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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA  

 
Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) célja a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság  vagy Adatkezel ő) 
belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása, az érintett 
tájékoztatása az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
Jelen szabályzattal az Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes 
rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 
érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok 
jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát. 
 

� Adatkezelő neve: DHK Hátralékkezel ő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság  

� Rövidített elnevezése: DHK Zrt.  
� Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
� Adószáma: 12519539-2-43 
� Cégjegyzékszáma: 01-10-04425 
� Adatkezelő tulajdonosa: Budapesti Távh őszolgáltató Zártkör űen Működő 

Részvénytársaság  (FŐTÁV Zrt.; székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; 
cégjegyzékszám: 01-10-042582) 

 
Jelen szabályzatban használt rövidítések: 
 
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény vagy a helyébe lépő jogszabály 
GDPR vagy 
Rendelet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)  

Felügyeleti  
ajánlás 14/2012. (XII. 13.) számú MNB (korábban PSZÁF) ajánlás 
Hptv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény  
Mnbtv. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény  
Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
Mvt. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
NAIH vagy 
Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve annak jogutódja 
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A Társaság jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Infotv. 
15. §-ában valamint a Rendelet 12. Cikkében meghatározott érintett tájékoztatáshoz való jog 
megvalósulását. 
 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott 
valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontja, illetve a Rendelet 4. Cikk 1. 
pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 
 
A szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-t ől visszavonásig tart . 
 
Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. 
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fenn jelen 
rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat 
előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.  
 
 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK : 
 
Jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ben meghatározott 
értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen: 
 

� Adatkezel ő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

� Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

� Adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

� Adattörlés:  az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 

� Adatzárolás:  az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

� Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

� Adatmegsemmisítés:  az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

� Adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

� Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

� Adatállomány:  az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
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� Adatvédelmi incidens:  személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

� Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

� Álnevesítés:  a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a 
személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen 
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével 
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a 
személyes adatot nem lehet kapcsolni 

� Címzett:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az 
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak; 

� Érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

� Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról; 

� Különleges adat:  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, 
a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

� Hozzájárulás:  az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

� Harmadik személy:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

� Harmadik ország:  minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

� Harmadik személy fél:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

� Képvisel ő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, 
illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy 
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

� Nyilvánosságra hozatal:  az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 



 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Hatályos  
2018. május 25-től 

Oldal 6/ 6 

 

   

� Nyilvántartási rendszer:  a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

� Profilalkotás:  személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

� Releváns és megalapozott kifogás:  a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre 
vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; 
a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető 
jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 

� Személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 

� Tiltakozás:  az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és 
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

� Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül 
a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 
Társaságokat és egyesületeket is; 

� Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások. 

 
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az 
Infotv. és a GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor 
az adatvédelmi jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók. 
 
 

3. AZ ADATKEZELÉSEK SZABÁLYAI  
 
3.1. Az adatkezelés alapelvei: 
 
Az Adatkezelő személyes adatot kezel, ha 
 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
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f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 
Az Adatkezelő adatkezelése mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Személyes adat 
kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. 
Személyes adat magáncélra való felhasználása tilos.  
 
3.2. Adatkezelési szabályok 
 
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 
alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései 
alapján végez adatkezelést. 
 
Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak - és amennyiben az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A 
törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a 
munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi 
tisztviselő ellenőrizheti.  
 
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, 
valamint az adatkezelés jogalapját. 
 
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság 
megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek 
alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes 
adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek 
Titoktartási nyilatkozatot tenni. (1. sz. melléklet ). 
 
Ha az érintett tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, 
hiányos vagy nem naprakész, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért 
felelős munkatársnál kezdeményezni. 
 
Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes, vagy jogi 
személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó adatvédelmi 
kötelezettségeket a felek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesíti. Az 
adatfeldolgozóval az Adatkezelő a GDPR által előírt, a 4/1. melléklet szerinti adatfeldolgozói 
szerződést köt. Az adatfeldolgozó által igénybevett további adatfeldolgozó igénybevételére 
készült szerződés minta jelen szabályzat 2. sz. melléklete . 
 
