ear -tbon,
A Budapesti Tdrtdneti Mtzeum
adetv6delmi 6s adrtbiztonsigi szabilyzrta

I. Szabilyzet c6lja, hatdh-a
L Szemdlyi

6s

trirgyi hatdly

l. Az Adatv6detmi

6s Adatbiztonsagi Szabelyzat c6lja, hogy meghadrozza a Mizeumniil, mint
(a
Adatkezel6nel
tovibbiakbaD: Adatkezel6) zajl6 adatkezel€sek ldrvtnyes kereleil, biztositsa az
adatvddelcm alkotmanyos elveinek 6s az informeci6s iinrendelkez6si jognak az €rvenyesiteset,
el6segiise az adatbiaonseg kdv€telm6nyeinek vald megfelel€sl, tovabbd megakaddlyozza ajogosulatlan
adatkezeldst- Az Adatvddelmi es Adatbizlonsegi Szab'lyzal yralakilJa az adatv6dclem szempontj6b6l

fontos feladatokat, felel6ss6gi viszonyokat, kiildniis tckintettel

a

munkatersak szerepere az

adatbiztonsiigban.
2. Jelen Szabelrzat hatalya kiieded az Adatkezel6 egyes szervezeti egys6gei kdzdtti, az Adalkezel6 iiltal

igenybevctt adatfeldolgoz6k fel6 ininpl6 adal6ramle$4, valamint az Adatkezel6 6s m6s adatkezel6klel
valo s/emilyes adarokat ern16 kommunik6ciora.

3. Jelen Szabdlyzat halalya kiterjed az Adatkezel6

sz-ekhelyen es telephely€in

foly6, a szemelyes

adatokm valamennyi adatkez€l6sre, adatovebbitrisra, infbrmiici6 iitad6sra.

A

szabAlyzat sz-em6lyi hatalya kiterjcd az Adatkezel6 valamennyi szervezeti egyseg6re, mindcn
munkat6rsara, valamint a vele szerzddeses vagy egy6b kapcsolatban iilld, szemelyes adalkezel6st v6gzd

4.

sz-emelyeke.

5. A Szabdlyzat ldrgyi haldlya kileded az Adalkezelij szervezcti egysegei 6ltal kezelt valamennyi
szem€lyes adatra, a rajtuk vdgzetl adatkezelesi mrivcletek leljes kiirerc, keletkez6siik, kezel6suk.
leldolgoz6suk hely€t61, valamint megielen€si formejukt6l fiiggetlentil.
6. EllenleT-6 rendelkezes hiAnyaban a Szabalyzat hatalya nem tcrjed ki olyan weboldalak, szolgeltat6k

szolgiiltadsaira es adalkezeliseire, melyekre a Szabalyzat halalya at6 tartoz6 honlapokon taliilhat6
hivalkozas vczel. Az ilyen szolgallaldsokra a szolg6ltat6si tzemehett! harmadik szemely szem6lyes
adatkezel€si ujekonat6jaban lbglalt rendelkezdsek ir6nyad6k,6s €zekert az adalkezeldsekdrt a
Budapesti Ttirteneti Mizeum, mint Adatkezel6 semmilyen felel6ss6gd nem vallal.
?. A jelen Szab6lyzatot az Adatkezel6 vezetoje adja ki A Szabdlyzal legalabb ivenle f€liilvizsgalatra 6s
j6vehagydsra kernl. A Szabalyzat valamennyi munkadrs szamara elekroniL'us formdban a Budapesti
Tiht6neti Mizeum honlap.jen a Szabdlyzatok kdz6tt, mig papiralapon a Fdigazgat6i Titkirsagon irhetii

cl.
2. Fogalom meghst{rozdsok

l- A Szabalyzat rend€lkez6seinek kialakit6sakor az Adatkezel6 kiildnds tekintettel vette figyelembe az
Eur,6pai Parlament 6s a Tanacs 2016/679 Reodelet6ben (,Iltal6nos Adatvddelmi Rendelet" vagy
,,GDPR"), az informAci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az informrici6szabadsiigrol szol6 2011. evi CXII.
tdrv6ny (,.hfolv-") rendelkezeseitAdattE?Elld az alkalmazott eljdrisl6l fiiggetleniil a szfm€lyes adatokon vegzclt bermely mtivelet vagy
a m(veletek dsszessege, igy hildndsen a szemilyes adatok gyiijlese, rtigzitdse, rcndszerezdse. tagolasa,
t6rol6sa, 6talakitasa, megvelloaat6sa. felhasznel6sa, lekerdez€se. betekintdse. felhasznehsa, kdzl6se,

tovabbitasa, tedesztese vagy egy6b m6don hozz6f6rhet6v6 letele. nyilvenossagra hozatala.
dsszehangoliisa vagy 6sszekapcsolisa, korHtoziM, tdrldse 6s mcgsemmisitese;
Szemdlyes adat: az crintellel kapcsolatba hozhat6 adat kiildndsen az 6rintett neve, azonosito jele,
valamint egy vagy ttibb tizikai, liziol6giai, men6lis, gazdasegi, kullunilis vagy szociilis azonossigdra
jellemz6 ismeret . valaminl az adatb6l levonhatd. az drintett e voDatkozd k6vetkeztetesl

Honlap:
Adatkezel6 altal iizemeltetex alebbi intemetes oldalak: EEt!.b!!r}lru; E! u.aqulrlsult].ltu;
^z
\ s \.regcsrel.rlqLr rrunr.hur
www,rc{eszet,blp).hu;
www.kisccllillLrzcunr.hu:

!u!-!u{4pc!-sderE

hu;

Erintett: biirmely meghatArozott, szem6lyes adal atapjdn azonositott

vagy ktizvetleniil vagy

kdzvetve

azonosit-hat6 term6szetes szem6ly;

HozziierulAs: az eriotett akamtdnak tink6ntes 6s hadrozott kinyilvanit6sa, amely megfelel6
tejdkoztatAson alapul. 6s amellyel t'€lreftheletlen beleegyezrs€t adja a ni vonatkoz-6 szemelyes adatok
- teljes kdni vagy egycs miiveleteke kitededd - kezelesdhez;

Tiltakozts: az drintett nyilatkozata, amellycl szemdlyes adatainak kezel€sdt kifogesolja,

is

az

adatkezelds megsziintetiset, illelve a kezelt adatok tdrl6s6l k6rii

Adattovebbites: az adat meghat6rozoft harmadik szemely szdmera t6rten6 hozz.df€rhetdve lelele;

Nvilvanossiiqm hozatal: az adat berki szamera ti;rtdn6 hozziferhet6vd taele;
Adattiirles: az adatok felismerhetetle0n€ tdtele oly modon, hogy

a

helytelllirasul ltibE nem leherseges;

Adaueroliis: az adat azonosit6jelzdssel elutesa tovabbi kezel6sinef, v6gleges vagy meghatdrozott id6re
tdrr6n6 korliitozisa c6ljeMl;
Adat meE€mmisitise: az adatokal lanalmaz6 adalhordoz6 teljes fizikai megsernmisit€s€;

Adatfeldoleoz6s: az adatkezeldsi miivelelekhez kapcsol6d6 tcchnikai feladatok elvegzese, fiiggetlentla
mivelelek v6grehajtiisiihoz alkalmazofl m6dszen6l 6s eszkiia6l, valamint az alkalmazis helyet6l,
felt6ve hogy a technikai feladatot az adatokon vegzik;

Adatfeldoleoz6: az a lerm6szetes vagy jogi szemely, illewe jogi szem€lyiseggel nem rendelkezd
szervezet, aki vagy amely szerz6dCs alapj6n beleCrtve a jogszabaly rendelkez6se alapjan kdrdfl
szerz&6st is adalok feldolgozdsal vigzi;
I

I.

Az A&tkezel6

I.

.\/ \rl,|tkc/.lii

Degh.tlrozlsr

1.1. Szemdlyes adat kiz.&6lag meghaurozon cdlb6l, jog gyakorlasa 6s Ldtelezexseg reljesitdse
6rdekdben kezelhet6. Az adatkezelesnek minden szakaszibaa meg kell felelnie az adatkezel6s cdljAnak,
az adatok felvdtel6nek Cs kezelesCrck tisztessegesnek es tdrvinyesnek Lell leDnie. Csak olyan szem6lyes

adat kezelhet6, amely az adatkezel€s c6ljaoak megval6sulesahoz elengedhetellen, a c6l eldresere
alkalmas. A szemelyes adat csal a c6l megval6sulAsiihoz sziiksdges mdrtdkben es ideig kezelhet6.
1.2. Az Adatkezelii azonosit6 adarail
n6v: Budapesli Tdrteneti Mtzeum
sz6khely: l0l4 Budapest, Szent Gytirgy ter 2.
tiirzskdnyvi azonosit6: 490638
ad6szrm: I 5490634-2-41
kepviseli: N6pessy Nodmi ftiigazgat6

l

L3. Relev6ns kapcsolaltanasi adatok
'lelefonsz6m: +3614878801

ll-mail cim: gtbl@nr.ril l)tn) h!!
2. Az Adatkezclds c6ljs, jogalapja

2.1. Az Adatkezelii iillal fol,,talott adatkezeles az erintctt hozzijArulaseval, vagy ttirv€ny illet6leg t6rv6ny felhatalmazisa alapjiin, az abban meghatdrozott kdrben - helyi tjnkormenlzat rendelet el6iresa
alapjdn, kdz6rdeken alapu16 celb6l t6(6nier.
2.2. Az Adatkezelti Altal fol),tatott adatkezel6sek celja:
a) online tartalomszolgeltates;

b)

c)
d)
e)

0

g)
h)
Az

i)

az erintett altal igdnybe vehetd on-line szolglltatasok somn az 6rintett jogosultsegainak
azonositiisa:

egyedi megkeres6sek kezel6se. inl6Tese:
kdzvetlen iizletszerz6si illetve marketing celU megkeres6s
polgeri jogi jogviszony l&esitdse
6rinteltel;
^z
az Adatkezeld humenpolitikai feladatainak ellatdsa;
az 6rinteftek jogainak v€delne;
az Adatkezel6 jogos drdekeinek drvenyesitise.

Miiveszcs€reprogramlebonyolitrsa.
Adatkezel6 6ltal fbllatolt egyes adatkezel6si tev€kenysdgeket r6szletesen jelen szab6lyzat

Filgge li ke lrylal,Jnazza.
2.3. Az adatkezel6sre - a l'entiekben lelsorolt esetekben -. az erintett dnk6ntes. mcgfelel6 tejekoztatiison
alapul6 nyilatkozala alapjAn keriil sor, amely nyilatkozal tanalmazza az erinlett kifejezetl hozzrjrirul6s6l
ahioz. hogy az ahala k6zdli szem6lyes adatok, illetve a r6luk gener.{lt szem6lyes adatok felhasmelesra

keriiljenek2.4. Az Adatkeze16 a szcnr€lyes adnlokat az erintett hozzijerul6sa alapj6n, es kiTiir6lag celhoz kdtdtlen
hasznrilhatja fct. Az drinlctt az Adatkezel6 6ltal rcndszcrcsitclt hozz6jerul6s ninta - l. ::dni melltklct
- lormejeban, irasban hozz,tjirul szemdlyes adatainak kezeles6hez.

2.5. Az 6rintettel az adalkezel€s megkezdise el6tl kdztilni kell. hogy az adatkczclds hozzijerulrson
alapul vagy kdrelez6. Az erintettel az adatkezelds mcgkezddse el6tt egyertclmten es r6szlelesen
r6jekoaatni kell az adalai kezcles€vel kapcsolalos mindcn linyrol, igykiil6ndsen az adatkezel6s c€ljrr6l
es jogalapjer6l, az adatkezelesre 6s az adatt'eldolgozisra jogosult szemdly€r61. az aalatkezelis
id6tartamar6l, hogy kik ismerhctik meg az adalail. A tej6kozatasnak ki kell ledednic az €rintetl
adatkezeldssel kapcsolatos iogaira 6s jogorvoslati lehet6segeire is. K6telez6 adatkezeles eseldn a
te.j6koztat6s megtd(dnhet az adatkezel6sre vonatkozd informaci6kat tartalmaz6 jogszab6lyi
rendelkez-esekre val6 utalSs nyilv6nossagra hozatalaval is.

2.6. Az Adatkezel6 a szem6lyes adatokat csak a jelen Szabelyzatban illctve a vonatkoz6
jogszab6lyokban meghadrozott celb6l kezeli. A kezelt szemElyes adatok kore aranyban 6ll az
adatkezel€s cdljaval, azon nem tedeszledhet t[1. Minden olyan esetben, ha a sz-emdiyes adatokat az
Adatkezel6 az ered€ti adalfelvetel c6!at6l eller6 celra kiv6nja felhasznelni. errdl az 6rinletlel
6j6koaatni kell,6s chhez el6zetes, kifejezelt hozztijdrulasiit kell beszerezni, illet6leg lehet6s€gel
biaositani sz6mara. hogy a felhaszn6l6s megtilti{sara.

Az Adatkezell a megadott

szem€lyes adatokat ncm ellendrzi.
megfelel6s6g66rt kizdr6lag az azt megad6 erinlett telel.

2.'1.

