab£lyoz6 jogi e16irisokb61 fakad6 k6telezetts6gei teljesit6se 6s
konkr6t jogai gyakorl£sa6rdek6ben sztiks6ges.
(2)
Az adatkeze16sa Kjt. 5. sz. mel16klet6ben meghatirozott adatk6ue, a munkaviszony
16tesit6s6hez,fenntart£sihoz 6s megsztintet6s6hez szQks6ges adatokm, tovabba 6n61etrajz, hat6sagi
erk61csi bizonyitvany, teljesitm6ny&t6ke16s, min6sit6s, kinevez6s, kineve26s m6dositisok,
jogviszonyt

megsztintet6

iratok,

munkak6ri

alkalmassigot

igazo16 irat c61hoz k6t6tt

keze16s6re

terjed ki.

(4)

A szem61yi anyag r6sz6t k6pez6 szem61yes adatokat a Lev61t£r Jogi is Huminer6fouis

Gazd£lkod£si F6osztilya kezeli r6szben papir alapon, r6s2ben pedig adatfeldolgoz6
ig6nybev6te16vel azemeltett szoftveren, mig az illetm6nyek nyilvintartis£nak kezelf5je a Lev61t£r
P6nzagyi is KonUolling F6osztilya.

(5)
A szem61yianyagr6sz6t k6pez6 szem61yes
adatok tekintet6ben a Lev61tir adattovibbitist
v6gez a Kjt. 83/D. S-abanmeghatirozott cimzettek, tov6bb£ az elektronikus nyilvintartisi
rendszerttimogat6 adatfeldolgoz6jav£ra,mig a szimfe}tett illetm6nyek vonatkozisiban a Magyar
Allamkincst£r 6s az £tutalisi megbiz£stfogad6 bankok javim.

16.Az alkalmazottakat6rint6 egy6bnyilvantartasok
(1)
Az alkalmazottakat 6rint6 egy6b nyilvintart£sok W£aldet6sek, k6telez6 oktat£sokon va16
r6szv6tel, munkabalesetek, b6ren kiviili juttatisok stb. – a tov£bbiakban egyatt: „Egy6b
Nyilvantartasok”)

t6teles felsorol£s£t a jelen szabilyzat

nyilvintartis („Adatkeze16si Nyilvantartas”)

I. sz. men&klet6t

k6pez6 adatke2e16si

tartalmazza.

(2)
Az Adatkeze16siNyilvintart£s minden adatkeze16stekintet6ben rendelkez6sttartalmaz az
adatkeze16s
jogalapj£ra,c61}iraa kezelt adatok k6r6re, tov£bbi az adatok tirolisinak idej6re
vonatkoz6an, tovibbi tij6koztatist az esetleges adattov£bbitis t6ny6r61 Zs a nyilvintart£s
vezet6s6nekm6dj£r61.
(3)
Az Egy6b Nyilvintartasok vezet6s6re a jelen szab£lyzat II. fejezet6ben meghatirozott
£ltalinos szabilyok az ir£nyad6k.

(4)
Az Egy6b Nyilvintartisok vezet6s6velkapcsolatos adatv6delmi szabilyok betartisinak
fele16seminden esetben azon szervezeti egys6gvezet6}e, melyet a Lev61tarSzervezeti 65 b'16k6d6si
Szabilyzata, avagy a Lev61tir ka16n szabilyzata az adott Egy6b Nyilvintartis vezet6s6rek6telez.

17. Kutat6szolgalati

tigyek int6z6se scan t6n6n6 adatkeze16s
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(1)

A kutat6s20lg£lati iigyek int6z6se sor£n adatok felv6te16t6s a felvett szem61yesadatok

nyilvantart6s£t az Ltv. 13. S-a ida e16,az adatkeze16stekintet6ben is 6w6nyes r6szletes szabalyait az

EMMI Rendelet 41. S-a6s a soton k6vetkez6 szakaszaitartalmazz£k.
(2)

A kutat6szolgilati

tigyek int6z6s6nek r6szletes rendj6t

a Lev61t£r kutatasi szabalyzata

tartalmazza, mely rendelkez6seket tartalmaz a szem61yesadatok keze16s6revonatkoz6an is. A
kutatisi szabalyzatrendelkez6seita szem61yes
adatok keze16setekintet6ben a jelen szabalyzattal
egyatt kell alkalmazni.
(3)

A

kutat6szolgilati

tigyekkel

kapcsolatos

szem61yes adatok

nyilvintart£sa

r6szben

papiralapon, r6szben pedig az Elekuonikus Lev61tari Nyilvintart6 Rendszerben (LNYR,
ScopeArchiv) t6rt6nik. Az LNYR azemeltet6s6nek t£mogat£sara a Lev61t6r adatfeldolgoz6t vesz

ig6nybe.
(4)

A felvett szem61yesadatok meg6u6s6nek idej6t minden egyesadatkateg6ri£ravonatkoz6an

az Adatkeze16si Nyilv£ntartas tartalmazza.

(5)

A vonatkoz6 nyilvantmt6sokban talalhat6 szem61yesadatok keze16je6s a nyilv£ntart6s

vezet6s6vel kapcsolatos adatv6debni szabalyok betartis£nak fele16sea Lev61t£r Informatikai GsE–
lev61t£d os2taly, Kutat6szolgalati TLSZ F6osztalya, az MNL megyei lev61t£rai eset6ben a megyei
lev61t£rak kutat6szolgalati

szewezeti egys6gei.

18. ug}d61szolgalati tigyek int6z6se sor£n felvett adatok nyilvantanasa
(1)
Az iigyf61szolgilati tigyek int6z6se soran szem61yesadatok felv6te16nek 6s a felvett szem61yes
adatok nyilvintart£s£nak jogi alapiit az Ltv. 13. S–a,az adatkeze16stekintet6ben is 6n6nyes r6szletes

szabilyait az EMMI Rendelet 41. S-a 6s a soron k6vetkez6 szakaszaialapozzak meg. Az allami
arlyakorryve

I. t6m6ny 92. S (adattovibbitasi nyilvintart£s) hja e16szem61yes
adatokkeze16s6t
is magiban fogla16
szolg£ltat£sok ny6jt£s£t.
(2)

A Lev61t£r tigyf61szolg£lata az al£bbi iigyf61szolgilati tigyk6r6kben kezeli harmadik szem61y
6rintettek szem61yesadatait:
a)
Tanu16id6, iskolai v6gzetts6g igazol£s£val kapcsolatos tigyek,
b)
Munkaviszony igazol£s, nyugdijigazol£s, tirsadalombiztositis, 6szt6ndij igazolasi tigyek,
c)
Ingatlan nyilvantart£sba bejegyezhet6 jogok 6s feljegyezhet6 t6nyek, en61 sz616hatarozatok
igazo16sa- misolat, hiteles misolat k6r6se,
d)

Epit6siigyi hat6sigi eljirisok t£mogat£sa- a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet3. S az
6pit6siigyi hat6sigi szolgaltatashozaz Inytv. szednti bejegyz6s,feljegyz6s,en61 sz616
hat£rozatok igazol£sa - misolat, hiteles m£solat k6r6se,

e)

Csal£di jog£ll£ssal kapcsolatos

tigyek, a gy£mhat6sigi

(6r6kbefogadisi-6sgyimtigyek),
D
Q

Hagyat6ki iratok megkeres6se is misolat k6szit6se,
Hadigondoz£ssal kapcsolatos iratok megkeres6se,
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elj6risok

iratainak,

megkeres6se

h)

Jogszolgiltat£si Qgyek (bantet6, polg£d /gazdasigi/, k6zigazgatisi, munkaagyi peres,
btintet6 6s polgiri nemperes eljiHsok, bh6sigi v6gz6sek, it61etek kik6r6se, illetve c6gbir6s£gi
v6gz6sek felsz£mol£s, v6gelszimol£s, k6nyszert6r16s eset6n),

1)

Az £llami anyak6nyvekb61t6rt6n6 agyf61szolg£latitij6koztatis.

(3) Az agyf61szolg£lattal kapcsolatos szem61yesadatok nyilvintart£sa a Lev61t£r Orsz£gos
Lev61tira eset6n az agyf61szolgilati feladattal el16tott osztilyain, a megyei lev61tirak eset6ben az
agyf61szolgilatifeladatok ell£tisival megbizott szewezeti egys6gekn61paphalapon, illetve a Lev61tar
sajit szerver6n m6k6dtetett elektronikus dokumentumkeze16 rendszerben t6rt6nik.
(4) A felvett szem61yesadatok megf;rz6s6nekidej6t minden egyesadatkateg6d£ra vonatkoz6an
az Adatkeze16si Nyilvintart£s tartalmazza.

(5)

A vonatkoz6 nyilv£ntart£sokbantalilhat6 szem61yesadatok keze16jeZs a nyilvintart£s

vezet6s6velkapcsolatos adatv6delmi szabilyok betartisinak fele16sea Lev61tir Orsz6gos Lev61tira
eset6naz tigyf61szolgilati feladattal ellitott osztilyai, a megyei lev61tirak eset6benaz iigyf61szolgilad
feladatok ellitisaval

megbizott szewezeti egys6gek.