Az Adatkezelő nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. A hatósági 
okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az 
egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő 
személyazonosításhoz, továbbá nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy 
érvényes hatósági igazolványnak. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor 
rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján az Adatkezelő megbizonyosodhat arról, hogy az 
igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. 
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4. A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERE  
 
A vezérigazgató a Társaság sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem 
szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- 
és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 
 
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne 
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, 
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen 
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
 
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezérigazgató látja el egy általa kinevezett 
vagy megbízott adatvédelmi tisztviselő útján, akinek nevét és elérhetőségét a Társaság 
közzéteszi honlapján, valamint bejelenti ezen adatokat a NAIH részére. Az adatvédelmi tisztviselő 
személy neve és elérhetősége: 
 
Név: Dr. Rácz Zsolt ügyvéd 
E-mail cím:zsolt.racz@rui.hu 
Telefonszám:+36704328431 
 
Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség, az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű 
ismerete alapján kell kinevezni.  
 
A Társaság biztosítja az adatvédelmi tisztviselő részére a feladat ellátásához szükséges 
forrásokat, valamint biztosítja számára, hogy a feladatai ellátása során utasításokat senkitől ne 
fogadjon el, ezen feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és szankcióval nem 
sújtható. Az adatvédelmi tisztviselő szervezetileg közvetlenül a Társaság vezérigazgatójának 
tartozik felelősséggel. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő a vezérigazgató közvetlen felügyeletével szervezi, irányítja és ellenőrzi 
a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági rendszerét. Az adatvédelmi tisztviselő a Társaság 
szerződött ügyvédje, Felette a szerződésben meghatározott jogokat a Társaság  vezérigazgatója 
gyakorolja.  
 
A vezérigazgató az adatvédelemmel kapcsolatosan: 
 
a) felelős az érintettek Infotv.-ben és a Rendeletben meghatározott jogainak gyakorlásához 

szükséges feltételek biztosításáért; 
b) felelős a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és 

technikai feltételek biztosításáért; 
c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy 

jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához 
szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért; 

d) felügyeli az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét; 
e) vizsgálatot rendelhet el; 
f) kiadja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő adatvédelemmel kapcsolatos feladatai: 
 
a) segítséget nyújt az érintett jogainak biztosításában; 
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b) kezdeményezi a NAIH felé az Infotv.-ben meghatározott nyilvántartásba vételi eljárás 
lefolytatását; 

c) minden év január 15-ig jelentést készít a vezető tisztségviselő részére a Társaság adatvédelmi 
feladatainak végrehajtásáról; 

d) jogosult jelen szabályzat betartását az egyes szervezeti egységeknél ellenőrizni; 
e) vezeti az adattovábbítási nyilvántartást; 
f) részt vesz a NAIH által szervezett adatvédelmi tisztviselők konferenciáján; 
g) figyelemmel kíséri az adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos 

jogszabályváltozásokat, ezek alapján indokolt esetben kezdeményezi jelen szabályzat 
módosítását; 

h) közreműködik a NAIH-tól a Társasághoz érkezett megkeresések megválaszolásában és a 
NAIH által kezdeményezett vizsgálat, illetve adatvédelmi hatósági eljárás során; 

i) általános állásfoglalás megadása céljából megkeresést fogalmaz meg a NAIH felé, 
amennyiben egy felmerült adatvédelmi kérdés jogértelmezés útján egyértelműen nem 
válaszolható meg; 

j) tájékoztatást és szakmai tanácsot ad a Társaság adatvédelmi jogszabályokban előírt 
kötelezettségeinek ellátásával kapcsolatban; 

k) ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a Társaság belső szabályzatainak való 
megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő 
személyek tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; 

l) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon 
követi a hatásvizsgálat elvégzését; 

m) együttműködik a NAIH-val; 
n) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a NAIH felé, valamint 

bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat le. 
 
5. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE  

 
5.1. Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése  
 
A Társaság minden munkavállalója - beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
személyeket is - köteles az adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni a szervezeti egysége 
vezetőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek.  
 
A bejelentés tartalmazza: 

a) a bejelentő nevét, telefonszámát, beosztását, szervezeti egységének megnevezését,  
b) az incidens tárgyát, rövid leírását  
c) és azt, hogy az incidens érinti-e a Társaság informatikai rendszerét. 

 
Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti a Társaság informatikai rendszerét is, akkor a 
bejelentést a Társaság IT vezetőjének is meg kell küldeni. 
 
A bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezését követően az adatvédelmi tisztviselő 
haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését. 
 
5.2. Adatvédelmi incidens kivizsgálása, értékelése 
 
Az adatvédelmi tisztviselő - informatikai rendszert érintő incidens esetén az IT vezetővel 
együttműködve - megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges a bejelentőtől további 
adatokat kér az incidensre vonatkozóan. Az adatvédelmi tisztviselő felhívására a bejelentő köteles 
megadni:  
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a) az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
b) az adatvédelmi incidens egyéb körülményeit, az adatvédelmi incidens által érintett adatok 

körét, mennyiségét,  
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát,  
d) az adatvédelmi incidens várható hatásait,  
e) az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett 

intézkedések felsorolását. 
 
A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül teljesíti az 
adatvédelmi tisztviselő részére. 
 
Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel az adatvédelmi tisztviselő az 
IT vezetővel, valamint egyéb, a vizsgálat lefolytatásához szükséges munkatársak bevonásával 
lefolytatja a vizsgálatot. 
 
A vizsgálat az alábbi tényekre terjed ki: 
 

a) az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és kötelezettségeire,  
b) milyen jellegű kockázatról van szó és szükséges-e az érintettek tájékoztatása az 

incidensről, és 
c) amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell 

ennek indokait is. 
 
A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az adatvédelmi incidenssel 
érintett szervezeti egység vezetőjének az incidenskezeléshez szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről az adatok kezelését vagy 
feldolgozását végző szakterület vezetője - informatikai rendszerben bekövetkezett adatvédelmi 
incidens esetében az IT vezető egyetértésével - dönt. 
 
A vizsgálatot legkésőbb a bejelentésnek az adatvédelmi tisztviselőhöz érkezésétől számított 72 
órán belül be kell fejezni és a vizsgálat eredményéről a Társaság vezérigazgatóját az adatvédelmi 
tisztviselő tájékoztatja. 
 
5.3. Az adatvédelmi incidens nyilvántartása 
 
Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő az 3. sz. melléklet  szerinti nyilvántartást 
vezet. 
 
A nyilvántartás tartalmazza: 
 

a) az érintett személyes adatok körét, 
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
c) az adatvédelmi incidens időpontját, 
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 
e) az elhárítására megtett intézkedéseket és 
f) egyéb jogszabályban előírt adatokat. 
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5.4. Az adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH rés zére 
 
Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenst a vezérigazgató előzetes tájékoztatását 
követően bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az incidens bekövetkezésétől 
számított 72 órán belül bejelenti a NAIH részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem 
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 
történik meg határidőben, az adatvédelmi tisztviselő köteles ennek okát igazolni a NAIH részére. 
 
A NAIH felé megteendő bejelentésnek tartalmaznia kell: 
 

a) az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát, 
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát, 
c) az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,  
d) az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, 
e) az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és 
f) az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket. 

 
5.5. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi inc idensr ől  
 
A természetes személy jogára és szabadságára nézve magas kockázattal járó adatvédelmi 
incidensről az adatvédelmi tisztviselő a NAIH felé megtett bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatja 
az 4. melléklet  szerinti érintettet és az Adatkezelő vezérigazgatóját. 
 
Nem kell az érintetteket tájékoztatni: 
 

a) ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett 
adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való 
hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét. 

b) ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket 
tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem 
valósul meg. 

c) ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás 
elektronikus úton is megtörténhet. 

 
6. RENDSZERES TRÉNINGEK 

 
Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi tudatosság növelése céljából adatvédelmi 
incidensekkel kapcsolatos oktatást tart, amely során a múltban bekövetkezett adatvédelmi 
incidensek tapasztalatait, vagy a lehetséges adatvédelmi incidens veszélyeit ismerteti, elemzi, és 
tájékoztatást ad a kockázatok csökkentésével, megelőzésével kapcsolatosan. Az oktatáson 
átadott ismeretek elsajátítását az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi. 
 
 

7. HATÁSVIZSGÁLAT  
 
Az Adatkezelő legalább 3 (három) évente kockázat felülvizsgálatot végez. A kockázatelemzés 
végrehajtásáért az adatvédelmi tisztviselő felel. 
 