A

megadott s7-emelyes adatok

2.8. Ha I8. 6letdv6r b€ nem tdlttitt szem6ly az 6rintett, szemelyes adatai csak a felelte sziil6i feliigyeletet
gyakorl6 nagykom szemdly hozzdj6rulasa eset6n kezelhct6k. Az Adatkezel6nek nem iill m6dj6ban a
'I

hozrdjarul6 szemdlyjogosultsdgdt, illelve nyiiatkozatanak tartalmel ellen6nzni, igy az €dntett illctvc

a

Itlelte sziil6i feligyeletet gyakorl6 szemely szavatol azdrl. hogy a hozzijiirules megfelel

a

ogszabAlyoknak. Hozz.ij dru 16 nyilalkozat hi6nyeban az Adalkezel6 I 8. elet6vdt be nem l6lt6tt erintettre
vonatkoz6 szem6lyes adatot nem Syijjt.

j

2.9. A,z. Adatkezel6 btzonyos csotekben. igy rdbbek kdztjtt hivatahs birosagi, rend6rs€gl megkereses.
jogi eljeres. szerziti, vagyoni- illclvc cgyebjogsertes vagy ezek alapos gyanija cselin, az Adalkezclii
trdckeioek sirclme okrn, harmadik szemdlyek szdmam hozzdfcrhctijve teszi az erintett szemelycs
adatait.
2.10. Az Adatkezel6 az 6ltala kczelt szemdlyes adat helyesbit€s6Kil. korldtozasdrol ilietve tdrl€s6r<jl az
erintettet 6nesiti. Az eflesilds mcll6zhet6, ha helyesbitds, korliiiozis illelvc ldrlds - az adatkezeles cdl.Jara
vald lekinlellel erintettjogos 6rdck6l nem s6rti.
^z

l. Az Adatkezel6 kdteles gondoskodni a kezel6sdben 1ev6 adatok min6s6g6rol, {gy kiil6n6sen azok
porlossdgar6l, leljess6g6rdl es naprakeszs6g6rdl.
2.1

2.)2. Az Adatkezel1 az iltal6nos adatkezel6si tdj6koztafijel az Adatkezcl6 szolg6ltat6sait igenybe vevii.
az Adatkezel6 intemctcs oldal6l haszn6i6 mag6nszemelyck szimiira, ielen Szabelyzat 2. rzini
nrlltkbtc tartalmazza, amelyet kijzzd kclt lcnni az Adatkezelii honlapjin, ts a sziklelydn is el6rhetijvi
klrll tenni. Ezen ttlmen6en az 6rintellek egyes kateg6d6it pilddul lunkavillal6k, szerz6d6 partncrok
- az adatfelvetelkor k6z\€den0l is tiij6kozEtni kellaz adatkezelesriil cs az erintett jogairol.

IIl.
l. Kiizalkalmazotti jogviszonnyal

Adatkczel6sek egl

es

csoportjai

kapcsolatos adatkezel6sek

Ktizalkalmazotti, szem6lr_zeti nyilvintart{s

l.l. A nrunkatarsakl6l kiztmlag olyan aclatok kerhet6k es tarlhal6k nyilv6n, arnelyek a kdzalkalmazolti
jogviszony letesilesdhez, lcnntarlhsril)oz is megsztintetes€hez. illclvc a szocieljsj6ldti jutatdsok
b,ztositdsehoz sziiks€gesek es a nrunkatars szemelyhez friz6d6jogait ncnr s6nik.
1.2. Az Adalkezel6 a kdzalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatosjogszab6lyi kdtelezettsdgek teljesirdsc
jogcimdn, a jogviszony l6lesitese. teljesit6se vagy megsziin6se cdljiib6l kezeli a munkatdisak J. s:.irrri

m IIilih

thcn tbbla/.atban bssz(sirctt adalail.

Pdlyizat jel€trtkez6 kdzalkalmrzottak adatainak kez€l6se, pilyiz!tolq iindletrajzok
L3. A kezclhet6 szemelyes adalok kdr€: a lerm6szeles szemely neve, sziilet6si ideje, helye, anyla nere.
lakcim, kdpesitdsi adatok, ttnykip, teletbnszem, e-mail cim, a .lclentkcz<ir6l kesziretr munk6ltat6i
lbljcgyz6s (ha van).

A

1.4.
szemelyes adalok kezeles{inek celja: jelentkez6s, pdlydzat elbirildsa, a kivalasztotral
kcjzalkalmazotti jogviszony lelesitese. Az 6rintettet tdj€koaatni kell arr6l, ha a Mtzeum nem rjt
velaszlotta az adott al6sra.
1.5. A szem6lyes adatok rarol6s6nak id6tanama: .jelentkezds, piilyilzrl elbirel6srig. A ki nem valaszto!
jclcnlk€zdk szcm6lyes adatail t6r6lni kell. Tdrdlni kell annak adatait is, aki jelentkezdsdl. pilyriT-alrr
visszavonta. Az Adatkezekj csak az erintett kifejezett. egydnelmii ds tinkentes hozz6jarxliisa alapjen
6rizheti meg a palyizatokal, f'eltdvc, ha azok meg6zisire a jogszabdlyokkal 6sszhangban elkj
adatkczeldsi celja el6rise 6ndek6ben sziiks€g van. E hozzdjarulist a lelvereli eljanis lezir6sdr kijvet6en
kcllkemi a j eleitkez6ktil.

Az Adatkezel6, mint munkiltat6 dltal

birositott eszktiziik ellen6rz6stre vonatkoz6 szab{lyok
4

ELl

1.6. Az ellen6rz6sre 6s adatkczcl6sre az Adatkezel6 vezetdje. minr a munkiltat6i jogok gyakorldja
jogosult, az erre vonatkoz6 nyilatkozalot jelen SzabAlyzat 4/a i\ 4h. szitfii ndlaklete taftalrnaz2a1.7. Az Adatkezel6 a kiziir6lagos hasznilatba adott eszkdzt es az infbrmatikai rendszer hasznrilatdl nem
kiz6r6lag a ktizalkalmazotii jogviszony teljesitdse 6rdek6ben cngeddlyezi, de jogosult a hasznAlalot
brirrnikor ellen6rizni 6s az eszkiizctn 16rolt, ajogviszomyal iisszcliiggai adatokba betekinteni.
1.8. Az ellen6rzds el6tt t6j6koztatni kell a munkatdrsat arr61, hogy milyen muDk6ltat6i &dek miatt keriil
sor az ellen6rzesre, munkelht6 reszerdl ki v€gezheti az ellen6rz6st, milyen szab6lyok szerint keriilhet

sor ellen6rz6sre (fokozatossrig elvinek belartiisa) es mi az eljer6s menete-. milyenjogai esjogorvoslali
lehet6s€gei vannak. Az ellen6rzesnel lehetds€g szerint biaositani kella munkatars szem6lyesjelenletit.

2.

tigfdladstok

kezel6se

2.1. Az Adatkezel6 szerzddes teljesildse jogcimdn a szerz6d6s megkiit6se, teljesit6se, mcgsztncse,
szcrziid6si kedvezm6ny nyijusa cclj6b6l kezeii a vele szerz6d6 termeszctes szem€ly n€v6t, sztiletdsi
ncvdt, sziilei6si idej6t, anyja nevdt, lakcim6t, ad6azonosit6 jel6t, ad6szAmet, vellalkoz6i, ijslcrmel6i
igazolvdny sz5mAt, szemelyi igarclvrny szdmdt, lakcim6t, szekhely, lclcphely cimit, telefonsztndl, enail cimet, honlap-cime1, bankszdmlasziimiit, vev6szam6t (iigyfilsz6m6l. rendelessz6m6t). A szemelycs
adalok drolesdnak id6tartama: a szcrziid€s megsziin6stt kdvel6 l0 dv.

A termeszetes szemdly szerz6d6 fdl szerztidesben megadott adalai szimviteli, ad6zrsi c6li
kezel6sdnekjogalapjajogi ktitelezettseg teljesitese, ebben a kdrben azadatterolds id6tafiama a szerz6dis
megszffn6s€t kdvet6 l0 6v.
2.2.

2-J. Az Adatkezel6 a vclc szeo6dii jogi szem6ly kipviselet6ben eljiir6 igy t6bbek k6zcjtl a szerziidist
aliir6, a szcrzSdesben kapcsolattart6kint megjeldlt termeszolcs szem€ly szerz6d6sben mcgadotl
szcmilycs adatait, tovAbbe lakcimet. c-maiLcimet 6s telefonszrimrit, online azonosi(t& kapcsolatlartiis,
a szerziiddsb6l eredrijogok is kdtclczettsdgek gyakorlasa, kapcsolattarths celjeb6ljogos erdekjogcim4n
kezeli. Ezen adatok tarohsenak idiitartama a szerzodes megsziinesa kdvetii l0 ev. A jogos irdekcD
alapulo adalkezeles eseten az erintcll kiemelljoga, hogy liltakozzon az adatkezclds ellen.

2.4. A 2.1 ds 2-3. pont szerinti szemilyes adatok aalatfeldolgozAsra iitad6sra keriilhetnek posldziis.
szillil6s cetjab6l a Magyar Postiinak. illetve a megbizolt tudrszolgelatnak.

2.5. Az Adatkezel6 eltal k6szitett szerz6d6sekben alkalmazand6 adalkezeldsi hozz6jarulest €s
kik6t6seket az adott szerz6des - az Adatkezel6 elml alkalmazott szerzdd€si mintenak megfelel6en lai..alrnazza.
3. Az Adatkezel6

iltal

kezelt egy6b sz€m6lyes adatok kdre

lla az 6rintett az Adatkezel6 6ltal iizemeltetett, a [. 2. pontban mcgjeldlt weboldalak i'cliiletdt
litogatja, mint minden webszerver az intemetm, az Adatkezeki webszerverdn is automatikusan

3.1.

tArol6dnak egyes adalok a weboldal megtekintesekor, amelyek srcmdlyes adatnak min6siilhetnek. A
ww'!r',regeszet-aquincum,hui
www.reqcsze!.btm,hui
\YWW,aqUinCUnr.hU:
www.kiscellimuzer.rm-hu; www.budapeslealeria-hu; weboldalak l'elkeres€sekor a szerver az aldbbi
elklAnosan szok6sos adatokal tdrolja az eselleges iizemzavarok elhrrit6sa, a szolgiltatasokjavilasa is a
betdr6si kisdrletek felderitese vigetl:

.
.
.
.

a l6togalris id6pontja,
a megtekintett oldal cim€,
a hivatkoz6 oldal cimc (ahonnan a Etogat6 erkezett),
a letogat6 IP-cime,

)

a l6togat6 king€sz6fejl6ce
verz

(tn. user agent), amely

az openici6s rendszer es a btingesz-d tipusat.

i6samat urtalmazza.

3.2. A weboldal szolgelta6sainak fenntartesa, fejlesaise, valanrint a felhaszoil6i 6lm6ny fokozasa
€dekdben a weboldal [n. siiliket (cookie-kal) haszn6l. A sttik a kingdszi 6ltal a felhaszn6l6 eszkdz€re
helyezett, kismerett szdveges azonositiist 6s infbrmaci6gyiijtdst v6gzd dllomiinyok. A siitik haszniilatara
vonatkozo 6idkoaat6t jelen szabalyzat 2. szemi melleklet€ tanalmazza.
1.3. Amennyibcn az drinlctt tdj6koztstis k6r6s c6lj6b6l e-msilt kiild az Adatkezel6 r6szere. Ligy r/
Adalkozclii rajgziti az erintett e-mail cimet, es drdcnri valaszaval egyidejtileg hozzijliruusal kori
megadotl szcmelycs adatainak kezelds6hez.

nyfjtott szolgdltst{sok cset6n, tovfhb6 4z 6rintettdl ig6nybe veft
szolglltatisok igdnybev6telekor, a polg6ri jogi jogviszory ldtesilds6hcz sziiks6ges szerzddesck
mcgktitcse sordn, a vonatkoz-6 jogszabrilyok iiltal kiitelezijen el6in tartalmi elen*ent kezelheli az
3.4. Az Adatkezel<j az 6rintettnek

6rinreltek szemetves adatait.

3.5. Az Adatkezel6 gytjtem6ny S/sr.pitlsi tev6keoys6ge soritr, a polgad jogi jogviszony
l€lesit€s6hez sziiks6ges sz€rz6d6sek megkdt6sc sor6n, a vonatkoz.6 j ogszabiilyok 6ltal kdtelez.den el6irl
1analmielemk€nt, valaminta szakmaijogszabiilyok nyilventarlasra vonatkoz6 el6inisai szerint kezelheti
az €rinteltek szem6lyes adatait.

3.6. Az Adalkezel6 kutat6szolgilat, kirnyl,tlri

lzolgiltrtis mtkiidt€t6si

t€v6kenys6ge

sorin

ir

szakma i j ogszabdlyok vonatkoz6 el6inisai szerint kezelhcli az erinlettek szem6lyes adatait.

hum{npolitikai tev6kenys6gc sor6n, kozalkalmazotti vagy megbizdsi .loB! isroDy
litcsitesc. ltnntandsa, megsziintetese soriin a vonatkoz6 j ogszabiilyok altal kdtelez6en el6irt szemely€s
adatokal kczeli.
1.7. Az Adalkozcl6

1.8. Az Adatkezelii altal bonyolitott,,Miiv6szcsere program" kcrclaben a vendegmiivesszel kdrendii
szcrzitlcs sornn az Adatkezel6 a vonarkoz6 jogszabiilyok nltal kiilclez6en elSit szemelyes adatokat
kczcli.
.1. .\z fl rlrtkereltsek idi,tartama
4.1. Az crintetl eltal ktilddlt e-mailek eseten az Adatkezel6 az e-mail cimet a megkeres6sben hivatkozolt
iigy lezirrisrit kdvet6 l0 napoD beliil r6rli, kivive, ha az 6rintett a 3.2. ponr szerint hozzajerulesat
adta adatai kezelis€hez.