19. Harmadik szem61y6rintettek szem61yesadatait tartalmaz6 egy6bnyilvantart£sok
(1) A Harmadik szem61y6rintettek szem61yes
adatait tartalmaz6 egy6b nyilvintartisokban
talilhat6 szem61yes
adatok keze16s6re
a jelen szabilyzat 16. pontjiban meghatirozott, az Egy6b
Nyilvintartisokra vonatkoz6 adatkeze16siszabilyokat kell alkalmazni.
(2) Az Egy6b Nyilvintartisok vezet6s6vel kapcsolatos adatv6delmi szabilyok betart£s£nak
fele16seminden esetben azon szervezeti egys6gvezet6je, melyet a Lev61tir szervezeti 6s m6k6d6si
szabilyzata, avagy a Lev61tir kaliin szabilyzata az adott Egy6b Nyilvintartis vezet6s6re katelez.

IV. TERFIGYEL6 ES BEL£PTET6
KAPCSOLATOSADATKEZELES

RENDSZEREK M(JK6DTETESEVEL

20. Kartyas be16ptet6 rendszer
(1)

A Lev61tir iltal m6k6dtetett elektronikus be16ptet6 rendszer c61jaaz £lland6 be16p6kirtyik,

vend6gek r6sz6re rendszeres vagy eseti be16p6sre szolg£16 be16p6kirtyik hasznilatinak
nyilv£ntartisa, annak 6rdek6ben, hogy az adott 6piiletben (telephelyen) csak az arra jogosultak
tart6zkodjanak, tovibbi szem61y-6s vagyonv6delem, min6sitett adatok 6s egy6b v6dett adatok,
szem61yes adatok v6delme,

a munkav6gz6s

zavartalansiginak

biztosit£sa

6s a v6delem

s6rti16se

eset6n a jogk6vetkezm6nyek megallapit£s£nak lehet6v6 t6tele.

(2) A Lev61t£r 6paleteibe telepitett elektronikus be16ptet6 rendszer hasznilata illand6, illetve
eseti be16p6srejogosit6 be16p6kirtyival t6rt6nik.

(3) A be16p6kartyik kiad£sa a k£rtyasz£mot, a }ogosult nev6t, szervezeti egys6g6t 6s a
jogosultsiggal 6rintett terQletmeghat£rozisit, valamint a kirtya itv6te16t igazo16aliir£sm kiterjed6
adatfelv6telmellett t6rt6nik
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(4) Alland6 be16p6srejogosit6 k£rtyara az al£bbi szem61yikar jogosult:
a) a Lev61tirral Jogviszonyban AH6k, akiknek a munkav6gz6si helye az adott v6dett 6pQlet;
b) azon a Lev61t£r m6k6dtet6s6hez, tizemeltet6s6hez kapcso16d6 mis szewezettel munkav6gz6sre
irinyu16 jogviszonyban £116szem61yek,akiknek a munkav6gz6shelye az adott v6dett 6ptilet;
c) az egyedileg enged61yezettbe16p6si jogosults£ggal rendelkez6 szem61yek.
(5) Az eseti be16p6srejogosit6 kartya a Lev61t£r meghatarozott tertileteinek latogatisira jogosiqa
feI a kartya jogosulqat, a c61teriilet meghat6roz6sival.
(6)

Az eseti be16p6srejogosit6 k£rtya az 6ptiletb61 t6rt6n6 ki16p6sre nem haszn£lhat6.

(7)
A be16p6srejogosit6 kirty£kr61 a Lev61t£rbiztonsigi f6megbizotqa vezet nyilvintart£st,
mely mag£ban foglalja a be16p6seknap16zas£tis.
(8)
A kartyanyilvantartasba 6s a l£togat£si nap16babetekint6s kiv6teles esetben, szab£lys6rt6s
vagy
btincselekm6ny g)rand}aeset6n az arra illet6kes hat6s6gnak, megkeres6s alapj£n enged61yezhet6.

(9)
A be16ptet6rendszera kirtya birtokos£nak 6paletenbehili mozgisit automatikusanr6gziti
egy elkti16nitett adathordoz6n. A kirtyabirtokos 6pQletenbehili mozg£s£t megjelenit6 adatokhoz a
biztons£gi f6megbizott 6s a Lev61t£rF6igazgat6ja rendelkezik hozz6f6r6ssel,tovabb£ a biztonsigi
f6megbizott kti16n enged61y6vel
a be16ptet6tendszert telepit6 c6g munkat£rsai,a rendszer
tizemeltet6s6r616s karbantartasir61 sz616 szem6d6sben foglaltaknak megfele16en, karbantart£si
feladataik ellatasasor£n 6s az ahhoz szaks6gesideig. Ezen adatokat kiz£r61aga Lev61tarbiztonsigi
f6megbizottja

jogosult

atadni

az ana illet6kes

hat6s£gnak,

ha az b6ncselekm6ny,

szab61ys6rt6s

gyan6ja, vagy egy6b hat6sigi megkeres6s miatt sztiks6ges.
(10)

A Lev61tir az illand6 be16p6srejogosit6 kirtyikhoz
.epo

visszavon£sakor, a k£rtya leadis£t
visszamen61egesen
t6£li.

(11)

kapcso16d6 adatokat a haszna16nak az

a

k6vet6

30 napoII

bem,

de a jogviszony

napj£ra

Az eseti be16p6srejogosit6 kirty£kr61 vezetett adatokat a Lev61tar30 napon behil

rnegsernrnlsrtr.

(12)
A be16ptet6 nndszer a k£rtyahaszni16k 6pUleten behili mozgisanak adatait a t£rgy6vet
k6vet6 napt£d 6v v6g6ig tartja nyilvan, majd az adatok visszavonhatatlanul t6r16srekertilnek.
(13)
A k£rtyahaszn£16k 6ptileten beIali mozgas6nak adatait a munkiba
idej6nek ellen6u6s6re felhaszn£lni tilos.

21. Elektronikus

6rkez6s 6s tavoz£s

t6rRgye16 rendszer

(1) A Lev61tarazon 6piileteiben, ahol elekuonikus t6r£igye16rendszer m6k6dik, ennek c61ja(i)
egyr6szt az Ltv. 3/A S 6s 13/A. S a) ponq£ban meghatirozott, a lev61t£ri anyag v6delm6t 6s
hasznilhat6 £llapotban t6rt6n6 meg6u6s6t e16ir6 k6telezetts6gbiztositisa, tovibb£ (ii) az
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6pOlet6bet6rt6n6 illet6ktelenbe16p6sek
6s az ebb61 fakad6 esetlegesvagyon elleni
b6ncselekm6nyek megt6tt6nt6nek megakadilyozisa, a fizikai biztons£g (adat- 68 vagyonv6delem)
garantilisa, illetve annaks6ra16seeset6na jogk6vetkezm6nyek megillapitisinak lehet6v6 t6tele.

(2)

Az elektronikus t6rfigye16rendszer m6k6dtet6se sor£n szem61yesadatokat tartalmaz6

k6pfelv6telek k6sztilnek.

(3)

A kamer£k elhelyez6sesor£n figyelemmel kell lenni arra, hogy az elektronikus t6rfigye16

rendszer nem s6rthet embed m61t6sigot, a t6rfigye16 rendszer iltal a foglalkoztatottak magin61ete

neal ellen6rizhet6, valamint arra is, hogy a kamera lit6sz6ge kiz£r61ag a c61javal6sszhangban il16
tertileUe irinyulhat.
(4)
A Lev61tir k6teles gondoskodni ami)1,hogy a Lev61t£r 6ptileteibe l£togat6kat a jogszabilyban
e16irt r6szletess6ggel,e16zetesentij6koztassa az elektronikus t6rfigye16 rendszemel kapcsolatos
adatkeze16s16nyegesk6vetelm6nyeir61.

(5)

A foglalkoztatottak,illetve a Lev61tir 6pQleteibelitogat6k (tigyfelek,kutat6k stb.)

t£j6koztat£s£r61a Lev61tir sz6khelye6s budapesti telephelyei eset6n a biztonsigi f6megbizott, a
megyei lev61tirak eset6bena szenezeti egys6gvezet6je k6teles gondoskodni. A tij6koztat6 minden
egyeskameravonatkozis£ban ki kell, hogy t6rjen arra, hogy az adott kameramilyen c61b61kedilt
elhelyez6sre az adott tehileten 6s milyen teriiletre irinyul a kamera lit6sz6ge.
(6) Az (5) bekezd6sben megnevezett tij6koztatist a foglalkoztatottal be16p6sekorismertetni kell,
tovibbi a jelen szabalyzat 6. pontja szerinti t£j6koztat6ban kell felhivni a figyelm6t a kamer£k

elhelyezked6s6nekleir£sit tartalmaz6, a taj6koztat6 mel16klet6t k6pez6 dokumentum elektronikus
(Hon t6rt6n6 e16r6s6r61.
A tij6koztatis megt6rt6nt6nek igazolis£t – a t£j6koztatis foglalkoztatott
£ltal al£irt p61d£ny£t- a foglalkoztatott szem61yianyagiba kell lef6zni.
(7)
A szem61y-6s vagyonv6delmi, valamint a mag£nnyomoz6i tev6kenys6g szab£lyair61sz616
2005. 6vi cnKiii.
t6rv6ny 28. S (2) bekezd6s c) pontja 61tal e16irtaknak megfele16en, a kamerival
megfigyelt 6paletben megjelenni kiv£n6 szem61yekr6sz6re a Lev61t£r figyelemfelhiv6 jelz6st kell
elhelyezzen a megfigyelt ter[lleteken arr61 a t6nyr61, hogy az adott tertileten elekUonikus t6rfigye16
rendszer m6k6dik.
(8)

A kamer£k kizir61ag k6pet r6gzitenek.