A személyes adat kezelésével kapcsolatos, az Adatkezelő által elvégzett kockázatelemzés 
lépései az alábbiak: 
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a) az adatkezeléssel kapcsolatos kockázat azonosítása, 
b) kockázati lista felállítása, 
c) a kockázat valószínűsíthető fő okának és várható negatív hatásának meghatározása, 

valamint 
d) az a)-c) pont alapján preventív és korrektív kockázatkezelési folyamat kidolgozása. 

 
Az Adatkezelő a kockázatelemzés során kockázatforrás-feltárást végez, amelyen belül 
meghatározza a kockázati preventív és korrektív célkezelés elemét, az erőforrás-kezelés 
rendszerét, valamint elkülöníti az objektív és szubjektív kockázati elemet. 

 
Az Adatkezelő kialakítja a kockázatértékelési rendszerét, amelyben megállapítja a 
kockázatpotenciált és a kockázat prioritási sorrendet, amely nem azonos az intézkedési 
rendszerrel.  

 
Az Adatkezelő a kockázatelemzés menetét és eredményét írásba foglalja. 
 
Az Adatkezelő a kockázatpotenciál meghatározásakor az azonosított kockázat értékelését a 
kockázatkezelési szabályzat szerint végzi el. 
 
Szükséges a kockázatforrások feltárása, melyen belül meg kell határozni a kockázati preventív és 
korrektív célkezelés elemeit, az erőforrás-kezelés rendszerét és el kell különíteni az objektív és 
szubjektív kockázati elemeket. Az elemzés során el kell jutni a teljes kockázatértékelési rendszer 
kialakításáig, amelyben teljes kockázatpotenciál és kockázat prioritási sorrend (nem az 
intézkedési rendszerrel azonos) megállapítása kell, hogy megtörténjen. Az elemzés menetét és 
eredményeit írásba kell foglalni. 
 
A kockázatpotenciálnál meg kell határozni a valószínűség szempontjából 

- kicsi  
- közepes  
- és nagy bekövetkezésű kockázatokat, 

 
illetve horderő szempontjából  

- kicsi  
- közepes  
- és nagy horderejű kockázatokat. 

 
Ez a meghatározás alapozza meg a későbbi kockázatkezelési eljárás módját mind a preventív, 
mind a korrektív eljárás tekintetében. 
 
Ha egy új adatkezelési folyamat valószínűsíthetően magas kockázattal jár természetes személy 
jogára és szabadságára nézve, akkor az adatkezelés megkezdését megelőzően az Adatkezelő a 
5. melléklet  szerinti szempontrendszer figyelembe vételével hatásvizsgálatot folytat le arra 
vonatkozóan, hogy az adatkezelési folyamat a személyes adat védelmét hogyan érinti. 
Egymáshoz megegyező, hasonló kockázatot jelentő adatkezelési műveletek hatásvizsgálata egy 
hatásvizsgálat keretében is elvégezhetők. 
 
A hatásvizsgálatot főszabály szerint az adatvédelmi tisztviselő végzi. Amennyiben nem ő végzi, 
úgy a Társaság köteles kikérni az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát. 

 



 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Hatályos  
2018. május 25-től 

Oldal 13/ 13 

 

   

Az Adatkezelő a hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de legalább az adatkezelési 
művelet által jelentett kockázat változása esetén ismételten elvégzi a hatásvizsgálatot, amely 
során ismételten értékeli a kockázatokat.  
 
 

8. ELŐZETES KONZULTÁCIÓ  
 
Amennyiben az elvégzett hatásvizsgálat azt állapítja meg, hogy az adatkezelési folyamat 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor a Társaság az adatkezelési folyamat 
megkezdését megelőzően konzultációt kezdeményez a NAIH-al. 
 
A konzultáció kezdeményezése során a Társaság csatolja: 

a) az elvégzett hatástanulmányt, 
b) az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét, 
c) az adatkezelési folyamatban részt vevő adatkezelő(k), adatfeldolgozó(k) feladatköreinek 

felsorolását, 
d) az adatkezelés célját, módját és 
e) az érintettek jogainak, szabadságainak biztosításának védelmében hozott intézkedéseket, 

garanciákat. 
 
 

9. ÉRDEKMÉRLEGELÉS  
 
Az Infotv. rendelkezései szerint lehetőség van hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt 
valamilyen jogos érdek lehetővé teszi, feltéve, hogy az Adatkezelő eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségének. Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 
a)-f) pontjai az irányadók. 
 
Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az adatkezelési folyamat, 
akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik 
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 
 
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, 
mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak 
arányos mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja. 
 
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság azonosítja  
 

a) jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint  
b) az érintetti érdeket és  
c) az érintett alapjogot.  

 
Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság vizsgálatát is elvégzi a 
Társaság, amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli kivételeknek és a védelem 
korlátozásainak a feltétlenül szükséges mérték határain belül kell maradniuk. A kezelhető adatok 
jellege és mennyisége nem haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges 
mértéket. Az arányosság vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti kapcsolat 
értékelését foglalja magában. A választott eszközök a szükségesség mértékét nem haladhatják 
meg, azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére. 
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Az érdekmérlegelési teszt elvégzése alapján a Társaság megállapítja, hogy kezelhető-e a 
személyes adat.  
 
Az érdekmérlegelési teszt eredményéről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja. A tájékoztatás 
kiterjed: 

a) arra a tényre, hogy mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az 
Adatkezelő hozzájárulás nélküli, személyes adatra vonatkozó adatkezelése, 

b) a hozzájárulás hiányára tekintettel alkalmazott adatvédelmi garanciára, és 
c) az adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségére.  

 
Az Adatkezelő minden egyes esetben külön érdekmérlegelési tesztet végez. 

 
Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet a 6. melléklet szerinti  szempontrendszer figyelembe 
vételével az alábbiak szerint folytatja le: 
 

a) az Adatkezelő a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése 
érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése, megvizsgálja, hogy 
rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes 
adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél, 

b) az Adatkezelő a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza, 
c) az Adatkezelő meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, mely személyes adat meddig 

kezelhető,  
d) az Adatkezelő meghatározza az érintett érdekeit, 
e) az Adatkezelő elvégzi az érdekmérlegelési tesztet, meghatározza, hogy miért korlátozza 

arányosan az Adatkezelő jogos érdeke és az ennek alapján végzett adatkezelés érintett 
jogát, lehetséges következményeket, 

f) az Adatkezelő meghatározza a szükségességet és az arányosságot biztosító garanciát. 
 
Az eset összes körülményeit figyelembe véve az Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt itt 
meghatározott lépéseitől eltérhet. 
 
 

10. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK  
 
A Társaság feladatainak teljesítése érdekében, illetve azok támogatására informatikai 
rendszereket működtet, illetve a FŐTÁV Zrt. által működtetett informatikai rendszereket és 
eszközöket használ. 
 
 
10.1. Papír alapon tárolt adatok védelme 
 
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi 
intézkedéseket alkalmazza: 
 

a)   az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más 
számára fel nem tárhatóak, 

b)   a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel 
ellátott helyiségben helyezi el, 

c)   a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; 
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d)   a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az 
olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az 
irodát bezárja, 

e)   a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú 
adathordozót elzárja, 

f)   amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan 
tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság, 

g)   mennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a 
Társaság intézkedik a papír megsemmisítéséről a Társaság Iratkezelési szabályzatában 
rögzített eljárás szerint, 

h)   amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy 
a fizikai eszköz megsemmisítésére a papíralapú dokumentumokra vonatkozó 
megsemmisítési szabályok az irányadóak. 

 
 
10.2.  Informatikai eszközökön tárolt adatok védelm e 
 
A Társaság informatikai védelmére, szerverek biztonságára, jogosultsági szintek kiosztására, 
nyilvántartására, jogosultságkezelési folyamat meghatározására vonatkozóan a DHK Zrt. 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó. 
 
 
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő 
az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: 
 

a) az adatkezelés során használt számítógépek az Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok 
fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír; 

b) a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval - lehet csak hozzáférni, a 
jelszavak cseréjéről az Adatkezelő rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik; 

c) az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;  
d) a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő 

jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; 
e) amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az 

adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető; 
f) a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverek esetén magas rendelkezésre 

állású infrastruktúrán történik mentésekkel és archiválással kerüli el az Adatkezelő az 
adatvesztést; 

g) a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a 
mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra 
történik; 

h) a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított 
páncéldobozban tűzbiztos helyen és módon tárolt; 

i) a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; 
j) a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával 

megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. 
 