4.3. A hozzrijdrulison alapul6 szemdlyes adatok kcz.lcsc eset€n, a szemelyes adatot az adalkezel€s
c6ljenak tennellds6ig, annak megsziinds6t k<ivetcien, illet<iicg hozzajaruliis visszavonAs csct6n, a
r isszaronas nrpy6tol ,/amrron legk€sdbb l0 napig
4.3. Az inlblmalikai rendszer miikdd6se sorrn automatiklrsan. lechDikailag rdgzit6sre kertil6, adatok fl
gcncftil6d6sukt6l szimitva a rendszer miik6dCsdnek bizlosilasa szcmpontjAb6l indokolt iddtartamiS
keriilnek tirolAsra a rendszerben. Az Adatkezelij biztositja, hogy ezen, automatikusan rijgzitett adatok
egyeb sz€m6lyes adatokkal a jogszabAly 6ltal kiitclcziiv6 tctl csctek kivetelevel 6ssze ncm
kapcsolhat(ik.

4.5. Amennyibcn a bir6siig vagy hat6sag joger6sen clrendeli a szem6lyes adat rdrl6s€r, a 16rl6sr az
Adatkezel6 vegrehajtja. Ttirles helyett az Adatkezel(i az 6rinlctr taj€kozatasa mellett korlatozza a
szenr€lyes adat f'elhasmdl6srit, ha az 6rintett ez keri, vagy ha a rendelkez6sdre 6116 informaci6k alapjan
leltitclezheto. hogy a 16rl6s s€fiene az 6rinte(tjogos irdck6l.

4.6.

A

szern6lyes adatot az Adatkezel6 mindaddig nem
amely a sze 6lyes adat tcjrlds6t kiz6rla.
5. Az Adatkezel6

,ltal

vezetett Adatv6delmi

tdrli, ameddig fennill az az adatkezel6si cel,

ryilvrtrtartisok

Az Adatkezel6 az alibbi Adatv6delmi nyilvantartesokat vezeti:
Adatkezel6si tevekenys6gek nyilvantartesa
Adatfeldolgoz6i tcv6kenysdgek nyilvenhrtasa
Adatv€delmi incidensek nyilv6ntatiisa

.
.
r

IV. Az 6rintett jogai, jog6rv6nyesit6si lehet6s6gei

l.

I:ijdkortst6\ho/

r:r16

jog

(

l)-

5.,'rlkell)

1.1. Az erintett az ada&ezeles ideje alatt az Adatkezel6t6l tajekoztatest kerhet szemelyes adatai
kezeleser6l, valamint azokba betekintest nyerhet. Az 6rintett szemelyes adatainak kezeles€r<jl biirmikor
irdsban, az Adatkezel5 postai cim6rc kiilddtl lcv6lben, illctve az Adatkezelti e-mail cimre k[i1d6tt emailben kerhet tejdkoztatest. A tej6koztat6s ker6st az Adatkezel6 akkor tekinli hitelesnek, ha a kerelem
alapjen az 6rintett egy€nelmten beazonosithal6. Az 6rinrettnek a l6j6koaatdshoz va16jog6t oly m6don
kell bizlositani, ilogy az 6iintcll mis szcmily adatait ne ismerhesse meg.
1.2. Az erintett k6relm6re az Adatkezel6 djdkoztat6st ad az 6hala kczclt adatair6l, az adatkezelis
c6lj6r6l, jogalapjerol, id6tartamrr6l, az adatkezei6sre, valamint az adatf'eldolgozesra jogosult
szemely6rdl, tov6bb6 arr6l, hogy kik 6s milyen celb61 ismerhetik, ismert6k meg az adatokat.

1.3. Amennyiben az €rinlctt a rd lonalkoz6, lele kapcsolatos, az 6 szemelyes adataii tatalmaz6
bermilyen formetumt adathordoz6n teroll adatokr6l k6r mesolalot. tgy czl a liijdkoztatdshoz val6joga
gyakorlasakent kell ertekelni, 6s az adatair6l a mrsolatot szSm6ra ki kell adni.
1.4. A td.jdkoztatdst (a mesolat kiadaset) a k6relem bcnyrijtiset6l szimitott legrdvidebb id6 alatt,
kdzdrthet6 lbrm6ban kell teljesiteni. Amennyibcn az drintett fgy rendelkezik, a tajekodatest irdsbankcll
megaaLni.

1.5. A t6jekodads megadasa, a mdsolal kiszitese, 6s ezek tov6bbit6sa ingyenes, ha foly6 dvben azonos
adatkdme vonalkoz6an az drintett meg nem nyijtolt bc t6jekoaadsi kerelmet. Egy6b eselben
kiifts6glidtis kdrhet6, melynek dsszegedl a felelock ir6sban kell megellapodni.
1.6. A tdj6koztatAst az Adatkezel6 a kdvetkezd esetekben tagadhaia meg:
az 6rintett nem a sajat adataira vonatkoz6an ker tejekoztat6st;

a)
b)

a djekoztat6st k6r6 szemely nem tudja hiteh drdcmld m6don igazolni, hogy 6 lemc

c)

adatkezcl6ssel drintett szemely;
amennyiben ttirv6ny a t6jdkoztatast kizeda;

d)

az

ha tdrveny, nemzelkdzi szez6d€s vagy az Eur6pai Uni6 k6relez6 jogi aktusa rendclkezese
alapj6n az Adatkezei6 az adatokat cgy mSsik adatkezel6tdl akk6nl veszi et, hogy az adatokat
6tad6 adatkezel6.jeleze az 6rintett t6j 6koztatdsi j oganak korlrtozds6t.

1.7. A tAj€korat6s megtagad6sa ese6n |ajdkoztalni kell az enntettet a bir6s6ghoz es az adatv6delmi
hat6s6ghoz fordulas j C)9616l.
2. Helyesbit6shez val6

jog (16. cjkkely)

Az €dntett kerheti az Adalkezel6 6ltal kezelt szem6lyes adalainak helyesbitesft vagy m6dosit5sAt
Kizerolag az ada&ezeles c6!era tekintettel, az erintett kerheti a hianyos szemdlyes adatai kiegesziteset.
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3. Tiirl6shez val6 jog (17. cikkely)

3.1. Az erintett k€rheti az Adatkezel6 altal kezelt szem6lyes adalainak kdsedelem n6lkii1i tdrles€t. A
tdrles megtagadhat6, ha a szemelyes adat kezel6se:
a) a v6lem6nlaryilv6nit6s szabadsag6hoz 6s a tej6koz6deshoz val6 .jog gyakorl6sa c6ljab6l

b)

c)
d)

sztikseges;

uni6s vagy tagillami jog szerinti kdtelezetts6g teljesit€se, vagy k6z6rdekb6l vdgzett feladal
vegrehajt6sa c61j6b6l sziikseges;

ktiz6rdekii archivalis vagy statisztikai o61b6l sziiksdg€s;
hajogi ig6nyek el6tedeszt6s6hez,6rvdnyesilesehez, illetve vedelm6hez sztks6ges.

1.2. A tdrlesi k6relem megtagad6sdr6l az Adatkezcl6 mindcn esetben tijekoaatja az erintettet,
melijelcilve a tdr16s megtagad6s6nak indok6t. Szemelyes adat idrlesere ir6nyul6 ig6ny tcljesit6s6t
kdvetiien a korebbi (t6r6lt) adatok mar nem ellithat6k helyre.
'1.

Adathordozhat6s{ghoz val6 jog (20. cikkely)

Az erintett k6rheti, hogy az Adatkezel6 az altala a rendelkezes6re bocsitott szemdlyes adalokal lagolt,
sz6les ktirben hasznrilt, g€ppel olvashat6 fonnatumban r6szirc 61adj6k is/vagy azokat az Adatkezel6
egy m6sik adatkezel6 Ieszerc tovabbitsa, ha

a)
b)

az adatkczclas hozzdjAiul:ison vagy szcrz6ddscn alapul
az adatkeTeles automatiTelt m6don tddenik.

5, Tiltakoz{shoz val6

iog (21. cikkely)

5.1. Az drintett tiltakozhat szemdlyes adatainak Lezel6se €llen, ha:

a)

az

adarkezel6sre kdzerdekri jogositvany gyakorlesenak kereteben vegzett feladat

vigrchajt6sdhoz szi.iks6ges (6. cikltely (1) bekezd€s e. pont)
b) az adatkezeles az Adatkezel6 vagy harmadik f6l j ogos drdekeinek 6rvenyesitesdhez sziiks6ges,
kivive, ha ezen 6rdekkel szemben els6bbseget elveznek az erintett olyan erdekei es jogai,
mqlyek szem6lyes adatok vddelmdt tcszik szr.iks6gcssi; (6. cikl((Jly (i) bekezd6s f. pont)
c) az adatkezel6s kiizverlen iizletszerzes erdekeben tdnenik (21. cikkely (2) bekezdds),
d) az adatkezel6s tudominyos 6s ldt6nelmi kutat6si vagy statisztikai celb6l tdtlenik, kiveve, ha az
adatkezelesre kdzerdekli okb6l vegzett feladat v€grehajtesa drdek6ben van szi.iksdg (21. cikkely

(6) bekczd6s)
5.2. Az drintett a tiltakoznsat sz6ban- irAshan 6s elellronit-us nton is kifeieTheri

5.3.

A tiltakoz:isi k6relmet haladektalanul ki kell vizsgrilni. Az Adatkezel6

ddnrdsdr6l a k6relmezdt

iresban tajekoztatja.

5.4. IIa az Adalkczcl5 cgyerat a liltakozesi kerelemmel, az adatkezeldst mcgsziinlcti, az adetokat
zarolja, as a tiltakoz,s16l. illetve ifiezked6s6r6l 6rtcsiti nindazokal, akik r6sz6re koribban az adarokat
lovabbitotta, es egyben inl6zkcdtsrc kiltelesek a rilrakozesijog 611,enyesitese drdckibcn.
6. Az adatkezel6s

korlitozris{hoz val6jog

(

18.

ciLl:eM

6.1. Az erintettjogosult arra, hogy k6rds€re a Adatkezel6 korlatozza az adatkezeldst, ha
a) az ddnteit vitalja a szem6lyes adatok pontoss6get;

b)
c)
d)

az adatkezeles jogellenes;

az Adatkezekiknek m5r nincs sziiks6ge a szem6lyes adatokra az adatkezel6s cdljib6l, de az
ddntett ig6nyii azokat.jogi igenyek el6tedeszdsdhez, 6ff6nycsitds6hez vagy v€delm6hez;
az irintctt tiitakozott az adatkezeles ellen.
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6.2. Az Adatkezel6 jogosult 6s kdtelcs mindcn olyan rcndelkez6s6re

6116

6s 6hala szabalyszeriien

tirolt

szemelyes adatot az illet6kes hat6s6gokmk tovribbitani, amcly szem6lyes adat tov6bbildsdra 61
jogszab6ly vagy jogerds hat6sdgi kdielezes kdtelezi. Ilyen adattoviibbitiis, valamint az ebb6l sz6rmaz6
k6vetkezm€nyek miatt az Adatkezel6 nem tche16 felc16ss6.
7.

A/ 6rinten jog6rr6otesitdsi lehetd\dgei:

Az arintett a jogainak megsertese eseten az Adatkezel6 ellen bir6seghoz fordulhat, vagy kerheti a
Nemzeti Adatv6delmi 6s Informiicioszabadsiig Hat6siig segitseget is. JogoNoslati lehetiiseggel,
parasszal a Nemzeli Adalv6dclmi 6s lnfonnrci6szabads6g Hat6segnel lchet €lni:

N6v: Nemzeti Adatv6delmi 6s Informici6szabadsig Hat6sig
Sz€khely: 1125 Budapest, Szil6gyi Erzsdbet fasor 22lC.
Ilonlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 191-i400
Telefax: +36 (l) 391-1,{10
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

v.
1. Az Adatkezel6 szervezet6n

Sz€rvezeten b€liili felsdstok

beliili felel6ss6gek megoszldsa

1.1. Az Adatkezel6 vezet(te:

a)
b)

c)
d)

felel6s vonatkoz6 adatkezel€si szabalyohak megfelel6 miikddesert;
feiel6s a jelen Szab6lyzat, es az adatv6delemmel kapcsolatos m6s szab6lyzatok, utasitasok,
intezkedesek kiadiise6rt:
ajogszabdlyok, bels6 szabelyzatok be nem tartAsa eseien a szem6lyi felcl6ssdg meg6llapit6sS6rt;
biztositja, hogy az iranyitesa ale mftoz6 munlatitsak a sziikseges, adatvedelemmel kapcsolalos
k€pzeseken reszt vehessenek;

1.2. Sz6mit6gep-rendszergazda feladatait az Adatkezel6nel kiils6 megbizott letja el
1.3. Az egycs szeNezeti egysegek vezetrii:

a)

feleltisek az i.enltAsuk ale tartoz6 szcrvezeti egyseg adatkezelesei .jogszabrlyokrak

b)

feleliisekaz6n, hogy az 5ltaluk vezetett szewezeti egys6g adatkezel6sei soriin ajelen Szab6lyzat
VI. r6sz6ben foglalt adatbiztonsdgi cltiinisok maradekalanul tetesi.iljenek;
felel6sek az6rl, hogy az 6ltaluk vezetett szervezeti egys€g eltal kezelt adatokr6l .jelen Szabalyzat
III. rdsz6ben foglalt nyilviintaftest naprak6szen vezess€k;

6s

jelen

Szabelyzatnak val6 mcgfele16segeert;

c)
d)

ellendrzik az adatv6delemmel kapcsolatos el6iresok,

igy

ki.ildndsen

jelen

Szabalyzat

rendelkezeseink betaftisrit:

e)

az adatvidelmi telel6s segitseg6t k6rik, amennyiben a szem6lyes adatok, iizleti titkok,
k6z6rdekri adatok kezel6s6vcl 6sszefiiggesben k6rd6siik meriil fel;

az adalvedelmi

az

0

egynttmrik6dnek

g)

biztositj6k, hogy a k6zvetlen irdnyilrsuk al6 tartoz6 munkaldrsak adatvedelemmel kapcsolatos

f'ele16sse1

adatv6delemmel kapcsolatos szabeiyok

ew6nyesiilese 6rdekdben;
kepzeseken r6szt vehessmek.