(9) A Lev61tir £ltal alkalmazott t6r£igye16rendszer k6zvetlen megfigye16sre(616k6p)hasznilhat6,
k6zvetlen megfigye16srea Lev61t6r sz6khely6n 6s f6v6rosi telephelyein a Nemzeti Kulturihs

Or6ks6g V6debni Nonprofit Kft. 6rszolgilatot teljesit6 munkatirsainak, tovibb£ a biztonsagi
f6megbizottnak; a megyei lev61tirak eset6benpedig a biztons£gi megbizottnak van lehet6s6ge.
(10) A k6pfelv6telek megtekint6s6re 6s esetleges visszan6z6s6re szolgi16 monitort ag)r kell
elhelyezni,hogy a k6pfelv6telek sugarzisa alatt azokat a jogosultsigi k6r6n kiv&li szem61yekne
lithassik.

(11) A kamerik a nap 24 6rij£ban r6gz{tenek,a felv6teleket a rendszera Lev61tir sz6khely6n68
f6virosi telephelyein a fegyveres biztonsigi 6rs6gr61, a term6szetv6dehni Csa mezei 6rszolgilatr61
szf)16 1997. 6vi CLIX. t6rv6ny 9/A. S (3) bekezd6s b) pontja alapjin 60 napig, a meg)rei lev61t£rak
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eset6ben a szem61y-6s vagyonv6debni, valamint a magannyomoz6i tev6kenys6g szabilyair61 sz616
2005. 6vi CXXXIII. t6w6ny 31. S (2) bekezd6se alapj£n 3 munkanapig tarolja minden telephelyen

kii16n, lev£lasztott adathordoz6n. Ezen id6tartam letelte ut6n a rendszer a felv6teleket
automatikusan, vissza nem 611ithat6m6don fehilirja. A r6gzitett felv6telek tov6bbi felhaszn£l£s£ra

kiv6teles esetben keriilhet sor, arra kiz£r61ag az arIa jogszab£ly £ltal feljogositott szen jogosult. A
t£rolt felv6telek visszan6z6s6t,az adattov£bbit£st 6s az esetlegesment6st dokument£lni kell. A
felv6telek visszan6z6s6re kiv6teles esetben szabalys6rt6svagy b6ncselekm6ny gyanija eset6n az ana
illet6kes hat6sagnak, megkeres6s alapjan enged61yezhet6 a szem61y–6s vagyonv6delmi, valamint a
maginnyomoz6i tev6kenys6g szab£lyair61sz616 a 2005. 6vi CLXXIII. t6w6nyben foglaltaknak
megfele16en.

v. ADATV£DELMI HATASVIZSGAT,
AT is EL6ZETES KONZULTACI6
22. Hatasvizsgalat
(1) Ha az adatkeze16svalamely – kii16n6sen aj techno16gi£kat alkalmaz6 – tipusa, ngyelemmel
annak jelleg6re,hat6k6r6re, k6riilm6ny6re 6s c61jaira,va16szin6sithet6enmagaskockazattal jar a
term6szetes szem61yek jogaira 6s szabads£gaira n6zve, akkor a Lev61t£r az adatkeze16st mege16z6en
hat6svizsg61atot

v6gez arra vonatkoz6an,

hogy a tewezett

adatkeze16si m6veletek

a szem61yes

adatok v6delm6t hogyan 6rintik. Olyan egym£shoz hason16 tipusa adatkeze16sim6veletek, amelyek

egym£shoz hason16 magas kock£zatokat jelentenek, egyetlen hatisvizsg£lat keretei k6z6tt is
6rt6kelhet6ek.

(2) A Lev61t£r az adatv6delmi hatisvizsgalat elv6gz6sekor az adatv6delmi tisztvise16 szakmai
tan£csit k6teles kik6rni.
(3)

Az (1) bekezd6sben emlitett adatv6debni hat6svizsgalatot kti16n6sen akkor kell v6gezni, ha

az adatkeze16s term6szetes szem61yekre vonatkoz6

egyes szem61yes jellem26k olyan m6dszeres 6s

kiterjedt 6rt6ke16s6tfoglalja mag£ba, amely automatiz£lt adatkeze16sen– ide6rtve a pro£ilalkotist is
– alapul, 6s amelyre a term6szetes szem61ytekintet6ben joghat6ssal bir6 vagy a term6szetes szem61yt
hason16k6ppen

jelent6s m6n6kben

6dnt6

d6nt6sek

6pUlnek; ha a szem61yes adatok kU16nleges

kateg6dii, vagy biintet6jogi fele16ss6gmeg£llapit£s£ra
vonatkoz6 hatirozatokra 6s
b6ncselekm6nyekre vonatkoz6 szem61yesadatok nagy szimban t6rt6n6 keze16seva16sul meg; vagy

nyilv£nos helyek nagym6rt6k6, m6dszeres meg£igye16se
eset6n.

(4)

A Hat6sig a Rendeletbenbiztositott felhatalmaz£s
alapjin a Rendelet35. cikk6nek(4)

bekezd6seszednti adatkeze16sim6veletek tipusainak jegyz6k6t, amelyekre n6zve az adatkeze16nek
k6telez6 hatasvizsgilatot lefolytatnia, r6szletes t£j6koztat6 keret6ben teszi k6zz6.
(5)
A hat£svizsgalatkiterjed legalibb:
a) a tenezett adatkeze16sim6veletek m6dszeres leir£sira ds az adatkeze16sc61jainakismertet6s6re,
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bele6rtve adott esetben az adatkeze16iltal 6w6nyesiteni klvint jogos 6rdeket;

b) az adatkeze16s
c61jairafigyelemmelaz adatkeze16si
m6veletekszaks6gess6gi
6s arinyossigi
vizsg£latara;
c) az 6dntett jogait is szabads6gait6rint6 kockizatok vizsg61atira; 6s
d) a kock6zatok keze16s6tc61z6int6zked6sek bemutat£s£ra, ide6rtve a szem61yesadatok v6delm6t
ds a Rendelettel va16 6sszhang igazolis£t szolg£16, az 6rintettek 6s mis szem61yekjogait 6s jogos
6rdekeit figyelembe vev6 garanci£kra,biztonsigi int6zked6sekre 6s mechanizmusokr:a.

(6)

A Lev61tit adott esetben– az adatkeze16si
m6veletek biztonsig£nak s6relme n61kal

kik6rheti az 6dntettek vagy k6pvise16ik v61em6ny6t a tewezett

(7)

adatkeze16sr61.

Az adatv6delmi tisztvise16 szaks6g szerint, de legalibb az adatkeze16sim6veletek £ltal

jelentett kockizat

v£kozisa

eset6n ellen6rz6st folytat le annak 6rt6ke16se c61jib61, hogy a szem61yes

adatok keze16seaz adatv6delmi hatisvizsgilatnak megfele16en t6rt6nik-e.

23. E16zetes konzultaci6

(1) Ha az adatv6delmihatisvizsg£latmeg£llapitja,hogy az adatkeze16s
az adatkeze16altal a
kockizat m6rs6k16se
c61jib61tett int6zked6sekhi£nyiban va16szin6sithet6enm,rgaskock£zattaljar,
a szem61yes adatok keze16s6t mege16z6en az adatv6delmi

tisztvise16 az adatkeze16s tewezett

id6pontjit legal£bb 14 h6ttel mege16z6en konzult£l a felagyeleti hat6siggal.

(2) Az adatv6delmi tisztvise16 a feltigyeleti hat6s£ggal folytatott konzult£ci6 sorin a fehigyeleti
hat6sigot tij6koztatja:
a) adott esetben az adatkeze16sbenr6szt vev6 adatkeze16, k6z6s adatkeze16k6s adatfeldolgoz6k
feladatk6reir61, ka16n6sen villalkoziscsoporton beIGE adatkeze16seset6n;
b) a tenezett adatkeze16sc61jair61is m6djair61;
c) az 6rintettek e rendelet 6rtelm6ben fenn£116jogainak 6s szabadsig,lin,lk v6delm6ben hozott
int6zked6sekr6165 garanciikr61;
d) az adatv6delmi hatisvizsgilatr61; 6s

e) a fehigyeletihat6sig iltal k6£tmindenegy6binformici6r61.

VI. AZ ADATvEDELEM SZERVEZETI KERETEI
24. Az adatv6delem szervezetrendszere
(1) A szenezeti egys6gek - a szervezeti 6s m6k6d6si szab£lyzat szerinti igazgat6sigok,
f6oszt£lyok6s oszt£lyokvezet6i (bele6rtvea bels6 ellen6rt sajit hatisk6r6ben), a megyeilev61tirak
eset6bena lev61t£rakigazgat6ik6telesek gondoskodni a jelen szabilyzatban foglaltak betart£sir61

6sbetartatisir61.
(2)

Az informatikai eszk6z6kkel 6sszeftigg6 technikai adatv6delem6rt a Lev61tir Informatikai 6s

E-lev61tiri

C)sztilya az informici6biztonsigi

szabilyzatban

25. Az adatv6delmi tisztvise16
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meghatirozottak

s2etint fele16s.