10.3. Szerverek biztonsága: 
 
A szerverek saját szerverek, a DHK Zrt. tulajdonában vannak. 
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Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok áramlását elektronikus módon szerverek 
segítségével valósítja meg, fizikai tárolásukat pedig adattárolók segítségével. Mind az 
adattárolókat, mind pedig a szervereket külön erre a célra kialakított zárt helyiségben található. A 
helyiségbe csak a belépési jogosultsággal rendelkező személyek léphetnek be.  A 
szerverszobába való belépési jogosultságot a munkavállalónak külön kell igényelnie. 

 
A szerverszoba elzárt, csak a belépési jogosultsággal rendelkező személyek léphetnek be a 
szobába. Kártyás beléptetés, kamerás megfigyelés is történik itt. Ezenkívül további védelmi 
intézkedések: 

• tűzjelzés és automatikus tűzvédelem,  
• UPS és generátoros betáplálás, villámvédelem,  
• többszörözött légkezelés, 
• a telephelyen élőerős védelem. 

A Társaság saját honlapja a www.dhkzrt.hu, amelyet külső cég üzemeltet adatfeldolgozóként.  
 
A Társaság rendelkezik Informatikai Biztonsági Szabályzattal, mely jelen szabályzatban nem 
szabályozott informatikai biztonsági területet szabályozza. 
 
10.4. Beépített adatvédelem 
 
Az Adatkezelő már az adatkezelés megkezdése előtt figyelemmel van a GDPR előírásaira.  

 
Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költsége, az adatkezelés 
jellege, hatóköre, körülménye és célja, valamint természetes személy jogára és szabadságára 
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, az adatvédelmi 
elvek, a GDPR-ban foglalt követelmény teljesítéséhez és az érintett jogának védelméhez 
szükséges garancia adatkezelési folyamatba történő beépítése céljából mind az adatkezelés 
módjának meghatározásakor, mind az adatkezelés során:  
 

a) elvégzi a személyes adat álnevesítését és titkosítását,  
b) biztosítja a személyes adat kezelésére használt rendszer és szolgáltatás 

folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét,  

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a 
személyes adathoz való hozzáférést és az adat rendelkezésre állását kellő időben 
vissza lehessen állítani,  

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedés hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást folytat.  

 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Adatkezelő személyes adathoz hozzáféréssel rendelkező 
munkavállalója kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhesse a személyes 
adatot, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály kötelezi. 
 
10.5. Mobil eszköz menedzsment 
 
Az Adatkezelő az üzletmenethez elengedhetetlen szolgáltatás, műszaki technikai, informatikai 
biztosítása mellett biztosítja a birtokában lévő adat titkosságát, sérthetetlenség. és a biztonságot 
garantáló keretrendszerben való működését 
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Az Adatkezelő  
a) összetett és rendszeresen változó jelszóhasználatot kényszerít ki, 
b) az eszközt automatikus kiléptetésre állítja be, 
c) titkosítás használatot követel meg, 
d) biztosítja az eszköz távoli letiltásának lehetőségét, 
e) biztosítja az eszköz távoli ellenőrzését, 
f) biztosítja a nyomkövetés és a helymeghatározási opció távoli bekapcsolásának lehetőségét. 

 

10.6. Oktatás és tréningrendszer 
 
Az Adatkezelő évente 1 (egy) alkalommal biztonságvédelmi képzést tart a munkavállalói számára. 

 
Az Adatkezelő évente 1 (egy) alkalommal az informatikai, különösen a rendszergazdai feladatokat 
ellátó, munkavállalóit speciális képzésben részesíti rosszindulatú támadás által folyamatosan 
fejlesztett aktuális támadási szemlélet, behatolási kísérletet elhárító megoldás ismertetése és a 
kockázat alacsony szinten tartása érdekében. 
 
 

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE  
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését, 
korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három 
napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egység vezetőjéhez. 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól 
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása 
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 



 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Hatályos  
2018. május 25-től 

Oldal 18/ 18 

 

   

költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is 
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a 
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 
17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről. 

 
A személyes adatot törölni kell, ha 
 
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja;  
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre;  
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor; 
g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már 

nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt 
törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: 
 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben 
meghatározott egyéb esetben. 