1.4. Adatv6delmi felel6s:

a) ktizremiikddik 6s segitseget nyrijt az adatv6delernmel kapcsolatos ddntesek meghozatala soren;
b) ellendri az adatkezeldssel kapcsolatos jogszab6lyok 6s bels6 szabAlyzatok rendelkez6seinek
betartes6t:
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c)

szakmai segitseget

d)

sze ezesi intezkedesek meghozataliban, clj6r6si szab6lyok kjalakitisebanr
kivizsg:ilja a.jog6sz kdzrcmiik6desevel - ajogosulatlar adatkczeldssel kapcsolatban

e)
1)

bcj elentdseket, ogszeriitlenseg eszlelese esetdn annak megsziintet6sere 1'elhivja a ligyelmet,
koordinrilja az adatv6delmi nyilv6nlartasok vezeteset;
megsze ezi a munkatarsak szamara az adalvddclcmmel kapcsolatos ismeretek okta16s6t.

nFjt

az Adatkezel6 vezelijs6gtnck az adatok bizonsegihoz sziks6ges
beerkez6

j

1.5.

A mtzeumi jogAsz:
a) az Adatvedeloi telel6ssel elkesziti az Adatvidelmi es Adatbiztonsegi Szabalyzalol

ds

6sszehangolja mds bels6 szabelyoz5sokkal;

b) jogi

segitseget

nyujt az Adatkezel6 vezet6s6g6nek az adatok biztonsagahoz

sztks6ges

szervezesi intezkedesek meghozataldban, elj6rAsi szab6lyok kialakiteseban;

c) jogi segits{gct nyirjl az Adatkezel6hcjz erkez6 bejelent€sek elintez6sben;
d) beszimol az Adatkezelo vezetitsege reszere az adatv6delenrmel 6s adatbiaons6ggal dsszefiigg6

e)

jogitemekban;
ki.ils6 6s bels6 ellendrzdsek adatvddelmet e.int6 megelhpitesait jogi szempontb6l irt6keli
sziikseg eseten intezkedeseket kezdemenyez az Adatkezel6 vezet6segenei.

6s

1.6- Sz6mit6gep-rcndszergazda:
a) iizemelteti az adattdrol6l(at, szcncrcket, 6s a munkaellomasokat,
b) tcchnikai scgitsdger n,,ijt az adatkezelesi feladalok vegrehajtAseho7
2, Adatv6delmi

nyilvAntartls tartalma, vezet6se

2-1. Az adatkezelest vegzd munkatars a tev6kenys6gi k6r6n beli.il lelel6s az adatok FeldolgozAs6dfl,
mcgvilrozlatdsd6fl, tdr16s66n, tovdbbitrse6t 6s nyilvinossegra hozahleirl valamint az aditok pontos,
kdvethet6 dokumentalasAen. Az adatkezelest vegzo munkatars tevekenysege soren:
a) kczcli ds meg6rzi a munkakdri fcladatai ell6lrisa sordn birlokiba kcriilt adalokat;
b) iigyel a szem6lyes adalokat tartalmaz6 nyilv6ntarr6sok biztons6gos kezeldsdre 6s t6rolasiim;
c) gondoskodik arr6l, lrcgy az altala kezelt adatokhoz illetektelen szem€ly ne f6rhessen hozzii;
d) beta(ja az adatkczclisrc vonatkoz6 j ogszabdlyokal ts bcis6 ulasit6sokat;
e) halad€ktalanuljelzi k6zvetlen i'elettese lel6, amennyiben az adatvedelmi tgyben segitsegere

f)

szorult
reszt vesz az adatkezel€ssel, adatvedelemmel dsszefiigg6 oktatasokon.

2.2. Az adatkezele* v6gzii munkatars az
vezetni az alebbi ta(alommal:

a)
b)
c)
d)
e)

0

!il^l^

kezelt adatok6l kdteles adatvidelmi nyilvrntartast

adatkezel6s megnevez6se;
adatkezeles celja;
az adatlezel6s jogalapja;
a kezelt adatok k6re;
cimzettek, akik az adatokhoz hozzeferhetnek
az adatkezelds id6tartama.

2.3. Amenn),iben valamely szcnczcli egys6g Lii, szem6lyes adatokat is tartalmaz6 nyilviintartas
vezcldsdt hatarozza el, vagy a megl6v6t kiv6nja m6dosilani, illetve tdr61ni, Ligy a szen,ezeti egyseg
vezetdje az adatvddclmi jogszab:llyoknak va16 megfelel6seget vizsg6l6 konzultici6, is az adalv6del!ni

nyilventartAsba va16 bcjclcntas c6ljnb6l 6rtesiti

az adaNedelmi felel6st. Az Lij

nyilv6ntaftds

bevezel6s6rdl, meglev6 m6dosit6s6r6l vagy trjrldscr6l az Adalkezel6 vezet6je ddnt.

Az a munkarirs, aki iizleti titok, illetve szemdlyes adat birtokiba jui, kiiteles a titkot iddbeli
korlatozis n6lkiil meglartani. Az iizleti titkot, szcmilycs adatot nem lehet visszael€sszeflien
felhasznalni, igy kiilaindsen tilos az Adatkezel6 feladatkdr6n kiviil a munkatdrs sajet vagy m,s
2.,1.

szemelyes, illetvc iizlcti cdljainak, ktizvetlen vagy kdzveteft el6nydk el6r6sdrc, valamint az Adatkezelo

vagy iig)

lcl(incl rnegliro.rta.ara lra,znilni.
t0

3. Az adatok

tdrolisa

tgy kell l6rolni, hogy nzokhoz illetektelenek ideertve azon munkatAnakat is,
akik nem jogosultak ezen adatok megismer6sere, kezeldsere ne fcrhesscnck hozz:i. A papir alapri
adathordoz6k esei6ben a fizikai ldrolds, irattiiraziis rendjenek kialakit6seval, elektronikus fonniban
3.1. A kezelt adatokat

kezeh adatok eset6n kdzponti j ogosultsegkezel6 rendszer alkalmazasaval.
3.2. Az adatok infor,natikai mddszerrel tdrten6 terclesim6djat rlgy kell megv6lasztani, hogyazokldrldse
az esetleg elterd rdrlesi halariddre is tekintcttcl az adatl6rl6si hateridd lejirtakor, illetve ha az egyeb
okb6l sziiks6ges, elv6gezhet6 legyen. A tdrlesnek visszaAllithatatlannak kell lennie.

3.3. A papir alapi adathordoz6kat imtmegsemmisil6 scgilsdgdvcl, vagy kijls6, imtmegsemmisit€sre
szakosodott v6llalkoz6 igenybe\€televel kell a szem€lyes adatokt6l megfosztani.
3.4. Az elektronikus adalhordoz6k (mcrcvlemezek, optikai adalhordoz6k, m6gneses adathordoz6k,
nyomtat6k. multifunkci6s gepek hettertAfai, flash (NAND) adathordoz6k, SIM k6rty6k, mobileszkdz5k,
tclcfonok, PDA-k, tablet-ek, laptopok, stb.) eset6ben az elektronikus adathordoz6k selejtezesere
vonatkoz6 szabalyok szerinl kell gondoskodni a fizikai mcgscmmisildsr6l, illetve sziiks6g szerint
el6zetesen az adatoknak a biaons6gos es visszaellithatatlan t6r16s6r6l. Az adathordoz6k
megsemmisit6s6t ellen6rizni, dokumentilni kell, valamint a dokumenteci6t visszakereshet6 rn6don kell
meg6.imi, illelve selejtezni.
4. Az adatok

felhasznil{sa

4.1. Az Adatkezel6 6ltal kezelt adatok kiz6r6lag a GDPR, az Infotv, valamint az adatkezeldst el6i6 m6s
jogszab6lyok, 6s bels6 szabalyok rcndelkezeseinek megfeleftien, illetve jelen Szabelyzatban
meghalArozott c6lokra hasznelhat6k fel,+.2. Szeoidstechnikai, tavk6zl6si eszkdzdk es programok helyess6g6nek ellen6rz6sdre, felhasznel6k

betanitisera, illetve oktatasi c61ra val6s szem6lyi adatokat lelhasafilni nem lehet. Informatikai
(funkciondlis, integrici6s) lcsztkdmyezctekben gondoskodni kell arr61, hogy az €les rendszerben kezelt
szem6lyes adatok 6s a tesz*dmyezetben hasznall es anonimizilt adatokkdzcitli kapcsolat tcchrikai tton
ne legyen vissza6llithat6.
4.3. Az Adatkezel6 6ltal kezelt szemelyes adatok nyilvdnossiigra hozatala tilos, kiv€ve, ha azt t6 eny
rendeli el. Az el6z6 pontban foglalt tilalom ncm 6rinti az Adatkezel6rol sz6l6, jogszabAlyban e16ifi,
vagy a fennlart6 ,llal meghatdrczott statisztikai adatokat, melyek korl6toz6s n6lkiil nyilviinossdga
hozhat6k.
5. Az adatok feldolgozisa

5.1. Az Adatkezel6 eltal kezell szcm6lyes adatokon technikai mijveletet az Adatkezel6 alvallalkoz6ja
adatfeldolgoz6kent az 6rintetl hozzaj6rulesa nelkiil is v6grehajthat, amennyiben tevekeDysege soran
6n6ll6 drdemi d6nt€st nem hoz.
5.2. Az Adatkezelt kriteles az drintettekel
vctt adatfeldolgoz6k szemely6r6l-

t6jekoaatni

lehetdleg m6r az adatfelvetelkor az igenybe

5.3. Az adatfeldolgozAsra vonatkoz6 megbizest - 2E. cikkelye alapj6n
szerz6d6snek a kdvetkez6 elemeket kell tarlalmaznia:

a)
b)
c)
d)

-

ir6sba kell foglalni. A

az Adatkezel6 €s az adatfeldolgoz6 megnevez6sit;
az adatfeldolgoz6si tevikenys€g megnevez6set;

dz;tddando s/emelye' adaluk k6rcl:
az adatkezel6 szavatolesat az adatbdzis, az atadott szemelyes adatokjogszeril kezel6s6dn;
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e)

az adatteldolgoz6 nyilatkozal6t, hogy kizer6lag az adatkezcl6 utasitasa alapjAn v6gzi az adatok

leldolgozes6t;

0
g)
h)

i)
j)

az adatlcldolgoz6nak a sajet es a szerzdd6sben fbglallakt6l elt6rti cdhl adatfelhasmalesenak
tilalm6t;
ad az el6itist, hogy az adatfeldolgoz6 tev6kenys6ge ellatesa soren mds adatfeldolgoz6t az
Ada&ezel6 .endelkezdse szc nt vehet ig6nybe;
az adatfeldolgoz6 kdtclezetts6gv6llales6t az adatbiztonsegi szabalyok megta(esira;
az adatok sors6m vonatkoz6 rendelkez6st a szez6d6s megsztinesenek esctcire;

mindezekert val6 anyagi feleitiss6gvelalast.

5.4. Az adatialdolgoz6 reszere csak olyan szemelyes adatok adhat6k at, amelyck sze.epelnek

a) azadatfeldolgoz6iszcrz6d6sben,
b) vagy a konklet adatkezelesre vonatkoz6

tij6koztat6sban.

a szerz6des megsziin6sekor az
adalfcldolgoz6 a birtokaban Ievii szemelyes adatokat vissza keli, hogy szolgeltassa az Adatkezel6nckAz etadott adatok adalfcldolgoz6 sz6mit6stechnikai rendszer€ben lalrlhat6 masolatai! pedig
visszavonhatatlan m6don ttirdltetni kell, melylek mcgtdfldntdr6l az adatfeidolgoztinak nyilatkoznia
5.5. Az adatfeldolgoz6i leladat teljesiteset k6vet5en, illctvc

kel1.