(1) A Lev61taradatv6delmi tisztvise16j6ta f6igazgat6 bizza meg. Adatv6dekni tisztvise16k6ntjogi,
k6zigazgat£si, informatikai vagy ezeknek megfele16,fels6fok6 v6gzetts6ggel rendelkez6 szem61y
bizhat6 meg. Kinevez6se sorin a szakmair£termetts6g 6skti16n6senaz adatv6delmi jog 6sgyakorlat
szak6rt6i szint(i ismerete, valamint a Rendelct 39. cikk6ben emlitett feladatok ell£tisara va16
alkalmass£gra kell £igyelemmel lenni.

(2) Az adaw6delIni tisztvise16elliqa a Rendelet iltal nevesitett adatv6delmi tisztvise16feladatait,
e tekintetben k6teles szorosan egyittm6k6dni a Lev61t£r szervezeti egys6geinek vezet6ivel.
(3)

Az adaw6delmi tisztvise16 az alabbi feladatok ellat£s£ra k6teles:

a) t6j6koztat 6s szakmai tanacsot ad a Lev61t£rvagy a Lev61tir £ltal megbizott adatfeldolgoz6k,
tovabb£ az adatkeze16stv6gz6 alkalmazottak r6sz6re a Rendelet, valamint az egy6b uni6s vagy
tagallami adatv6delmi rendelkez6sekszerinti k6telezetts6geikr61;
b) ellen6rzi a Rendeletnek, valamint az egy6b uni6s vagy tagallami adatv6delmi rendelkez6seknek,
tov£bb£ a Lev61t£rvagy a Lev61t£r£ltal megbizott adatfeldolgoz6k szem61yesadatok v6delm6vel
kapcsolatosbels6 szabilyainak va16 megfele16st,ide6rtve a feladatk6r6k kije1616s6t,az
adatkeze16sim6veletekben r6sztvev6 szem61yzet tudatoss£g-n6ve16s6t ds k6pz6s6t, valamint a
c)

d)
e)
D

kapcso16d6auditokat is;
az 6tintett szewezeti egys6gek vezet6ivel egytittm6k6dve elv6gzi a hatisvizsg£latot;
egytittm6k6dik a feltigyeleti hat6saggal;
adatv6delmi incidens eset6nbejelent6ssel61a felagyeleti hat6sig ir£nyaba, 6s
az adatkeze16ssel6sszeHigg6 agyekben – ide6rtve a Rendelet 36. cikk6ben emlitett e16zetes
konzukaci6t is – kapcsolattart6 pontk6nt szolg£l a feltigyeleti hat6s£g fe16,valamint adott
esetben barmely egy6b k6rd6sben konzult6ci6t folytat vele.

(4) Az adatv6delmi tisztvise16feladatait az adatkeze16sim6veletekhez f6z6d6 kock£zat megfele16
hgyelembev6te16vel, az adatkeze16sjelleg6re, hat6k6r6re, k6dilm6ny6re 6s c61j£rais tekintettel v6gzi.
1a afvt

6TRO

C

a) a tudom6sara jutott adatv6dehni incidenssel kapcsolatos int6zked6sek ellen6rz6se, valamint az
6dntett t£j6koztatasac61jib61nyilvinta£tast vezet, amely tartalmazza az 6rintett s2em61yes
adatok
k6r6t, az adatv6delmi incidenssel 6rintettek k6r6t 6s sz£m£t,az adatv6delmi incidens id6pontj£t,
k6rtilm6nyeit, hat6sait 6s az elhaHtisara megtett int6zked6seket, valamint az adatkeze16ste16ir6
jogszabalybanmeghat£rozott egy6b adatokat a jelen szab£lyzat 2. sz. mel16klet6t k6pez6
incidens nyilv6ntart£s sze£int;

b) vezeti 6s rendszeresenfehilvizsgalja az Adatv6delmi Nyilvantart£st, mely a jelen szabilyzat I. sz.
mel16klet6t k6pezi.
(6) A (1)-(5) bekezd6sben meghatirozottakon t61men6en az adatv6delmi tisztvise16
a) k6zrem6k6dik, illetve seg{ts6getnyijt az adatkeze16ssel6sszefiigg6 d6nt6sek meghozataliban,
valamint az 6dntettek jogainak biztosit£s£ban;
b) ellen6rzi az adatkeze16sre vonatkoz6 jogszab£lyok, valamint a bels6 adatv6delmi 6s
adatbiztons6gi szab£lyzatok rendelkez6seinek 6s az adatbiztonsagi k6vetelm6nyeknek a

megtart£sit;
c) kivizsg£lja a hozzi 6rkezett bejelent6seket,jogosulatlan adatkeze16s6szle16seeset6n annak
megszantet6s6re hivja feI az adatkeze16t vagy az adatfeldolgoz6t;
d) elk6sziti az adatv6delmi 6s adatbiztonsigi szabilyzatot (adatkeze16siszabalyzat);
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e) gondoskodik az adatv6delmiismeretekoktatisir61;
D 6ssze£llitja a hat6sigi adatv6delmi nyilv£ntart£sba bejelentend6 adatkeze16seknyilvintartisba
v6te16tkezdem6nyez6 k helmet, gondoskodik annak beny6jtisir61.
(7)
A bels6 adatv6delmi tisztvise16k konferenci£j£n (a tovibbiakban: konferencia) a Lev61t£rat
az adatv6delmi tisztvise16 k6pviseli, aki a konferenci£n t6rt6n6 r6szv6te16r61,az ott elhangzottakr61

ir£sban t£j6koztatja a Lev61tir f6igazgat6jit Zs a k6zvetlen alirendelts6g6betartoz6 szewezeti
egys6gekvezet6it.

26. Az adatv6delmi dszndse16jogallasa
(1) Az adatv6dehni tisztvise16 a szem61yesadatok v6delm6vel kapcsolatos 6sszes agybe
megfele16m6don 6s id6ben bekapcso16dhat.
(2)

Az adatv6delmi

tisztvise16, feladatai ellitas,I sorin

a szem61yes adatokhoz

6s az adatkeze16si

rn6veletekhez hozzif6rhet.

(3) Az adatv6delmi tisztvise16a feladatai ellitis£val kapcsolatban utasitasokat senkit61 nem
fogadhat el. Amennyiben az adatv6delmi tisztvise16 feladatait munkaviszony keret6ben liga eI, a
Lev61t£r az adatv6delmi tisztvise16t feladatai ellitis£val 6sszeftigg6sben nem bocsithatja el ds
szankci6val nem s(rjthatja. Az adatv6delmi tisztvise16 k6zvetleniil a F6igazgat6nak tartozik
fele16ss6ggelis beszimolisi k6tele2etts6ggel.
(4) Az 6rintettek a szem61yesadataik keze16s6hez6s az adatv6delemre vonatkoz6 jogszab£lyok
szednti jogaik gyakorl£sihoz kapcso16d6 valamennyi k6rd6sben k6zvetlentil az adatv6dekni
tisztvise16h6zfordulhatnak.
(5) Az adatv6delmi tisztvise16t feladatai teljesit6s6vel kapcsolatban titoktart£si k6telezetts6g 6s
az adatok bizalmas keze16s6re
vonatkoz6 k6telezetts6g k6ti.
(6)

Amennyiben az adatv6delmi tisztvise16 feladatait munkaviszony keret6ben liga eI, 6gy mis
feladatokat is ellithat, ez esetben a Lev61tir k6teles biztositani azt, hogy e feladatokb61 ne fakadjon

6sszef6rhetetlens6g.

27. A Lev61t£r m{ik6d6s soran keletkez6
int6zked6sek

adatok v6delme 6rdek6ben sztiks6ges

(1) A Lev61tir munkatirsai k6telesek bizalmasan kezelni minden ol)'an adatot, informici6t vagy
dokumentumot stb. – fQggetlentilatt61, hogy ahhoz milyen form£ban is mil)ren mC)donjutottak
hozz£ –, amely e16tttik a munkak6ri feladataik teljesit6se sorin vagy azzal 6sszeftigg6sben vilt
rsmertt6.
(2) A Lev61timal jogviszonyban il16k k6telesek v6deni 6s 6dzni a munkak6rtikb61, vehik k6t6tt
szerz6d6sb61, tiszts6gQkb61 ad6d6 feladatok teljesit6se sorin vagy azzal 6sszeftigg6sben
tudomisukra jutott adatokat, inform£ci6kat, dokumentumokat, 6s k6telesek minden er6feszit6st
megtenni annak 6rdek6ben, hogy azok megfele16 v6delm6t biztositsik.
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(3)

Az (1) bekezd6sben foglalt k6telezetts6gQk teljesit6se 6rdek6ben a Lev61tirral jogviszonyban

6116knaks2em61yesadatokat is tartalmaz6, a feladatk6riik ellat£s£nak k6r6be tartoz6
dokumentumok tirolasat a Lev61tar£ltal rendelkez6srebocsatott eszk6zzel,lev61t£riinformatikai
szolg£ltat£s eset6ben j6v6hagyott biztons£gi besorol£s6 megold£ssal kell biztositaniuk. Ha ilyen
jelleg6 anyagota Lev61t£rinformatikai eszk6z6n kivtil kezelnek, meg kell bizonyosodniuk arr61,
hogy a jelen szab£lyzatbanfoglaltak 6w6nyes{thet6k.
(4)
A Lev61t£rtulajdon£t k6pez6 eszk6z6k6n kiz£r61aga feladatv6gz6shezszaks6gesadatok, Gs
inform£ci6k r6gzithet6k, t£rolhat6k 6s kezelhet6k; a jogviszonyban 6116knem jogosultak a Lev61t£r
£ltal rendelkez6srebocsatott informatikai eszk6z6k6n egy6b – a feladatk6rQkh6z near kapcso16d6
- szem61yesadatot, mag£njelleg6 inform£ci6t sem r6gziteni, sem t6rolni, sem egy6b m6don kezelni.
(5) Amennyiben a jogviszonyban £116a jelen adatv6delmi szab£lyzathat£lyba16p6s6tmege16z6en
b£rmely maganc61b61
r6gzitett szem61yes
adatot vagy maganjelleg6inform£ci6t t6rolt a Lev61tir
tulajdon£t k6pez6 eszk6z6k6n, 6gy k6teles azt 8 (nyolc) napoII beIQI t6r61ni.
(6) A Lev61tir a feladatv6gz6s c61j£b61rendelkez6sre bocs£tott munka£llomas tartalm£r61
jogosult adatment6st v6gezni, illetve az adathotdoz6 tartalm£r61biztons£gi m£solatot k6sz{teni.