 
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint 
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot 
kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának 
megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül 
teljesíti. 
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Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe 
vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az 
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az 
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, 
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az 
adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be NAIH-nál és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. 

 

12. KÖVETELÉSKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK  
 

adatkezelés célja:  hátralékkezelés, követelés behajtás, követelések nyilvántartása, az adósok 
egymástól való, megkülönböztetése, a követelések érvényesítése, egyedi fizetési 
megállapodások kötése, részletfizetés biztosítása, késedelmes fizetés esetén kamatok 
felszámítása és a számviteli kötelezettség teljesítése, továbbá törvényi adatszolgáltatások 
teljesítése, befizetések azonosítása, nyilvántartása 

kezelt adatok köre :  

- név, születéskori név, előző név, cím (fogyasztási hely cím, levelezési cím, bejelentett 
lakcím, székhely cím), telefonszám e-mail cím, anyja neve, születési hely, idő 

- A követelésre vonatkozó adatok: tőkekövetelés, kamatkövetelés, díjkövetelés, 
engedményezett számla száma, számla kelte/lejárata, befizetések, távhődíj hátralék 
esetén a fogyasztási helyre vonatkozó adatok  

- A behajtási tevékenységgel kapcsolatban rögzített adatok: felszólító levelek, az adóssal 
folytatott minden kommunikáció és levelezés, jogi eljárásokkal kapcsolatos információk és 
dokumentumok (fizetési meghagyásos eljárások, peres eljárások, végrehajtási eljárások) 

adatkezelés jogalapja:   
 
Az adatkezelés jogalapját képezi az engedményezési jogviszony alapján való követelésbehajtás 
esetén a Ptk. 6:193.§ (3) bekezdése. 
 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45. § (1) bekezdése: név; születési hely; 
születési idő; állandó lakhely, felhasználási hely, valamint a fogyasztásra, számlázásra és 
díjfizetésre vonatkozó adatok. 
 
A villamosenergia-szolgáltatásból eredő követelés esetén a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 151.§ (4) a) pontja. 
 
A földgáz egyetemes szolgáltatásból eredő követelés a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. 
125. § (1) és (4) pontjai. 
 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a 
bíróság vagy a közjegyző jogerős határozatának végrehajtása érdekében kiállítandó 
végrehajtható okirat kibocsátásának kérelmezésekor a Társaság köteles közölni a természetes 
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személy adós nevét, lakóhelyét és az azonosításához szükséges adatokat, legalább a születési 
helyét, idejét és anyja nevét.  
 
Az érintett hozzájárulása: telefonszám, e-mail cím esetében az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) b) pont illetve a Rendelet 6. 
Cikk (1) bek. a) pontja a többi adat esetében. 
 
A számviteli kötelezettség, továbbá egyes törvényi adattovábbítási kötelezettségek teljesítése 
esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
(számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése), a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésének (l) pontja, és a 161. § 
(1) bekezdésének c) pontja). 
 
adattárolás határideje : a hátralék kiegyenlítése, vagy a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott idő 

adattárolás módja:  elektronikus és papíralapú 

 
adatfeldolgozó: 
 

- Dr. Rácz Zsolt ügyvédi iroda  
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: követeléskezeléssel kapcsolatos jogi eljárások 
lefolytatása 
 

- Dr. Farkas Csaba ügyvéd  
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: követeléskezeléssel kapcsolatos jogi eljárások 
lefolytatása 

 
- EX-Id Zrt. (1133 Budapest, Árbóc u. 6.) 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: közvetítő ügynök, követeléskezelés 
elősegítése, személyes felkeresés 

 
 

13. PANASZKEZELÉS , TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
 
A panaszkezelési módokra, a kezelt adatok körére, az adatkezelés jogalapjára, a panaszkezelés 
folyamatára, az ügyfélfogadási rendre és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó szabályokat 
részletesebben a Társaság Panaszkezelési szabályzata tartalmazza. 
 
Három - FŐTÁV Zrt.-vel közös - ügyfélszolgálati iroda működik a Társaságnál: 

• 1116 Budapest, Barázda u. 20-30. 
• 1134 Budapest, Váci út 23-27. 
• 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/B. 