6. Szem6lyes adatok tiirl6se, helyesbit6se, z6rol6sa
6.1. Szemdlyes adatokat

a)
b)
c)

t66lni

az adatkezelesre a

- manuAlis nyilvantades eseten megsemmisilcni - kell, ha
tajekorat6ban, illetvejogszabilyban el6i( hat6dd6 eltelt;

az adarkezel6s jogszenitlcnsdge meg6llapit6st nyert;
az drintett hozz6jiiruUset visszavonta, kivdve, ha tdrv6ny a szemdlyes adatok tov6bbi kezeleset

lehettive teszi:

d)
e)

0

szcmilyes adat hidnyos vagy teves,6s ez az allapotjogszeriien nem orvosolhal6 lclt6ve hogy
tdrveny a t6rl€st nem z6rja ki;
az adatkezel6s cdlja megsziint;
az adatvedelmi hat6sag vagy bir6sagjoger6s haterozattal elrendelte.
a

6.2. T6rl6s helyett ziirolni kell a szemelyes adatot, ha az erintett ezt k6ri, vagy ha a t6rles safien6 az
6rintettjogos erdekeit. Amennyiben az adatkezeles ceta megsziint, a zerolt adai tijrlend6- A szem6lyes
adal z:irolesdt oly m6don kcll mcglal6sltani, hogy az adatkezel6st egydbkent munkak6d
kiitelezensegekent vegz,o munkat6rs, illetve az ugyanezen c6lbcil hozz6fdr€ssel rendelkezij nrunkat6rs
ne fdrhessen hozze a zirolt szem6lyes adatokhoz. A z6roll szem6lyes adatokhoz kiz6r6lag az adabk
technikai t6rol6s6t vdgz6 munkat6rs lerhessen hozz6, a z6rol6s felold6sa vagy a zarolt adat tdrlese

c€ljib(n.
6.3. Az erintett bejelentese vagy az Adatkezel6 6ltal eszlelt hibas adat eseten a rendelkezisre iil16
dokumentumok vagy kdzhileles nyilvdntart6s alapj6n, illetve az drintettel tortent egyeaet6st kiivet6en
az Adatkezel6 a hibiis adatot helyesbiti.

6.4. Ha a hibes szem6lyes adat nem helyesbithet6, alkor tcjrdlni kcll. Amennyiben a tdrl6s vagy a
helyesbiles az adatok tarolasi m6dja miat! nem lehets6ges. aklor az adatot meglelcl6 helycsbit6 vagy
figyelemlelhiv6 leljegyz6s hozz6liizasivcl vdglegesen z6rolni kell.
6.5. Ha a szem6lyes adat hibis volta annak tovabbitAsa utiin defiil ki, akkor ennek tdny&61, illellc arnennyiben a hibiis adatot az Adatkezel6 kijavitotta - a helyes adalr6l mindazokat dj6koztatni kell,
akiknek a szemdlycs adatol tovibbitottak- A t,.j6koztatasi kdtelezettseg a szemelyes adatok z6rol6sa ds
l6rldsc cscldn is fennall.
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6-6. A tdjekozlatds mell6zhet6, ha ez a szem€lyes adatjellegere, az adalkezel6s celj6ra az id6mtlesra.
illelve az adatkezeldsset ttsszefiigg6 miis kdriilminyeire tekinletlel az 6rintett, illetve a koriibbi
adaxoviibbitiis cimzettj€nek jogos 6rdek6t nem seni.

Vl. AdatbiztoDsrig

L Jelen Szabelyzat alapvet6 rendelt€tese a szemelyes adatok megismerhet6s6g6nek korletoz6sdra
vonatko26 szab6lyok kialakitAsa, illetve ezen adatok illetektelen szem6lyek ellali megismerhet6segenek
megakad6lyozasa. Ezen c6l eleresc erdek6ben az adalkezelisck sorhn - az adatkezel6sjellegetiil fiiggiien
- az informaci6-rendszerek kdvetkezd vddelmi m6dszereit kell alkalmazni:
a) ngyvileli v6delem: az adatkezel6 rendszerek felel<iseinek is az adatkezel6ssel kapcsolatos
tevdkenyse€trek szervezesi ds adninisamtiv m6don l6adn6 nyomon kdvetdse, a felel6sseS
kiiriilhatiiroldsa. Kileied az informatikai es mils adatkezcl5 iendszercke ds azok
szolg6ltat5saira, valaminl az adathordoz6k kezel6sdre, beletrtve a hozzeferesi jogosultsag 6s a
betekintes dokumenlalasat is.
b) fizikai v€delem: olyan eszk5zok alkalmazesa, amelyekkel azok a helyis6gek vedhetdk, ahol
szemitrstechnikai erdforrasokat haszn6lnak, vagy az adalmeg6rz6s szrmpontj6Ml fontosak. Az
informeci6s rendszer mjniisl16s616l fiiggti v6delemben kell riszcsitcni az adalhordoz6kal is.
2. Mind az Adatkezelii, mind az eltala igenybevett adatfeldolgoz6 kiiteles gondoskodni a szemilycs
adatok biaons6ger6l, es megtenni azokal a technikai es szirvezisi inlezkedeseket, amely€k az
adalv6delmi szabrlyok ervenyre jultaldsehoz sziiksegesek. Az Adatkezelijnek a fenti szabrilyok
irv€nyesiil6s6t kell szem el6tt tartaniuk az eljiilrisi szabdlyok kialakiliisa sol{n is3. A szemelyes adatokat megfelel6 intezked€sekkel v6deni kell kiiliintisen a jogosulatlan hozz6firis.
megviiltoztalds, tovdbbitas, nyilvdnossi4gra hozalal, tdrles vagy megsemmisit6s, valaminl a velellen
megsemmistil6s 6s s6riil6s, tovabba az alkalmazott technika megvdltozris6bol fakad6 hozzrferhetetlenni
vSlns ellen.

4. A kiikinbdz6 nyilv6ntartiisokban

elektronikusan kezelt adat:ilknnenyok v6delme r:rdekibcn
biztositani kell, hogy e ki.iltin nyilventarlrsokban tarclt sze relyes adatok kiveve, ha a^ tijrveny
I€hetiive teszi - kdzvetlentl ne lcgyenck dsszekapcsolhat6k 6s az 6rinletthez rendelhet6k.

l.

Automatiz6lt adatfeldolgozis

l.l.

A szemdlyes adatok automalizilt feldolgozrisa sonin biaositani kell:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadelyoz6s6r;
b) a rendszerekjogosulatlan szemelyek altali hasmdlatdnak megakad6lyozasiit;
c) a telepitett rendszerek iizemzavar eseten tdflen6 hellreeliithatos6gat.

1.2. Az Adatkezel6nek az adatok biztons.igAt szolgAl6 intdzkedesek meglat6rozesakor

(!s

alkalmazesakor tekintettel kell lenni a lcchnika mindenkori fejlettsdgcre. l6bb lehetseges adatkezelesi
megoldiis kdziil azt kell velasztani, amely a sze&6lyes adatok magasabb szintii v6delm6t biztositja.
anrennyiben ez nem jelent aren)'lalan nehezs6gel.
1.3.

A fizikai biztonseg megtereml6sdhez az alabbi int6zked6seket sziiks6ges megtenni:
a) az adathordoz6 eszktiaik elhelyez6sere szolgel6 helyis6gekel (6ptleteket, epiilctftszeket) igy
kelt kialalitani, hogy elcgendd biaonsiigot ny jtsaflak illetektelen vagy erdszakos behatoles'
tiiz vagy termeszeti cs3pes elleD.
b) azokba a helyisegekbe. aho! adatkezeles folyik, a szem€lyek bel€p€set - a mindsitistdl fiigg6en
- korl6tozni €s ellen6rizni kell. A bel6p6sre adott felhatalmazasnak 6sszllangban kell lennie az
adott munkaters munkakdri feladataival, illet6leg az otl kezell adatokhoz ttirtend hoTTjfertsi
.iogosultsagAval.

t3

c)
d)

a szdmitrstechnikai eszkozzel olvashat6 ds a manu6lis adaihordoz6k t6roliiset, hozziifer6s6t 6s
felhasm6hs6t ellen6rizni kell. Kiildnds figyelmet kell Iorditani arra, hogy a biztons6gos
teriilet6l kivifl cszkdzdk maradvenyadatokal nc tartalmazzanak.
az adalhordoz6k6l 6s rnozgisuk6l, tzok tartalmer6l es felhasznel6s6r6l nyilvantafiesi kell

binonsig kialakit6s6ra

1.4. Az iizemeltetesi

a)

b)

az a16bbi intezked6seket sziiks6ges megtennt:

egyetelniicn meg kell hatiirozni.
jogk6r gyakorlcij6lak
munk6hat6i
tev6kenys6get
csak
kiilcjn,
a
Egyeb, a leladatokt6l elterd
egledr diintcse alapj6n lehel \dgeari.
az adatkezel6 eszkcjztik el<ire nem l6thal6 iizemzavara esetere olyar lervet kell kidolgozni,
amellyel annak hatdsa ellensflyozhat6.
az adalkczel6 eszkdzdket iizemeltetS munkat6rsak feiadatait

c) az adatkczeldst \cgz6

eszkdzdk felhaszn6l6i kdtelesek

az adathordoz6 eszkdzoket

a

jogosulatlan hasznelattal szemben biztonsAgosse tend tgy, hogy kulcsra zfui6k azokat.
1.5. A technikai biztonseg 6rdek6ben sztikseges int6zkcd6sek:

a)
b)
c)
d)
e)

az adatok es programok v6lctlen vagy szindekos megrongalisel mcg kell akadiilyozni;
az adatelom6nyok tartahel kepez6 adatt6telck szdm6t fblyamatosan ellen6rizni kcll;
az adatbevitel soren a bevitt adatok helycss6g6t ellen6rizni

keli;

ktizvetlen adathozz6f6r6s kezdemenyezesenekjogosults6gdt cllen6riai kell;
pontosan meg kell hat6rozni (munkak6rdnk6nt, ill. szemdlyenkent) az egyes adatokhoz val6
h0226ferest.

2. Manudlis kezel6sii adatok

2.1-

A

manu6lis kezelesli szemelyes adatok biztonsrga drdckdben az al6bbi intezkedeseket kell

megtenni:

a) az taltiti

kezelesbe

vett iratokat

j6l

zithat6, szaraz, ltzvddelmi 6s vagyonvedelmi

berendezessel elldtott helyis6gben kell elhelyezni;

b) a lblyamatos

aktiv kezel€sben l6v6 iratokhoz csak az illet6kes munkatifusak hozzil6rdsel

lehet6ve tenni:

c) a manudlis

kez€ldsri imtok archivehs6t rendszeres idiikcjzdnk6nt

el kell r[geznl, cs

a

meghaterozott adatkezelesi hateridii eltelt6vel halad6ktaianul 6ladni megsemmisit€sre.

munkat{rsak adatbiztonsdgi ktitelezetts6gei

3. A

3.1. Az a muokatam, aki a szem€iyes adatot k€pezai adat megismereserejogosult:

a)

k6teles

b)

Szabelyzatban meghat6rozott el6ir6sokat megismemi, valamint ezen el6imsokat alkalmazni;
a tudomesirajutott szemelyes adatot az 6rvdnyessegi id6n beliil illet6ktelen szerdlynck 6t ncm

a

szemelyes adatok es vedelmere vonatkozo rendelkezeseket, valamint

a jelen

adhatja, illctvc ncm hozhatja illctiktclen ludom6sAru vagy nyilvanossrigra (titoktart6si

c)

k6telezeftseg);

kSleles a hozzif6r6si jog megsziin6sekor ide6rtve a munkajogi ds megbizisi jog\iszony
megszrin€s6nek eseteit
szem€lyes adatot tartalmaz6 minden nala l6v6 adathordoz6t az
AdatlcrcldncL haladekt.lanul iradni.

is

3.2. A munkilrati) a hivatalos munkaidijben bizosiija a napi munkiva) dsszefiiggii, a, eliisegit6
adatokloz 6s inlonn6ci6kioz val6 lnternet hozz6f6r6st. A munkdval kapcsolatos internetes tevdkenyseg
korl6toziisok nekiil enged6lyezett. a mag6ncilt intcmcthasznrilal azon korlitozissal engedelyezetr.
hogy az onJine - folyamalos - intcmel forgalmat generel6 programok (redi6hallgatas es TV nez€s,
filmek 6s uebkameriik mrisorenak nezese) hasznelata tilos.

3.3.

A munlatirs internetes

tev6kenys€g6t

a Munk6ltat6 munkaiditben. illetiileg munkaiddn

enged6lyezett Irunkav6gz6s eseten munkaid6n

ttl

tul
jogosult elleo6rizni, amennyiben ez a munkelht6

I4

ai-riart

ire

szemit6gep6dl tdrt6nik.
sz{mit6gep66l.

A

munkat6{s

a

bdng€szesi ekizm6nyeket nem t6riilheti

a

munk6hat6

A

munkatersak rendelkeznek sz6mit6gep segitseg6vel el6rhet6 egyedi e-mail cimhez (pl. 4Cy
(@btm.hu). kapcsol6d6 e-mail postafi6kkal, amely a munktjukkal kapcsolatos levelezdsre szolgal. A
munkaval kapcsolatos Ievelezist az erre szolgel6 e-mail postafi6kon keresztiil kell bonyolitani a
3.4-

munkat6rsnak.
3.5. Az e-mail postafi6k a munkat6rsak munlakdrdnek elletasaval kapcsolatos levelezdsre szo1g6l. Az
e-mail postafi6kon keresriil fol),tatott levelez6sr kizir6lag a munkeltar6i jogk& gyakorl6ja jogosult

elle[drizni. Az ellen6rz6s felt6tele a munkatiers el6zetes tAjdkoztatrisa arrol, hogy:
milyen c6lb6l 6s mikor keriil sor az ellen6rzdsre
mi az ellen6rues form,ij rmenete
r6s, veheCe az ellen6fi€sen a munkadrs
milyen jogai 6sjogorvoslati lehet6s6gei vannak a munlat6rsnak az ell€n6rz6s megalhpitesaival
kapcsolatban.