(7)

A Lev61tar altal rendelkez6sre bocsatott elektronikus levelez6 rendszer kizar61ag a

feladatv6gz6shez hasznalhat6. Mag£nc61i alkalmaz£s, a jogviszony szerinti feladatell£t6shoz neal
kapcso16d6 egy6b kommunikaci6

(8)

c61jira nem hasznosithat6.

A Lev61tarraljogviszonyban £116kfele16ss6ggeltartoznak minden olyan kar6rt, amely az (1)

-(7) bekezd6sben k6Hilirt

adatkeze16si, tkoktaMsi

k6telezetts6gek

6s tilalmak

megszeg6s6b61

szirmazik.

VII. AZ ERINTETT JOGAI ES ANNAK ERVENYESITESE, AZ ADATVEDELMI
in

IIB

28. Az 6rintett jogai
(1) Az adatv6dehnitisztvise16tij6koztat£st k6szit am61,hogy az 6dntettet milyen jogok illetik
meg 6s azok megs6rt6seeset6nmi a jogowoslat rendje, a fehigyeleti hat6saghoz6s a bir6saghoz
fordul£s jog£ra 6s rendj6re kiterjed6en. A t£j6koztat£st a Lev61tir honlap jin el kell helyezni, 6s a
jelen szabalyzat6. pontjaban meghat£rozott t6j6koztatasban a pontos e16r6siutat feI kell ttintetni.
(2)

Az 6dntett

az adatkeze16st

v6gz6

illet6kes

agyint6z6t61

tij6koztat£st

kdhet

a r61a 52616

adatkeze16sr61
is jogosults£ga igazolas£t k6vet6en abba bele is tekinthet. A betekint6st 6gy kell
biztositani, hogy ez alatt az 6rintett mis szem61yadatait ne ismerhesse meg.
(3)

Az 6dntett k6relm6re az adatkeze16 t£j6koztat£st

ad az £ltala kezelt adatair61, az adatkeze16s

c61j6r61,jogalapjar61,id6tartam£r61, az adatv6delmi incidens k6riilm6nyeir61, hat£sair616s az
elh£dtisira megtett int6zked6sekr61,tovabba an61, hogy kik 6s milyen c61b61kapt6k meg az
adatokat. Az adatkeze16k6teles a k6relem beny6jtas£t61szimitott legfeljebb 8 munkanap alatt,
k6z6rthet6 format)an,az 6rintett etre irinyu16 k6relm6reh£sbanmega(ini a tij6koztatist.
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(4)

Adatviltozis vagy t6ves adatr6gzit6s6szle16se
eset6n az 6dntett k6rheti kezelt adatainak

helyesb{t6s6t, illetve kijavitis£t, valamint szem61yes adatainak – a k6telez6 adatkeze16s kiv6te16vel –

t6r16s6tvagy z£rol£s£t. Az adatkeze16k6teles a k6relem beny6jt£sit61 szimitott legr6vrdebb id6, de

legfeljebb 8 munkanap alatt az adatv£ltoz£stitvezetni, a t6ves adatot kijavitani Cs annak
megt6rt6nt6r61 a k6relmez6t ti}6koztatni.

(5) Adatkeze16ssel kapcsolatos jogainak
tisztvise16h6z

megs6rt6se eset6n az 6rintett

az adatv6delmi

fordulhat, aki a panaszt megvizsg£lja, 6s ha alapos, az 6rintett szewezeti egys6g vezet6j6n61

int6zked6st kezdem6nyez, ellenkez6 esetben a panaszt elutasitja, em61 a panaszost a k6relem
k6zhezv6te16t
k6vet6 30 napon behil h£sban ta}6koztatja a k6relem elutasitis£nak t6nybeli 6s jogi
indokait is k6z6 Ive. A k6relem elutasitisa eset6n a panaszost t£j6koztatni kell a bir6sigi jogorvoslat,
tovibbi

(6)

a fehigyeleti hat6sighoz

fordulis lehet6s6g6r61.

A k6relernre teljesitett adattovibbitisr61, valamint az elutasitott k6relmekr61 az 6nntett
adatkeze16

jegyz6k6nyvet k6teles felvenni. A jegyz6k6nyv els6 p61d£ny£t az adatkeze16shely6n kell 6dzni,
misodik p61diny£tpedig mel16kleteivelegyatt – misolat ktild6se eset6naz „Eredetivel megegyez6
hiteles misolat” sz6vegez6ssel6s pecs6ttel ellitva – az adatv6delmi tisztvise16h6z kell tovibbitani.
A jegyz6k6nyvet dt 6vig kell meg6rizni.

29. Adatv6delmi incidens
(1)
A Lev61t£rvalamennyi munkatars£nak k6telezetts6ge adatv6delmi incidens 6szle16seeset6n
annak halad6ktalan bejelent6se. A bejelent6st k6zvetlentil az adatv6delmi tisztvise16nek kell kaldenr.
(2)

Az adaN6dehni incidenst az adaN6delmi tiszNise16 indokolatlan k6sedelem n61ktil, 68 ha

lehets6ges>
legk6s6bb 72 f)rival azutin, hogy az adatv6delmi incidens a tudomis;ua jutott, bejelenti
a feIQgyeletihat6signak>kiv6ve>ha az adaR6delmi incidens va16szin6sithet6ennem jar kockizattal
a term6szetes szem61yekjogaira 6s szabadsigaira n6zve. Ha a bejelent6s oem t6rt6nik meg 72 6rin
bend, mel16kelni kell hozz£ a k6sedelem igazolisira szolgi16 indokokat is.
(3)

A bejelent6sben legalibb:

a) ismertetni kell az adaN6dehniincidens jelleg6t, bele6rtve – ha lehets6ges– az 6rintettek
kateg6diit 6s hozz£vet61eges
szim£t, valamint az incidenssel 6rintett adatok kateg6diit 6s
hozzivet61egesszimit;
b) k6z61ni kell az adatv6dehni tisztvise16 nev6t 6s e16rhet6s6geit;

c) ismertetni kell az adatv6deIIni incidensb61 ered6, va16szin6sithet6 k6vetkezm6nyeket;
d) ismertetni kell a Lev61tir iltal az adatv6dekni incidens owosl£sira tett vagy tervezett
int6zked6seket, bele6rtve adott esetben az adatv6delmi incidensb61 ered6 esetlegeshitr£nyos
k6vetkezm6nyek enyhit6s6t c61z6int6zked6seket.

(4)

Ha nem lehets6gesaz inform£ci6kat egyidejr"rleg
k6z61ni, azok tovibbi indokolatlan

k6sedelem n61ktil k6s6bb r6szletekben is k6z61het6k.

(5)

Az adatv6delmi dszh,ise16nyilv£ntartja az adatv6delmi incidenseket, feltiintetve az

adatv6dehni incidenshez kapcso16d6 t6nyeket, annak hatisait 6s az owoslisira
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tett int6zked6seket.

(6)
Ha az adatv6delmi incidens va16szin6sithet6en magas kockazattal jar a term6szetes szem61yek
jogaira 6s szabadsagairanave, az adatv6dekni tisztvise16indokolatlan k6sedelemn61ktil t£j6koztatja
az 6dntettet az adatv6delmi incidensr61.