3.2. Az Adatkezel6 valamennyi munkatarsa munkav€gz€se somn kdteles saj6t szakeriilelin jelen
Szabalyzat rendelkez6seinek, ekiiriisainak €rv6nlt szerezni.
4. 'I

itoktart{si kiitelezetts6g

Az Adatkezel6vel munkajogi €s megbizasijogviszonyban ell6 munkat6rsak ktitelesek j elen Szabelyzal,
tov6bb6 a hat6lyos jogszabdlyok szerint a re.juk bizotl, illetve ludomdsuka jutotl szem6lyes adatokat
id6beli korl6tozris ndlkiil meSdrimi. A munlatarsak kizir6lag a munkakdri leidsban mcghadrozolt
feladalkdriiktjn beliil ismerhetik meg az ilyen adatokal. E titokartes nem teded ki a kdzerdekii adatok

nyilvdnossegrm ds

a kdz6rdekb6l nyilv6nos adatra vonatkoz6, kiildn tdrvenyben

meghaterozott

adatszolgdkatdsi es rdjekoaardsr kotelezettsegre.

vII.
JeleD szabAlyzat 2019. szeptember
elj 6r6sokban

2616 rendelkez6sek

3. napj6n l6p hatAlyba. Rendelkezdseit az azt k6vet6en indult

kell alkalmazni.

lelen szab lyzat hatelyba lep6s6vel egyidejiileg hat6ly6t
szabAlyozits.

vesri a targyra vonatkoz6 minden

konabbi

Jelen utasitris hatalyos, elektronikus veltozata a www.varmuzcunr.hu/ Bels6 Szabrillzatok
mapp6ban minden munkatars szimdra el6rhetii

Budapest, 2019. szeptember 3
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szimit mell,!klet

ADATKERO LAP
ADATOK HOZZIJARUTISON AT,APL]LO KEZELTSIiHIZ

AZ [],RINTITT NE\TE:

TovABBI SZtrM6LYES
ADATOK:
e-mail cim

u! ['oRr'I C

K:

ADATKEZf,LO NEVE:

K[]r,YrsEl.oJE:
HONLAPJA:
AZ ADATKf,ZELES Cf,LJA

-{Z ADATKf, ZELES JOGALAPJA:
A SZEMIII,YI]S ADATOK TAROLAS-4NAK

ID6TINTIUI:

TAJEKOZTATAS AZ ERINTETT JOGAIROL
Az adatszolgalht6s 6nk6ntes. onnek, mint ddnlett szem6l),nekjoga van ke.elmezni az adatkezel<jt6l az
Onr€ vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz val6 hozz6fer6st, azok helyesbiteset, tijrl6s6t vagy kezeldsdnek
korletozeset, es tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok kczclise ellen, valamint a joga van az
adathordozhat6s6ghoz.
Joga van a hozz6j6rulesa bermely idopontban tdlten6 visszavonesiihoz, amely nem drinli a \issza\ onds
cltllt a hozzij6rulSs alapj6n vdgrchajtott adatkezelds j ogszeriisdget.
Joga van a teliigyeleti hat6s6ghoz (Nemzeti Adatvedelmi 6s Informiici6szabads6g Hat6sag) panaszt

beDyijtani
A szelnelyes adatok megad6sam nem kdteles.
Tov6bbi infomeci6k a Budapesti 'I'dit6neti Mizeum honlapj6r el6rhet6 Adatkezeldsi tejekozat6ban
olvashat6k.

fenti idorndciikal

lsjikozlatdst tudoruisul vettent, fent Dtegadott szemaryes adatuifi fentiekbe
hregieliih cAM kezeu$hez iinkintesen, minde kiilsd befolyis nilkiil beleegezisemet sdom.

A
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2.

szdmi melldklet

ADATKEZEI,TSI TAJEKOZTAT6
A Budapesti Ttirt6reti Mtzeum adatkezel6si tcv6kenys6g6r6l

A

Budapesli l6rt6neti Mtz.eum, mint szem€lyes adatok kdzvetlen kezel6je

(a

tovebbiakban:

Adatkezel6) ajelen Adatkezcl6si ldj6koztat6val tejeko^atja az edntetteket adatkezelesi gyakorlatir6l, a
bitokaba keriilt szem€lyes adatok vddelme 6rdek6ben megtett intezkedeseiriil 6s az erinretrek

jogorvoslati lehet6segeirdl.

A jelen adatkezelesi t6jdkoztat6 az iniormeci6s dffcndelkez6si jogr6l es az inlormeci6szabadsagr6l
sz6l6 2011. dvi CXII- tdrv6ny (a tov6bbjakban: Inlbtv.) valamint az Eur6pai Parlament 6s a l'ar6cs
2016/679 Rendelctibcn (,,GDPR") elSirtakon alapul. Az Adatkezelii jelen Tiijekorat6ban valamint az
Adatkezelii adatvedelmi 6s adatbinonsdgi szab5lyzat6ban foglaltaknak mcgfelel6en, kiz{r6la9 az
adatkezeiessel el6rendii c€1hoz elengedhetetleniil sziiks6ges mertekben kezeli az erintettek szemdlycs
adatait.

Az Adatkezel6 fenntartja magenak a jogot a.jelen Tejekozlat6 rendelkezeseinek megveltoztatasem. A
m6dositesok6l az Adatkczcl6 a Wcboldalon rdvid fclhivds itj6n vagy v6ltoz6s jcllcg6tdl fiigg6en
kdzvetleniil €rtesiti az ddntetteket. Amennyiben az €dntett a lejekoztatest kdvet6en tov6bbra is ig6nybe
veszi az Adatkezel6 szolgiiltatasait, az a Tejekoztat6 m6dositott rendelkezesei elfogadiis6nak miniisiil

l. Adatkczcl6 azonosit6 :rdatai:
Bud:pesti Tijt6neri Mnzeum
sz6khely: 1014 Budapest, Szt. Gyijrgy t6r 2.
Rclcvins kapcsolattart{si adatok
Telefonszem: +361,1878801

h-mail cim: gdpr(4rnail.blm.hu
2. Adatkezel6si tev6ketrys6g:

-

az AdatkezelS 6ltal/egyiittmiik6desben szeflezett rmdezvenlre, programokra jelentkez6k
adatainak kezel6se

aj6nlatkerdk, infomrci6kd6kadatainakkezeldse
kutat6szolgAlattalkapcsolatosszemelyesadatokkezelese
panaszkezeleshez kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6se

hdl6zati forgalom megfigyelise
honlap eltal hasznSlt cookie-k a honlap k€nyelmi hasznAlat6nakjavit6sa
direk marketing tevekenys6ggel kapcsolatos adatkezel6s
hirlevelszolgaltatlshozkapcsol6d6adatkezeles
honlapon idrt€n6 regisztfiici6hoz kaposol6d6 adalkezeles

3. Az adatkezel6s

jogalapja:

adatkezel6s az eirl]f-tt hozzejaruhsaval tijt6nik, amennyiben
rendszercsitctt form6ban hozziijerul adatainak kezelds€hez.

Az

az :intett az Adatkezel6 ,ltal

4. Az Adatkezel6 6ltal kezelt szem6lyes adatok ktircr
A-, cr

inlctl hozzaj;rularaban meladorlrl .zennl

5. Az adatk€zel6s

id6tartama:

Az adatkezeles cdljAnak tennalleseig, annak mcgsziindsdt kdvet6en, illet6)eg hozz6j:imlas visszaronds
eseten, a visszavonds napj6t6l szSmitotl legkesiibb 10 napig.

t'7

6. Adatfeldolgoz6 ig6nybev6tel6r,Sl sz6l6

tij6koztatds:

Adatkezel6 adatleldolgozin nem,rcsz igdnybe.
7. Az adatok mcgismer6s6re jogosult szem6lyek ktire:

Az AdalkeTelii munkallrsai.

Adatbiztonsrigi int6zked6sekriil sz6l6 tij6koztatis:
.Adatkezel6 kiz6r6lagos dnkormanyzati fennra(dsl kdthegvetesi szelr,,, gazdilkod6sa 6tl6that6,
mrfkcid6se szabelyozott. az irattirozis rcndjdre €s az inlbrmatikai rendszer mtk6desere bels6
szabalyozasokat 6s kontrcllokat alkalmaz. Az Adatkezel6 gondoskodott a birtokaba kerill6 szemdlyes
adatok biztonseg6r6l, megtette tovibbi azokal a technikai 6s szervezesi inl6zkcddseket es kialakitotta
azokat az eljerasi szabelyokat. amclyck az Irfotv., valanrint a GDPR el6ir:isainak 6nenyre juttatasiihoz
sziiksigesck. Adatkezel6 inlormatikai rendszere 6s h:il6zata egyaflint v6dett a szrmit6g6ppcl lrimogatolt
csalas, kemkedes, szabotAzs, vandalizmus, tdz is 5 iz, tovabba a szemit6g6pvirusok, a szdmit6g€pes
E.

bettjr6sek 6s a szolgalat megtagadesm vezet6 temad6sok ellen.

6riDtettekjogai 6s jog6rv6nyesit6si lehct6s6gei:
Az ddntettnek jogaban rill k€relmezni az Adatkczcl6tdl, hogy a szemelyes adataihoz hozz6l6rjen,
9. Az

helyesbitest vagy ttirlest vagy kezel6s korldloz6sit kdde. Az erintett banrely id6pontban visszavonlatja
hozz6j6rul6s6t.

Az {rintclr a iogainak mcgsdrtdse eset6n az Adatkezel6 ellen bir6srighoz fordulhat, vagy k6rheti a
Nemzeti Adatv6delmi €s Inlbrmrici6szabadsdg Hat6s6g segitseg6t is. Jogonoslati lehet6seggel,
panasszal a Nemzeti Adatv6dehni ds lnlormaci6szabadseg Ilat6segnal ]ehet €lni:

Nemzeti Adatv6delmi 6s Informdci6szabadsdg Hat6sdg
Sz6khely: 1125 Budapcst, Szilegyi Ezsdbet lasor 22lC.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telef'ax: +36 (1) 391 1410

E-mail: uevfelszolealat@naih.hu

Az

Adatkezel6 adatkezeldsEvel kapcsolatos, jelelr tdj6koztat6ba[ nem szerepl6 toy{bbi
informdci6kat sz Adatkezel6 adatv6d€lmi 6s adatbiztonsdgi szabdlyzata tartalmazza.

1iJ

COOKIf, -K HASZN./ILATARA voNATKo26 TAmKoZTATo
1. A Webhely szolgdltatdsainak fenntartrisa, fejleszt6se, valamint a lblhasznal6i elm6ny fokozdsa
6rdek6ben tn. sttiket (cookie-kal) haszn6l. A \Lebhely haszn;lar6\al 0n eltbgadja az oldal siitikre
vonatkoz6 dsszes akuiilis ir6nyelvet, valamint adatv6delmi nyilatkozatat.

2.

A siilik a bijngeszii eltal a falhaszn6l6

eszkdzdrc helyezett, kismeretii szdveges azonosilesr is
infb.m6ci6gyiijtesl vigz<i 6llomrinyok. A cookie egy egyedi sz6msorb6l 6ll, ds els6sorban a weblapot
let6lt6 sz.amit6g€pek ds egydb eszk6z6k megki.ildnbiiztetesere szolgel. A Webhely htogat6sa soflin
l6trehozott stitik idbbfele kareg6rieba tartozhatnak:
Alapmtikdd6st biztosit6 cookie-k: olyan sttik, amelyek n61ki.il a weboldal ndlkijldzhetetlen
szolglltatesai ncm lenn6nek k6pesek megfelel6en miik6dni.
Teljesitmen)'t ndvel6 cookic-k: ezen cookie-k infonneci6kat gyiijtenek arr6l, hogy a l6togat6k
hogyan haszniilj6k a weboldalt. PeldAd hogy melyek a leggyakrabban l6togalofl rovatok 6s a

leglelogatottabb cikkck. Ezeket a cookie-kar a felhasznel6i elmeny javites6nak
femtart6s6lak drdekdben. slatisztikai cilokra hasznil fe] weboldalunk-

6s

Funkciondlis cookie-k: a cookic-k lchet6\/i teszik, hogy a weboldal mcgjcgyezzen bizonyls
koriibban bevitt adatokat, peldeul az On szemelyes bealulisait.
Targeting/hirdetesi cookie-k: ezek a cookie-k segitenek abban, hogy hirdet6si feltleteinken
keresztiil olyan ajinlatokat juttathassanaL et on}dz. amclyek a leginldbb m(gfclclnek
6rdekl6d€si kdreinek.

A lerti szolgrltatisok biztositasa sor6n a *,eboldal hamadik felekkel is egyiiltmrikddhet, de szdmukra
szcmdlyes adatol csal a fclhasznel6 cl6zctcs 6ficsitdsivcl 6s beleegyczdsivel, vagy
haterozati utasites eseten (pl. jogi szerv fe1sz6)it6sera) adhat ki.
3.

a Wcbhcly

4. A cookie-k eltal gyrijtdtt infomaci6kat a Webhely nem 6t6kesiti, adja b6rbe vngy terjeszti egyeb
m6don harmadik f6l szAmira, kivdve azon szolgrltat6sok biaositas6hoz sziikseges mertekben, amely
szolgSltatesokloz 0n ezen inlorm6ci6t elozetesen es onkentesen megadta.

5. A Webhely liiggetlen, harmadik felek feligyelete ald tatoz6, 6s azok 6llal fennta(otl oldalaka
mutat6 hivatkozdsokat tatalmazhat. Mivel a Wcbhely nem ellendrzi az inlbrmeci6k ilyen harmadik
felek altali haszn61at6t, minden sz6ban forg6 esetben a hannadik f6l adatvddclmi irdnyelv{nek
rendelkezesei az irenyad6ak, amelyert a webhely felel6ss6get nem vrilal, ds jogilag lelel6ssdgrc nem
6. A Webhely fenntaftj a a j ogot, hogy saj 6t bel6t6sa szednt b6rmikor m6dositsa j elen szabalyzat bermely

Kditik, hogy

rendszeresen lStogasson el erre az oldalra €s taj6koz6dj on az csctleges v6ltozesok6l.

AmerDyibetr az Adatv6dclmi irdnyelv vdltoz{sainak ktizz6t6tel6t kiivet6en tov{bbta is haszndlia
ezt a weboldalt. az a viltozfsok 6s az aktudlis i16D]elvek On iltali elfogadisioak min6siil.
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3.

szdmu melltklet

Be16p6 ncvc:

Betdltendii munkakiire

dnilctajz
Iskolai vigzetsiger, szakkCpesltist iga4ol6 dohumentumok
diploma
mrsod diplona
nyclvvizsga

tels6lbki szakkepesitds
€retts6gi

szakk5zipiskola
E r kii lcsi bizony itvdny

Szehibi okrui yok
szemdlyi igazolv6ny

Iakcimkertya
ad6szinl

TAJ sz6m
Jogviszon! igazoldsok
Munkaviszony igazolis
K.izalkalmazotli jogviszony igazoHs

Munkan6lktili seg6ly idiitartamenak igazolasa
Belipishea sziksiges okminyok jeglzike
Adatlelv€ieli lap
Megbiziis

Iiolv6\Timlim liin6n6 ulrlishol
Megbizis m6dosit6sa
Nyilatkozato*
'l B ellitrisok szimfejt6s6hez hi:inyz6 biztositesi id6szak/ok/r61
Mu kelht6i igazol6s hieny6r6l
Jogerds tal1 ozesok levoniser6l
CycnncknclcLasi p(itszabaclsig i96nybeveteleriil
Munkavegzdshez sziiksdges tdj6koztat6sr6l

Nlegvlltozotl munkakepessegriil
Tov6bbi jogviszony/ok/r6l
El6zetes engedelyker6s tovibbi jogviszony ldtcsitisihez

Ad6el6legre vonatkoz6 yilatkozatok

€

Ad6elSleg-nyilatkozat a 20.. . 6vi szem€lyi kedvezmeny
6nyesites€r6l
Ad6el6leg-nyilatkozat a 20.... evi csaledj ked\ezmeny
Ad6el6leg-nyilatkozat 20..... evi els6 h5zasok kedvezminyinck irvinyesit6s6rdl
Adatlap a 20...... dvi v6laszthat6 b6ren kiviili.jufiatesokr6l
Orvosi alkalmassag igazolas
Trizvedelmi oktatiis
Egyeb
20

4/u.

szimi melltklet

Informstikai felhaszndl6i nvilatkozat

A

nyilatkozat al6ir6sAval felhaszndl6 kinyilvlnitja, hogy munkakciri leirasban foglalt

tevekenyseg vegzese sor6n a lehet6 legnagyobb gondosseggaljdr el az infonnatikai rendszer es
infomatikai eszkdzdk hasznalata sorAn.

NE\,:

Aluiirott kijelentem. hogy munkak6ri feladataim elldtisiihoz szikseges infonneci6 biztonsiigi
ismerctekkcl rendclkczcm.
Tudomesul veszem 6s ellbgadom, hogy a Budapesti Tdrteneti Mrizeum, mint Munk6ltat6 5ltal
hasznelt informeci6s rendszerben kezelt alkalmazesok, fejlok, levelek bizalmasak, a Munkaltat6
tulajdon6t k6pezik, azok e1len6\zds6re a F6igazgat6 jogosult. Az ellen6rz6s kiterjedhet az
intemet hasznelati 6s az elektronikus levelez6 rendszer tev€kenysegek nyomon kovetesere.

Tudomrisul veszem 6s elfogadom, ho$/ r Munkiltat6 az inform6ci6technoldgiai 6s
szimit{stechnikai eszkozt 6s rendszer hasznrlat{t nem kizdr6lag a kiizelkalmazotti
jogviszony teljesit6se 6rdek6ben enged6lyezi, de a Murk{ltst6 jogosult { haszn{latot
b{rmikor ellen6rizni 6s rz eszkajztin tdrolt, s mu[kayiszonlyal 6sszeftgg6 adatokbo
betekinteni.
Budapest, 20

h6

nap

kozalkalllrazLrtt
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4/h.

szi u nelliklet

A Munkdltat6 {ltal biztositott mobil tele{on fclhaszndl6i nyilatkozat

A

nyilatkozar aldiris6val lelhaszn6l6 kinyilvdnitja, hogy munkakdri leiriisban foglall
a obil telelon hasznalata

tevdkenyseg v€gz6se soren a lehetd leglagyobb gondosseggal jer el
soren.

Nev:

'ludom6sul veszem 6s elfogadom, hogy a Budapesti 1'drt6ncli Mtzeum, mint Munk6ltat6
tulajdonat kepezii es kizer6lagos haszn:ilalomba adotl mobil telelbnon fo1),tatott kommunikdci6
cllcndrzesdre a ldigazgat6 jogosult. Az ellen6rzes soran valamennyi kimcn6 hiv6s hiv6szemiit
6s adatait. tovebbn a mobiltelefonon terolt adatokat ellcn6rizheti.

Tudomasul veszem 6s elfogadom! hogy a Munkiltat6 a mobil telefon hasztrilat{t nem
kizdr6lag. ktizalkalmazotti jogviszony t€ljesit6se 6rdek6ben etrged6lyezi, de a Munkiltat6
jogosult a hasznilatot b{rmikor elletrdrizni 6s az eszkdziin t,irolt, a ktizalkalmazotti
iogviszotrtryal aisszeftgg6 adatokba betekint€ni.
Budapest, 20

h6

llap

kdzalkalmazo{t

2)

FtrGGEr.fK
Mfzeum
adatv6delmi 6s adatbiztonsrgi szab{lyzat{hoz
a Budapesti Tiirt6Deti

Egy€s adatkezel6si tev6kenys6qek r6szlet€z6se
1.

Mutrkaiigyi, szem6lyz€ti adatkezel6s

1.

I Kiizalkalmazottak

adatkeze llse

Adatkezeles lblyamata: k6zalkalmazotti jogviszony letesitese, az Adatkezel6 elkesziti a kdzalkalmaT-ott
kinevez6set, eleget tesz a j ogviszonyra vonatkoz6 j ogszabalyi k6telezetts6g6nek, illetve illetmdnrt fizet.

Erintettek kiire: kiizalkalmazottak
Kezelt adalok: n€v, lakcim, sziiletesi hely, sziiletdsi id6, anyja neve, l'AJ sz6m, ad6azonosit6 szem,
gye[nek neve, ad6azodosit6 szema, h6zastd$ neve, ad6azonosit6 sz6ma, bantszemla sz6m. (a
kinevez6sben, illetve a jogszab5lyban meghat6rozott adatok)
Adalkczcl6s cimzettj€i: P6nziigyi- 6s szimviteli valamint Munkatigyi Csoport munkat6rsai
Adatkezeles celja: kinevez6s clk6szi16se, ad6hat6s5ghoz val6 lejelenaes, biaosilisi jogviszony
letesrte.e. a,l6- 6s jarul6k jogs/cni mcgfi zerese
Adalkezel6s j ogalapja: j ogi kcjtelezeftsegen alapul6
Adatkezeles iddtatama: iddkorl6l n6knl
Adatkezeldshez hasznilt eszkdzcjk: elekronikus, dosszi6
Adalok tarchsAnak m6dja: elekronikus, papir alapt,

Adatok terolesanak helye: az Adatkczel6 sz€khelye

1.

2.. Onlletrajzok tdrolisa, kezettse

Adatkezelds folyamata: Sleshelyek betdl16s6re kiirt pelyazatok, egy iton tdr16n6 jelentkezesek
elbidl6sa
Erintettek kdre: 6ll6shirdet6sre jelentkez,rik kdre
Kezelt adatok: n6v, telefonsz.am, e-mail cim
Adatkezeles cimzettjei: Munkaiigyi Csoport munkaursai, a p6ly6zatot kiir6 szervezeti egysdg vezet(ie
Adatkezel6s c€lja: betciltetlen ellAsra a legmegfelel6bbjeltilt meg1a1616sa
Adatkezeles jogalapja: jogos 6dek
Adatkezel6s id6tafiama: ddnteshozatalt kiivet6en visszakiildes vagy tiirolds a szemelyi anyag ftszekent
Adatkezeleshez hasznelt eszkiizdk: elellronikus mappa, dosszi6
Adatok te.ohsenak m6dja: elektronikus, papir alapri,
Adatok terol6senak helye: az Adatkezel6 sz6khelye

I3. DiAknu

ka, szaknai

sakorlat, 6nkintes munkavul k1pcnlatos adatkezclis

Adatkezclds lolyamata; diakaunk6ra, szakmai gyakorlaha es dnkentes munk5ra jelentkeziik
szerz6d6ses adatai. j 6rand6s6guk kifizet€s€hez sziikseges adatok tarol6sa

Erintettek ki.e: diakmunkara jelentkez6k, szakmai gyakorlatra jelefikezdk, az iskola k6pviseltije,
tinkentes mu*ara j elcnlkez6k
Kezelt adatok: nev, anyja neve, lakcim, TAI sz6m, ad6azonosit6
Adatkezel6s cimzeujei: Pendigyi- es szrmviteli valamint Munkatgyi Csoport munkatarsai
Adatkezeles c6lja:

a

j6rand6sAg kifi zetese

Adatkezel€s j ogalapja: j ogos 6rdek
Adatkezelds id6tartama: a munkavegzes, gyakorlat lezafia utAn 3 6v
Adarkezeleshez hasTnall e'/ko,/dk: dosszie
Adatok tdrol6s6nak m6dja: papir alapt,
Adatok tiirolasanak helye: az Adatkezel6 szekhelye
1

4 .k4cnllti {!ck titoli:a. kezelise

Adatkezel6s folyamata:

a

munkata6ak naponta jelenl6ti iven igazoljek

a munkalelfe

val6

megerkezesuket 6s onnan a tavozrisukat.
Erintettek kdre: munkat5rsak, gyakomokok, diiikmunkisok

Kezeh adatok: n6v
Adatkezeles cimzettjei: P6nziigyi- 6s szamviteli valamint Munkaiigyi Csoport munkat6rsai
Adatkezel6s c€lja: munkaid6 6s szabadsdg meghatrirozasa a b€6z6mfejt6shez,
Adatkezel6s jogalapja: jogi kdtelezettsegen alapul6
Adatkezeles id6tartama: 5 €v
Adatkezeleshez hasznrlt eszktizdk: papir alapt nyomtatvAny
Adatok terolasenak m6dja: elekronikus, papir alapi,

Adatok trirclasdnak helye: az Adatkezei6 szekhelye

2. Szerz6d6ses partnerek adatainak kezel6se

2.1. Az Adatkezel6 6ltal szervezett rendezv€n).re jelentkez6k
Adatkezel6s folyamata: saj6t vagy tiirssze ez6sii rendezv6ny eset6n ajelentkez6sek adminisztrehsa

Erintettek k6re: rendezvenyre jelentkez6k
Kczelt adatok: n6v, e-mail cim, telefonsz^m
Adatkezeles cimzettjei: rendezv6n,,t szervez6 szervezeti egyseg
Adatkezeles c61ja: kapcsolattafias
Adatkezeles jogalapja: erintett hozz6j6rul6sa
Adatkezel6s iddtatamai erintett visszavonja a hozzejarulasiit
Adatkezeleshez haszn5lt eszkdzdk: e-mail. telefon. dosszidk
Adatok trrohsiinak m6dja: elektronikus, papir alapt,

Adatok tiiroi6s6nak helye: az Adatkezel6 sz6kielye
2.2. Temogatasi szerzodessel, egyiittmrik6desi megallapodissal kapcsolalos adatkezeldsck