(7)

Az (6) bekezd6sbenemHtett, az 6dntett r6sz6re adott tij6koztat4sban viligosan 6s

k6z6rthet6en ismertetni kell az adatv6delmi incidens jelleg6t, 6s k6z61ni kell lega16bba k6vetkez6
inform6ci6kat 6s int6zked6seket:
a) az adatv6delmi tisztvise16 vagy a tovabbi t£j6koztat£st nyijt6 egy6b kapcsolattart6 nev6t 6s
e16rhet6s6geit;
b) az adatv6delmi incidensb61 ered6, va16szin6sithet6k6vetkezm6nyeket;
c) az Lev61t£r £ltal az adatv6delmi incidens onosl£s£ra tett vagy tervezett int6zked6seket, bele6rtve
adott esetben az adatv6delmi incidensb61 ered6 esetlegeshitr£nyos k6vetkezm6nyek enyhit6s6t
c61z6int6zked6seket.
(8)
Az 6rintettet nem kell taj6koztatni, ha a k6vetkez6 felt6telek birmelyike tel}esiil:
a) a Lev61tar megfele16 technikai 6s szewez6si v6delmi int6zked6seket hajtott v6gre, Zs e2eket az
int6zked6seket az adatv6dekni incidens altal 6rintett adatok tekintet6ben alkalmaztik, kQ16n6sen
azokat

az int6zked6seket

– mint

p61diul

a titkositas

alkalmazisa

–, amelyek

a szem61yes

adatokhoz va16hozz6f6r6sre feI nem jogositott szem61yeksz£m£ra6rtelmezhetetlenn6 teszik az
adatokat;

b) a Lev61t£raz adatv6dekniincidenst k6vet6en olyan tovabbi int6zked6sekettett, amelyek
biztosiHak, hogy az 6dntett jogaira 6s szabads£gairajelentett magas kock£zat a tovibbiakban
va16szin6sithet6ennem va16sulmeg;
c) a tij6koztat£s arinytalan er6feszit6st tenne sztiks6gess6. Ilyen esetekben az 6rintetteket
nyilv£nosa k6zz6tett inform£ci6k 6q£n kell tij6koztatni, vagy olyan hason16int6zked6st kell
hozni, amely biztosiqa az 6rintettek hason16anhat6kony t£}6koztat£sit.

IiTKOZEKDEKU

i

30. A k6z6rdek6 adatok megismer6s6reiranyu16 ig&ny teljesit6s6nek rendje
(1)

Ha t6n6ny m£sk6nt nem rendelkezik,k6z6rdekb61nyilvanos adat a Lev61tarralk6t6tt

szeu6d6s alapjan k6telez6en ig6nybe veend6 szolgiltatast 6s/vagy tev6kenys6get ny6jt6 adatkeze16
adatkeze16s6ben 16v6, e tev6kenys6gakre vonatkoz6, szem61yes adatnak nem min6sQ16 adat. Az {gy

meghatarozott szem vagy szem61y a k6z6rdekb61 nyilvinos adatok megismer6s6re iranyu16 ig6ny

teljesit6se soran a jelen fejezetben meghat£rozottak szerint k6teles elj£rni. EIre a Lev61tirral k6t6tt

szerz6d6sben
ki kell t6rni.
(2)

A Lev61t£r egyes szewezeti egys6geinek tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6sben keletkezett, ke2elt,

illetve adott szenezeti egys6grevonatkoz6 adat k6z16s6reharmadik szem61yr6sz6rea F6igazgat6
jogosult.
(3)

A k6z6rdek6 adat 6s a k6z6rdekb61nyilvinos adat (a tov£bbiakban egyatt: „k6z6rdekfi

adat”) megismer6se
iranti ig6nyeketaz adatv6delmi
tisztvise16
r6sz6rekell beny6jtani,aki
halad6ktalanul t£j6koztatja en61 a F6igazgat6i Titk£rsagot. A F6igazgat6i Titk£rs£g a k6z6rdek6
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adat megismer6seir£nti ig6nyt elektronikusatoll, halad6ktalanul tov£bbitja az Embed Er6forrisok
N'Iiniszt6duma iltal e c61ramegadott cimre.

(4)
Ha az adatk6z16shez valamely szewezeti egys6g megkeres6se sztiks6ges, az a megkeres6sre
halad6ktalanul, ha a megkeres6s teljesit6s akadalyba atk6zik, az akadily elharultit k6vet6en azonnal

k6teles6rdembenvilaszolni. Akadilyoztat£s eset6ne k6riilm6nyr61 halad6ktalanul6rtesiteni kell az
adatv6delmi tisztvise16t, aki halad6ktalanul tij6koztatja em61 a F6igazgat6i Titkirsigot.

31. Az adat-megismer6si ig6ny beny6jtasa
(1)
A k6z6rdek6 adat megismer6seirint sz6ban – szem61yesmegjelen6s6tj£n vagy telefonon
–, irisban – postai atoll vagy faxon – vagy elektronikus atc)n b£rki (a tovibbiakban: „ig&ny16”)
ig6nyt (a tovibbiakban:

(2)

„ig&ny”)

ny6jthat be az adatv6delmi

tisztvise16n61.

A postai vagy elektronikus itc)n vagy faxon t6rt6n6 adatig6ny16sa jelen szab£lyzat3. sz.

mell&klet6t k6pez6 formanyomtatviny

(a tov£bbiakban: „formanyomtatvany”)

azzal megegyez6adattartahn6 ig6ny benyijtisival

kit61t6s6vel vagy

t6rt6nhet.

(3)
A szem61yesen
megjelentadatig6ny16ig6ny6t a formanyomtatv£ny kit61t6s6velvagy azzal
megegyez6 adattartalm6 ig6ny itad£s£val ny6jtja be. Ehhez az ig6ny16 k6r6s6re az adatv6delmi
tisztvise16segits6getnyijt. Amennyiben az ig6nyt telefonon terjesztik e16,az adatv6delmi tisztvise16
t£j6koztatist ad az adatig6ny16sbeny6jtisinak (1)–(2) bekezd6s szerinti rendj&61. Amennyiben az
ig6nyt neal az adatv6delmi tisztvise16n61terjes2tik e16, az irisban beny(rjtott ig6nyt – az ig6ny16
egyidej6 tij6koztat£sa mellett – halad6ktalanul tov£bbitani kell az adatv6delmi tisztvise16r6sz6re, a
sz6ban eljar6 ig6ny16t az adatv6delmi tisztvise16h6z ken £tir£nyitani.

(4)

Az adatokat tartalmaz6 dokumentumr61 vagy dokumentumr6szr61, annak tirol£si m6dj£t61

fiiggetlentil az ig6ny16misolatot kaphat. A Lev61tir az adatig6ny16steljesit6s66rt- az azzal
kapcsolatbanfelmeralt k61ts6gm6rt6k6ig terjed6en – k61ts6gt6rit6stillapithat meg, amelynek
6sszeg6r61az ig6ny16t az ig6ny teljesit6s6t mege16z6en ti}6koztatni
(5)

Az ig6ny16 a kapott

tij6koztatis

k6zhezv6te16t

k6vet6

kell.

30 napon

behil

nyilatkozik

am61,

hogy az ig6ny16s6tfenntartja-e. A t£j6k02tat£smegt6te16t61az ig6ny16 nyilatkozatinak az
adatkeze16h6z va16 be6rkez6s6ig terjed6 id6tartam az adatig6ny16s teljesit6s6re rendelkez6sre al16
hatidd6be nem sz£mit bele. Ha az ig6ny16 az ig6ny6t fenntartja, a k61ts6gt6dt6st az adatkeze16 altal

megallapitott, legal£bb 15 napos hatirid6ben k6teles az adatkeze16r6sz6re meg£izetni.

32. Az adat-megismer6si ig6ny vizsgalata
(1)

Ha az ig6ny beny6jtisakor vagy az eljiris birmely k6s6bbi szakasz£ban az illapithat6 meg,

hogy az ig6nyben szerep16 adatok vagy azok egy r6sze tekintet6ben

nem a Lev61tir az adatkeze16,

az adatv6delmi tisztvise16 halad6ktalanul megktildi azt az adatkeze16h6z az ig6ny16 egyidej6

6rtesit6semellett. Abban az esetben,ha az ig6nyben szerep16adatok vagy azok egy r6sze
tekintet6ben az adatkeze16 nem a Lev61t£r, 6s az adatkeze16 nem illapithat6 meg, az ig6ny16t az
ig6ny teIjesfthetetlens6g&61 kell 6rtesiteni.

25

(2)

Az adatv6dekni

tisztvise16 ellen6rzi,

hogy az ig6ny16 a formanyomtatv£nyt

t61t6tte-e ki, illetve, hogy a nem a formanyomtatv£nyon
sziiks6ges adatokat tartalmazza-e.

(3)

benyijtott

megfele16en

ig6ny a teljesithet6s6ghez

Amennyiben az ig6ny nem egy6rtelm6– igy kti16n6sen,ha near tartalmazza az ig6ny

teljesit6s6hez sztiks6gesadatokat, ide6rtve azt is, ha az ig6ny r6szleteinek 6sszess6gealapjan nem
allapithat6 meg a megismerni kivint adatok k6re –, az adatv6delmi tisztvise16halad6ktalanul 6rtesiti
az ig6ny16t az ig6ny pontosit£sa c61jab61.A sz6beli ig6nyt e16terjeszt6nek– amennyiben az
lehets6ges– az adatv6delmi tisztvise16 azonnali segits6getny6jt a formailag megfele16ig6ny
beny6jtasa, illetve a megismerni kivant adatok k6r6nek konkr6t meghat6rozasa 6rdek6ben.

(4)

Amennyiben az ig6ny16az ig6ny pontosit£s£mir£nyu16felhivasra 15 napon beliil nem

valaszol, az ig6nyt visszavontnak kell tekinteni. ErIe az ig6ny16ta felhivasban £igyelmeztetni kell.

(5) Az ig6ny sz6ban t6rt6n6 m6dositasa, kieg6szit6se eset6n az adatv6delmi tisztvise16 a
m6dosit£sokat, kieg6szit6seketravezeti az tigyiratra.
(6)

Az adaN6delmi dsztvise16 felhiv£sara az a szewezed egys6g, amelynek feladatk6r6t az ig6ny

konkr6tan aind, halad6ktalanul,de legk6s6bb a felhivast k6vet6 h£rom munkanapon behil
nyilatkozik an61, hogy
a) sztiks6ges-eaz ig6ny pontositasa, 6s ha igen, milyen szempontok szerint;

b) az ig6nybenmegje161t
adat a keze16s6ben
van-e, amennyibenigen, azt mikorra tudja
rendelkez6srebocsitani;
c) az ig6nyelt adat a Lev61t£r honlapj£n b£rki szamara e16rhet6 m6don k6zz6t6telre kedilt-e;

d) e16relathat61agsziiks6g lesz-e az Infotv.-ben meghat£rozott hatadd6-hosszabbit£sra;
e) az ig6ny16 £ltal misolatk6nt ig6nyelt dokumentum vagy dokumentumr6sz e16relithat61ag
jelent6s terjedelma-e.
(7)

Az adatig6ny16sneka Lev61t£r nem k6teles eleget tenni abban a r6szben, amelyben az azonos

taI efe
felt6ve, hogy az azonos adatk6rbe tartoz6 adatokban v£ltozas neal int be.

(8)

Az adatig6ny16snek
a Lev61tir nem k6teles elegettenni, ha az ig6ny16nem adja meg nev6t,

nem term6szetes szem61y ig6ny16 eset6n megnevez6s6t, valamint azt az e16rhet6s6get, amelyen
szamara a2 adatig6ny16sselkapcsolatos birmely t£j6koztat£s 6s 6rtesit6s megadhat6.

(9)

Ha az adatig6ny16s
jelent6s terjedelmti,illetve nagysz£m6adaUavonatkozik, vagy az

adatig6ny16steljesit6se a k6zfeladatot ellit6 szer\r alaptev6kenys6g6nek ellit£sihoz sztiks6ges
munkaer6fomis aranytalan m6rt6k6 ig6nybev6te16vel jar, az Infotv. 29. S (1) bekezd6sben
meghat£rozott hat£dd6 egy alkalommal 15 nappal meghosszabbithat6. En61 az ig6ny16t az ig6ny
be6rkez6s6tk6vet6 15 napon beltil tij6koztatni kell.
(10)

Ha az ig6ny16solyan adaua vonatkozik, amelyet az Eur6pai Uni6 valamely int6zm6nye vagy

tagillama £IHtotte16,az adatkeze16
halad6ktalanulmegkeresiaz Eur6pai Uni6 6rintett int6zm6ny6t
vagy
tagallamat 6s err61 az ig6ny16t t£j6koztatja. A taj6koztat£s megt6te16t61az Eur6pai Uni6 6rintett
int6zm6nye vagy tag£llama v£lasz£nak az adatkeze16h6zva16 be6rkez6s6ig terjed6 id6tanam az
adatig6ny16steljesit6s6re rendelkez6sre £116hat£dd6be nem sz£mit bele.
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33. Az ig6nyelt adatok 6ssze£IHt4sa,min6sit6se
(1)

Az adatv6delrni tisztvise16 az ig6ny teljesit6s6ben k6zrem6k6d6 szewezeti egys6gsegits6g6vel

az ig6nyelt adatokat teljesk6r6en 6s hiinytalanul 6sszegy6jd.
(2)

Az adatv6dehni tisztvise16 felhivisira

az a szewezeti egys6g, amelynek feladatk6r6t az ig6ny

konkr6tan Grind, az ig6nyben foglalt adatokat tartalmaz6 dokumentumokat a felhiv£sban
meghatirozott formiban 6s hat£dd6n behil megktildi r6sz6re.
(3) Az adatv6delmi tisztvise16az ig6ny teljesit6se sorin vizsg£lja
a) a Lev61tir adatkeze16i min6s6g6t,
b) az ig6nyelt adatok Infotv. szerinti k6z6rdek6, k6z6rdekb61 nyilvinos vagy d6nt6st megalapoz6
jelleg6t,
c) azt, hogy a2 ig6nyelt adatok az Infotv. 27. S (1) bekezd6se szerint min6sitett adatnak,vagy az
Infotv. 27. S (2)-(4) bekezd6se szerinti koditozottan megismerhet6 adatnak min6stilnek-e,
tovibba
d) az ig6ny teljesithet6s6g6t.
(4)

Ha az ig6ny teljesit6s6hez – a Lev61tir keze16s6ben 16v6 adatok alapulv6te16vel – fri adat

e16illitisa szaks6ges,az ig6nyt teljesit6 szewezeti egys6gmegvizsg£lja az ig6ny teljesithet6s6g6t.A

Lev61tir nem k6teles az ig6ny teljesit6se 6rdek6ben maga e16illitani a k6rt adatokat, a
megismerhet6s6getkiz£r61aga keze16s6ben16vc"iadatok tekintet6ben kell biztositania.
(5)

Az ig6ny teljesithet6s6ge eset6n az ig6ny teljesit6s6ben k6zrem6k6d6 szewezeti egys6g az
adatokat, illetve – az ig6ny16k6r6se eset6n – az ezekr61 k6szitett misolatokat betekint6sre, illetve
megktild6sre e16k6sz£ti.

(6)

A k6z6rdek6 adatig6ny16sree16k6szitettv£lasztewezetet a F6igazgat6i Titk£rsig elektronikus

(Hon tovibbitja az Embed Er6fomisok Miniszt6riuma r6sz6re.Az adaug6ny16sekre
az Embed
Er6forrasok Miniszt6riuma irisbeli j6vahagyis£t k6vet6en kaldhet6 v£lasza megkeres6r6sz6re.

34. A d6nt6s megalapozasat szolgi16 adatok megismer6s6re iranyu16 ig6nyekkel
kapcsolatos kii16n6s szabalyok
(1)

A d6nt6s megalapozis£tszolgi16 adat megismer6s6reirinyu16 ig6ny eset6n a (2)-(7)

bekezd6sekbenfoglaltak szednt kell elj££ni.
(2)

Az adaN6delmi tiszNise16 felhiv£s£ra az a szenezeti egys6g, amelynek feladatk6r6t az ig6ny

konkr6tan 6rinti, a felhivisban meghat£rozott hat£dd6n behil nyilatkozik arr61,hogy az ig6nyben
szerep16adat d6nt6s megalapoz£sit szolgi16 adat–e.
(3) Az ig6ny teljesit6s6benk6zrem6k6d6 szervezeti egys6g a d6nt6s megalapoz£sit szolgi16
adatot tartalmaz6 ig6nyt 6s a d6nt6s megalapozis,it szolgi16 adatot az annak (6) bekezd6s szennti

megismerhet6s6g6re
vonatkoz6v61em6ny6vel
egyatt az ig6ny tudomisira jutis£t k6vet6
legr6videbb id6n behil megktildi az adatv6dehni tisztvise16nek. Ebben az esetben az adatv6delmi

tisztvise16halad6ktalanul6rtesiti a F6igazgat6i Titkirsigot,
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am61,hogy az ig6nyben d6nt6s

megalapoz£s£tszolga16adat szerepel, annak 6rdek6ben, hogy a F6igazgat6i Titk£rsig e t6nyr61 6s
az enged61yez6sieljaris szaks6gess6g6r61
6rtesiteni tudja az Embed Er6fouisok Miniszt6dumit.
Az Adatv6dekni tisztvise16 az Embed Er6forrisok Miniszt6riumanak j6v£hagy£sat k6vet6en
6rtesiti az ig6ny16t au61, hogy az ig6nyben d6nt6s megalapozasatszolgi16 adat szerepel, 6s az
enged61yez6sielj£r£st e tekintetben le kell folytatni.
(4) A d6nt6s megalapozas£t szolg616 adat megismer6s6t – az adat megismer6s6hez 6s a
megismerhet6s6gkiz£ras£hozfaz6d6 k6z6rdek sily£nak m6rlege16s6vel
– a F6igazgat6az Embed
Er6fonasok

Miniszt6riuma

e16zetes j6v£hagyasa alapj£n enged61yezheti.

(5)
A d6nt6s megalapozasat szolg£16adat megismer6s6re ir£nyu16 ig6ny a d6nt6s meghozatalit
k6vet6en akkor utasithat6 el, ha az adat megismer6se a Lev61t£r t6rv6nyes m6k6d6si rendj6t vagy

feladat- 6s hatask6r6nekillet6ktelen kals6 befolyast61mentes ell£t£s£t,igy kti16n6senaz adatot
keletkeztet6 6116spontjanaka d6nt6sek e16k6szit6sesor£n t6rt6n6 szabad kifejt6s6t vesz61yeztetn6.

(6)

Az adatok megismer6s6tenged61ye26d6nt6sben a masolatok k6szit6s6reir£nyu16 ig6ny

teljesit6s6r61, illetve megtagadasir61 is d6nteni kell.

(7)
A d6nt6sr61az adatv6dekni tisztvise16t£j6koztatja az ig6ny teljesit6s6benk6zrem6k6d6
szewezeti egys6gvezet6j6t.