Adatkezeles folyamata: az Adatkezel6 mr[k6d6s6t tdmogai6, illetdleg az Adatkezel6 dllal miis
szem6ly/szervezet tAmogatesa. Ilyenkor egyiittmiikddesi megelapodis/t6mogatesi szezddds kdt6se,
mely taflalmazhatja a partrerek szemdlyes adatait is.
Erintettek ktire: temogat6k/lamogatottak, szefiddd partncrck
Kezelt adatok: ndv, cim, cdg eset6n a kdpviselSjenek/kapcsolattart6jiinak neve, telelbnsziima
Adatkezel6s c6lja: p6nzbeli t6mogat6s 6ltal az Adatkczel6 stabil szakmai mrikcid6se
Adatkezel6s j ogalapj a: szerzodeses kcjtelezetts6g
Adatkezel6s id6tartama: k6n,,vel6shez sziiks6ges al6tamaszl6
kdvetd 10 6v
Adalkezel6shez hJ'/nelt eszkciztik: e-marl, dosszie

Adatok tarobsrinak m6d.ja: elektronikus, papir alapt,
Adatok t6rohs6nak helve: az Adatkezel6 sz6khelve
2

dokumentum szerz6d6s

megsziineset

2.3. Eszkrjz<jk bdrl6s6vel kapcsolatos adatkezelds
Adatkezel6s folyamata: az Adatkezel6 nyilventart6s6ban szercpl6 eszkdztiket b&be adr{sa rendezvdnyek

lebonyolit6siihoz.
Erintettek kdre: b6r16k
Kezelt adatok: n6v, cim, c6g eseten a kepvisel6j6nek&apcsolattart6janak neve, telelonszama
Adatkezelds celja: b&bead6s
Adatkezel6s jogalap.ia: szen6deses kdtelezettseg
Adatkezeles id6tartama: szerz6d6s megsziin6s6t kdvet6 I 0 6v
Adatkezel6shez haszneh eszk6z6k: e-mail. dosszi6
Adatok t6roles6nak m6dja: elektronikus, papir alapt,

Adatok t6rol6s6nak helye: az Adatkezel6 sz6khelye
2.4. Az Adalkczclo dllal

n(kiidtctclr latcsit any hclyisigcnrck birl6s6cl kapcsolatos adatkozeles

Adatkezeles folyamata: az Adatkezel6 eltal miik6dteteft letesitrneny helyis6geket berbe adesa hosszabb
t6!.ra vagy esetileg

frintetlek kdre: b6rl6k
Kezelt adatok: n6v, cim, ceg esetdn a k6pyiseldj6nekJkapcsolattart6janak neve, telefonsz6ma
Adatkezeles celja: berbeades
Adatkezelds jogalapja: szerzddeses kdtelezettseg
Adatkezeles id6ta(ama: szerz6d6s megszrin€s€t ktivet6 10 6v
Adatkezel6shez haszn6ll eszkdzdk: e-mail. dosszi6
Adatok t6roles6nak m6dja: elekronikus, papir alapi,

Adatok t6roliisAnak helye: az Adatkezel6 szdkhelye
3. Sz€rz6d6ses partnerek k6pvisel6inek adatkezel6se
Adatkezelds folyamata: szerz6d6ses parmerek, v6llalkoz6k, megbizottak, szerz6d6sein szerepelnek a
ceg kepvisel6j€nek/kapcsolattart6janak szem6lyes adatai,

Erintettek kdre: szez6dd partnerek kepvisel6i, kapcsolattaf6i
Kezelt adatok: n6v, telefonsz6m, e-mail cim
Adatkezel6s c6lja: szerzddes teljesitese
Adatkezeles jogalapja: szerzdd6ses kdtelezetts6g
Adatkezel6s id6tartama: szerz6des megsziin6set kdvet6 10 6v
Adatkezelishe./ hasmah eszkdzdk: fapir. do's,/ii
Adatok terolesanak m6dja: papir alapt,

Adatok terolastuak helye: az Adatkezel6 sz6khelye

4. Adatfeldolgoz6i,

alvillalkoz6i szerz5d6sek

Adatkezeles folyamata: szerz6deses partnerek, alv6lialkoz6k szerz6d6sein szerepelnek
k6pviseldjenek/kapcsolattart6j6nak szemelyes adatai,
Erintettek kcire: szerzodd partnerek k6pviscl6i, kapcsolattart6i
Kezelt adatok: n6v, telefonsz6m, e-mail cim
Adatkezel6s celja: sze1z6dds teljesitese
Adatkezeles jogalapja: szerz6d6ses kdtelezetheg
Adatkezeles iddtartama: folyamatos, a szez6d€s megsztin6s6t kdvet610 6v
3
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ceg

Adatkezeleshez haszn:ilt eszk5zcik: papir, dosszi6
Adatok trrolesdnak m6dja: elektronikus, papir alapt,
Adatok tiiroliisanak helyc: az Adatkezel6 szekhelye

5.

Ajinlatk616lq inform{ci6k6r6k adatainak kezel6se

Adatkezel6s iolyamata: az Adatkezel6t6l telefonon, e-mailben infomaci6t kdmek

Edntettek ktire: infomeci6t k6rdk
Kezelt adatok: ndv, telefon, e-mail cim
Adatkezeles celja: informiici6 nyiijtisa

Adarke/clc' jogelapjd: dnlenle. hozzaj e ru las
Ada&ezel6s iddtartama: a cel teljesiilese
Adatkezeidshez haszn6h cszk6zdk: e-mail, telefoq ri*an postai iton
Adatok taroles6nak m6dja: elektronikus, papir alapi,
Adatok t6rolds6nak helye: az Adalkezel6 szekhelye, telephelyei

kiiD}t{rhaszn6lathoz kapcsol6d6 adatkezel6s
Adatkezel6s tblyarnata: az Adatkezelit telefonon, e-mailben infom6ci6t kimek
6. Kutat6szolg{lathoz,

Erintettek k6re: szolg:ilutest ig6nybcvev6
Kezelt adatok n6v, telefbn, e-mail cim
Adatkezel6s celja: szolgdltatis nyijtrsa
Addrke,/eles iogalapja: dnlentes ho,/7;iarula,
Adatkezel6s id6tartama: a

c61

teljestl{sc

Adatkezeleshez hasznSlt eszkciz6k: e-mail, papir alapon szem6lyesen/postai riton
Adatok t6rolasiinak m6dja: elektronikus, papir alapri,
,A.datok ttuolasinak helye: az Adatkezel6 szekhelye, telephelyei

7. Ajdnddksorsol6shoz, nyerem6n]'t biztosit6 pdly{zathoz kapcsol6d6 adatok kezel6se

Adatkezelds folyamata: az Adatkezel6 esem6nyeklez, iinnepekhez kaittid6en, alkalmank6nl
a.j6ndeksorol6st, kiallitesi tev6kenysegehez kapcsol6d6an pelyizatot (tovebbiakban egyiitt:
ajAnd6ksorsol6s) szen,ez
Erintettek kdre: az aj6nd6ksomol6son r6srvev6k
Kezelt adatoki nev, telelon, e-mail cim

Ada&ezel6s cimzetici: az Adatkezel6 rnarketing feladatokat el16t6 munkadrsai,
Adatkezeles celja: nyertes meg6llapit6sa, ertesit6se, a nyeremdny megkiild6se
Adatkezeles j ogalapj a: erintett hozzrj6rulesa

Adatlezel6s id6tartama: az ajendeksoroles v6gelsz6mohs6ig, nyertes adatai eseten 8
iratok megdrzdse c6lj6b6l
Adatkezeldshez hasznelt eszkdzdk: e-mail, dosszid
Adatok tSrol6s6nak m6dja: elektronikus, papir alapri,
Adatok tarolasanak helye: az Adatkezel6 sz6l&elye
8.

iv

a sz6mviteli

Direkt marketing c6l[ adatkezel6s

Adatkezeles folyamata: az Adatkezel6 tcvdkenys6g6nek n6pszerrisitese erdekeben temeszetes
szemelynek. mjnt a rekl6m cimzl3ttj dnck kdzvetlen megkeres€se (k6zvetlen iizletszerzes), igy kiilcin6sen
elektronikus levclcz6s vagy azzal egyenedekri m6s egyeni kommunik6ci6s eszkdz itjrn
Erinteltek kdre: a kiizvetlen megkercses cimzettje
1

Kezelt adatok: n6v, telefon. e-mail cim
Adatkezeles cimzettjei: az Adatkezel6 marketing l'eladatokat ellet6 munkatarsai,
Adatkezel6s ceija: l6rsasag tevekenysegehez kapcsol6d6 direkt marketing tev6kenys6g lbl)4atdsa, azaz
rekl6mkiadvinyok, hirlevelek, aktuelis ajenlatok nyomtatolt (postai) vagy elektronikus formeban (email) tijl1en6 rendszeres vagy iddszalonkinti megkiildese a rcgisztdci6kor mcgadott eldrhet6segeke
Adalkezel6s j ogalapj a: erintett hozzSj6rul6sa
\dalke./eles iddtcnama: a ho,,/ajirules \ r\\zavonasa
Adatkezel6shez hasznalt eszkdzdk: e-mail. dosszie

Adatok t6rol5s6nak m6dja: elektronikus, papir alapri,
Adatok terolesanak helye: az Adatkezel6 szekhelye
9. Hirlev6l szolgdltatishoz kapcsol6d6 .datkezel6s

Az Adatkezel6 honlapj6n a hirlev6l szolgeltatesra regiszkil6 tem6szetes
szemely az ene vonatkoz6 negyzet bejeldl6s6vel adhatja meg hoL4{jbrul sit szemelyes adatai
kezel6sdhez. Tilos a ndgyzet el6re bejeltil6se. A feliratkozas soren az Adatkezel6si t6j6kozat6,
Adatkezelesi szab6iyzatot egy linkkel cl&hettivd kell tenni. A hirlevdrSl az erintett a hirlevel
,,Leimtkozis" alkalmaz6s6nak hasznalat6val, vagy ir6sban, vagy e-mailben tett nyilalkozatlal b6rmikor
lciratkozhat, amely a hozzrjeruliis visszavonAsat j elenti
Erintettek k6re: a hirlevdlre feliratkoz6k
Kezelt adatok: n6v, teiefon, e-mail cim
Adatkezel6s cimzettjei: az Adatkez-el<j marketing feladatokat ellet6 murkat66ai,
Adatkezel€s c6lja: hirlevel ktildese az Adatkezel6 kiSllit6saii, szoig6ltat6sai tSrgyAban, illc16leg
reklemanyag kiildese
Adatkezeids jogaiapja: 6rintett hozzejeruliisa
Adatkezeles folyamata:

Adarkc/eles iddraaama: d hoz,,dj;rulds visszavondsa
Adatkezeleshez hasmelt eszk6ztik: e-mail. dosszi€
Adatok tarolasiinak m6dja: elektrcnikus, papir alapii,
Adatok t6rol6s6nak helye: az Adatkezel6 szekhelye, telephelyei
9. Az Adatkezel6 honlapj6n tttrt6n6 regisztrdci6hoz kapcsol6d6 adatk€zel6s

Adatkezelds folyamata: A honiapon a regisztrAl6 ten eszetes szemdly az ene vonatkoz6 n6gyzel
bejelcjl6s6vel adhatja meg hozzijerul6set szem6lyes adatai Lczel6s6hez. Tilos a negyzet el6re bejeldl6se.
Erintetlek kdre: a honlapra regisztr6l6k
Kezelt adatok: n6v, telefon, e-mail cim
Ada&ezelds cimzettjei: az Adatkezel6 marketing feladalokat cllet6 muDkatarsai,
Adatkezeles celja:

/
/
'/
'//

a

hor apon nytjtott szolgeltatasok teljesit6se.

kapcsolatfelvetel, elektronikus, telefonos, SMs,6s postai megkeresessel,
6.i6koztat6s az Ada&ezel6 kelit6sair6l, szolgaltatasair6l, szeE6d6si feltdteleirdl, akci6i.6l,

.eklrm-kiildem6ny

a t6jekoztates soran elektronikusan 6s postai rlton

a honlap haszn6latdnak elemz6se
Adatkezelds j ogalapj a: erintett hozz6jerul6sa
Adatkezel6s iddtartama: a hozz6j6rul6s visszavonesa
Adatkezel6shez haszndlt eszkdzdk: e-mail. dosszie
Adatok teroUsanak m6dja: elektronikus, papir alapu,
Adatok teroidsAnak helye: az Adatkezel6 sz6khelye

10. Jegy6rt6kesit6ssel kapcsolatok szem6lyes

.

adrtok kezel6se

Jegyexpressz onlitre rendsz€r
5

kiildhet6

regisztr{ci6s jegyek 6rl6kesit6se
Adatkezeles folyamata: A jegyertekesitd rendszerek adatfaldolgoz6ik6nl nem vezetiink sajiit
nyilv6ntartrist a vasArl6k6l. A jegy6n6kesit6s online rendszeren kereszliil t6rtenik. Adatrdgzit6s eset6n
a kiildnbdz6 munkatarsak saj6t felhaszn6l6i j elsz6val ldpnek be, mes ertekesit6src nincs riil6t6suk
Erintettek kdre: vrs6rl6k
Kezelt adaiok: jegyrendszer eltal k6rt szaml6z6si adatok, ndv, cim
Adatkezeles cimzettjei: Adatkezelds cdlja: &tekesites
Adatkezeles jogalapja: szerz6d6ses
Adalkezel6s id6ta(ama: nem tarol.juk, nincs saj5t nyilvantafiasunk
AdalleTeleshe/ hasznrh es,/kd/6k: s/dmrtogep
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