35. K61ts6gt6dt6s
(1)

Az Infotv. 29. S (5) beke2d6s6ben biztositott

k61ts6gt6dt6s m6rt6k6t a k6z6rdek6

felhatalmazis alapjin az alkalmazand6

adat iranti ig6ny teljesit6s66rt megillapithat6

k61ts6gt6Ht6s

m6rt6k6r61 sz616301/2016. OX. 30.) Korm. rendelet hat£rozza meg. A k61ts6gt6Ht6sm6rt6k6nek
egyedi iigyekben t6rt6n6 meghataroz£sa soran az alibbi k61ts6gelemek vehet6k £igyelembe:
a) az ig6nyelt adatokat tartalmaz6 adathordoz6 k61ts6ge,
az lg6ny

valamint
c) ha az adatig6ny16s teljesit6se a k6zfeladatot ellit6 szer\r alaptev6kenys6g6nek ell£t£s£hoz
sziks6ges munkaer6fou£s ar£nytalan m6rt6k6 ig6nybev6te16vel jar, az adatig6ny16steljesit6s6vel
6sszeRigg6 munkaer6-riforditas
(2)

Ha

k61ts6ge.

az adatig6ny16s teljesit6se

a Lev61tar alaptev6kenys6g6nek

ell£t6sahoz

szaks6ges

munkaer6fouas arinytalan m6rt6k6 ig6nybev6te16vel
jar, vagy az a dokumentum vagy
dokumentumr6sz, amelyr61 az ig6ny16 m£solatot ig6nyelt, jelent6s terjedelmti, illetve a k61ts6gt6dt6s

m6rt6ke meghaladja a korminyrendeletben meghatirozott 6sszeget, az adatig6ny16st a
k61ts6gt6dt6snek
az ig6ny16iltali meg£izet6s6tk6vet6 15 napon beltil kell teljesiteni.An61, hogy az
adatig6ny16steljesit6se a Lev61tar alaptev6kenys6g6nek ellitis£hoz szQks6gesmunkaer6fonas
ar£nytalan m6n6k6 ig6nybev6te16vel iiI, illetve a m£solatk6nt ig6nyelt dokumentum vagy
dokumentumr6sz jelent6s ter}edelm6, tolrabbi a k61ts6gt6dt6s m6rt6k6r61, valamint az adatig6ny16s
teljesit6s6nek a misolatk6szit6st nem ig6ny16 lehet6s6geir61 az ig6ny16t az ig6ny be6rkez6s6t k6vet6
15 napon beltil tij6koztatni

kell.

36. Az ig6ny teljesit6s6nek megtagad£sa
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(1)

Az adatv6delmi tisztvise16 az ig6ny teljesit6s6nek megtagad£s£r6115 napon behil 6rtesiti az

ig6ny16t,annak indokaival, valamint az ig6ny16t az Infotv. alapj£n megillet6 jogonoslati
lehet6s6gekr61– valarnint az Infotv. 52.§–iban r6gzitett egy 6ves jogveszt6 hatidd6r61 – va16
tij6koztatissalegyatt.
37. Az elj6r£s lez£rasat k6vet6 int6zked6sek

(1)

A k6z6rdek6 adat megismer6seir£nti ig6ny benyijtisat61 sz£mitott egy 6v letelt6vel,

amennyiben

az agy lezir£s£ra,

azaz az ig6ny teljesit6s6re,

az esetlegesen felmedi16

k61ts6gek

megfuet6s6re, illetve az ig6ny teljesit6s6nek megtagad£sira ez idiig sor kertilt, az ig6nnyel
kapcsolatban eljirt szenezeti egys6g az ig6ny16 szem61yes adatait az agyiratb61 anonimizilis itjin
halad6ktalanul t6rli.

38. Nyilvantartas, adatszolgaltatas 65 taj6koztat£s
(1)

A teljesitett adattov£bbit£sr61,valamint az elutasitott k6relmekr61 az adatv6delmi tisztvise16

jegyz6k6nyvetk6telesfelvenni.Amennyibenaz adattovibbitas a 39. S (3) bekezd6sealapjin
betekint6ssel t6rt6nik, az err(31sz616 jegyz6k6nyvet az ig6ny teljesit6s6ben k6zrem6k6d6 szewezeti

egys6gmunkatirsa veszi feI, 6s 5 napon beltil megkaldi az adatv6debnitisztvise16r6s26re.A
jegyz6k6nyvet at 6vig kell meg6dzni.
(2) Az adatv6delmi tisztvise16 a beny6jtott k6z6rdek6 adatmegismer6si ig6nyekr61, az ig6nyek
elint6z6s6nek m6djir61, elutasit6 d6nt6s eset6ben azok indokir61 nyilvintart£st vezet.

(3) Az adatv6delmi tisztvise16 a nyilvintartisb61 teljesiti az Infotv. 30. S (3) bekezd6s6ben
meghat£rozott, valamint a honlapon t6rt6n6 negyed6vesadatszolgiltat£st az ott meghatirozott
mf)don 6shatirid6ben.
(4)

Az adatv6delmi tisztvise16 az ig6nyek int626s6nek rendj6re vonatkoz6, az Infotv. 34. S (3)
biztositott lev61tid e16rhet6s6gekkel egyatt,
valamint a formanyomtatvinyt 6s a jelen szabilyzatot a Lev61tir honlapj£nak „K£5z6rdek6 adatok”
cim alatt e16rhet6oldalin k6zz6teszi.
bekezd6se szednti tij6koztat6t az ig6nyek benyijtis£ra

39. A k6z6rdek fi adatok k6zz6t6te16nek rendje
(1) A t6w6nyben e16irt,honlapon t6rt6n6 k6zz6t6telek (l€6zz6t6telilista felt61t6se,karbantartisa)
hint az F6igazgat6i Titkirs£g int6zkedik.

(2) A Lev61tir a k6zz6t6teli hstan a jelen szab£lyzat 4. sz. mell&klet6ben meghatarozott
adatcsoportokat jeleniti meg, azzal, hogy az adatokat folyamatosan fdssiteni kell, az e16z6illapot
egy 6vig t6rt6n6 meg6u6s6vel.
(3) Az adatfdssit6s fele16sea F6igazgat6i Titkirsig vezet6je egyiittm6k6dve az adatv6dehni
tisztvise16vel. Az Infot\r.1. mel16klete alapjin (4. sz. mel16klet) a k6zz6t6teli egys6gek adatainak a
F6igazgat6i Titkirs£g
vezet6j6nek t6rt6n6 szolg61tat£s6rt, ezen adatok helyesbit6s6nek,
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fdssit6s6nek, elt£volit£sanak kezdem6nyez6s66rt, a fele16ss6gilend az al£bbiak szerint alakul
k6zz6t6teli listan meghat£rozott tigycsoportok vonatkoz£s£ban:
(i)
Szervezeti, szem61yzeti adatok - Jogi 6s Humaner6fon£s-gazdilkod6si F6oszt£ly
vezet6je,
Alaptev6kenys6get meghat£roz6 jogszab£lyok, SZMSZ, tigyrend - F6igazgat6i
(ii)
Titk£rs£g vezet6je,
Nyitvatartasi tend, az tigyf61fogad£srendje - Kutat6szolgilati, T£j6koztat£si 6s Lev61tar-

(iii)

tudom£nyi Szakk6nyvtiri F6osztily vezet6je, tigyf61szolg£latitigyekben az
Ugyf61szolgilati F6oszt£ly vezet6je, megyei tagint6zm6nyek eset6n a lev£lt£r-igazgat6
A k6zfeladatot ell£t6 szerv iltal vezetett sajat fenntart£si adatb£zisok- Elekuonikus
Nyilv£ntanasok F6oszt£ly£nak vezet6je,
Gazdalkodisi adatok a foglalkoztatottak 16tszim£m6s szem61yijuttat£sairavonatkoz6
adatok kiv6te16vel – a Gazdasigi Igazgat6s£g vezet6je,
Foglalkoztatottak 16tszam£ra 6s szem61yi juttatasaira vonatk026 adatok - Jogi 6s
Hum£ner6fouas-gazd£lkodasi F6osztily vezet6je,
Felettes, feltigyeleti, t6w6nyess6gi ellen6u6st vagy fehigyeletet gyakor16 szer\wel
kapcsolatos adatok - F6igazgat6i Titk£rs£g vezet6je,

(i„)
(V)

(„i)

(„ii)

(„iii)

K6z6rdek6 adatok ig6ny16se,a k6z&deMI adatok megismer6s6reiranyu16ig6nyek
int6z6s6nek rendje – F6igazgat6i Titkarsig vezet6je egytittm6k6dve az adatv6delmi
tisztvise16vel.

(4)
A k6z6rdek6 adatok honlapon t6rt6n6 k6zz6t6te16vel,helyesbit6s6vel, fdssit6s6vel vagy
eltivoHtisival kapcsolatos nap16z£sfele16sea F6igazgat6i Titkirsag k6zrem6k6dve az Informatikai
is e–lev61tid osztallyal.
(5
A F6igazgat6i Titkars£g vezet6je 6vente jelent6st k6s2it a f6igazgat6 r6sz6re a k6z6rdek6
adatok k6zz6t6te16vel kapcsolatos k6telezetts6gek eredm6ny6r61.

IX. zAR6 £s HATALYBA LEPrET6 RENDELMZESEK
40. Hatalyba 16p6s6s tovabbi felhatalmazasok
(1)

A jelen szabilyzat 2020. okt6ber 15. napjan lip hat£lyba, egyidejr"rleghatily£t veszti a

Magyar Nemzeti
szabalyzata.

Lev61tar 14/483-1/2018.

iktat6sz£mon

kiadott

Adatv6delmi

Budapest, 2020. okt6ber 15.

Dr. habil.Sza
f6iga

6s adatkeze16si