 
A Társaság panaszkezelésére a pénzügyi tevékenységéből adódóan a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt), valamint a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei vonatkoznak. A Magyar 
Nemzeti Bank, mint fogyasztóvédelmi felügyeleti szerv működik a Társaság felett.  
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Telefonos hangrögzítést végez a Társaság a honlapon megadott 06 1 483 3809-es és 06 1 328 
3914-es (panaszvonal) telefonszámon.  
 
A hívások fogadását és rögzítését a Társaság saját alkalmazottai végzik. 
A hívások rögzítése helyben történik, és a Hpt. szerinti 5 évig tárolják el.  
 
adatkezelés célja:  az ügyfelek panaszainak kivizsgálása, kezelése, a panaszok és a panaszos 
ügyek elintézésének dokumentálása, nyomon követése 
 
adatkezelés jogalapja:  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 288. § (1)-(3), (4) és (11)-(12) bekezdései  
 
kezelt adatok köre: ügyfél neve; ügyfélszám; lakcíme, székhelye, levelezési címe; telefonszáma; 
értesítés módja; panasz leírása, oka;  panaszos igénye; a panasz alátámasztásához szükséges, 
az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Társaságnál nem áll 
rendelkezésre;  meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; a panasz 
kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat 
 
adattárolás határideje : a panasz megválaszolásától számított Hpt. szerinti 5 év 
 
adattárolás módja:  elektronikusan és papíralapon 
 
 

14. HATÁLYBA LÉPTET Ő ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
A szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. Jelen szabályzattal egyidőben 
hatályon kívül kerül a 2014. szeptember 11-i Belső adatvédelmi szabályzat. 
 

15.  MELLÉKLETEK  
 
1. sz. melléklet TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
2. sz. melléklet ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS 
 
3. sz. melléklet ADATVÉDELMI INCIDENSNYILVÁNTARTÓ 
 
4. sz. melléklet ADATVÉDELMI INCIDENS ÉRTESÍTÉSI LISTA 
 
5. sz. melléklet ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLATOS SEGÉDANYAG 
 
6. sz. melléklet ADATVÉDELMI ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 
 

 
Budapest, 2018. május hó 25. napján 

Dr. Horváth Béla Ph.D. 
vezérigazgató 
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1. sz. melléklet  

 
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT  

 
Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint a 
DHK Zrt.  által ……………………………. (név) 
(………………………………………………………………………….. - anyja neve, születési hely és 
idő) előtt az eddigiekben feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen üzleti 
tervek, kereskedelmi titkok, ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi információk, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá 
tartozó személyes adatok (összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek. 
 
……………………………………….. a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen információk 
egyetlen részét vagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre, vagy nem tárja fel 
más módon semmilyen harmadik fél előtt a DHK Zrt. cégvezetőjének erre felhatalmazó előzetes 
írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az információk bizonyító erejű dokumentumokként 
nyilvánosságra bocsáthatók. Az ilyen információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak 
pusztán azért, mert ezekből további általános információkat lehet szerezni, vagy mert 
begyűjthetők egy vagy több forrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert 
megszegték a jelen nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel vagy jogi személlyel kötött hasonló 
nyilatkozatokat. 
 
Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági 
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus 
adattároló eszközben vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látja el 
bármely harmadik fél előtti jogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartja a DHK Zrt. 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának irányadó rendelkezéseit. Beleegyezését adja 
ahhoz is, hogy egyetlen anyagról sem készít másolatot és az ilyen anyagok valamennyi másolatát 
kérésre azonnal visszaszolgáltatja. 
 
Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a DHK Zrt. és 
hogy a DHK Zrt.  folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen információk bizalmas jellegűek, 
értékesek és nélkülözhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az ilyen információkat nem fogja 
felhasználni, kiaknázni és/vagy üzleti alapokra helyezni saját javára vagy bármely egyéb harmadik 
fél javára. 
 
Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy egyéb 
joggal. 
 
Jelen titoktartási nyilatkozat ……………………………………….. (dátum vagy konkrétan 
meghatározható esemény, így pl.: „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe. 
 
Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes 
adatot a DHK Zrt.  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli. 
 
Budapest, 20……………………… 
__________________________________
_____________________________________________ 
 Nyilatkozattevő  DHK Zrt. 
  képviseletében 
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2. sz. melléklet 
ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS 

 
Az Európai Parlament és a Tanácsa 2016/679 Rendelet ének 28. cikke, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 18. pontja 
szerint létrejöv ő adatfeldolgozói jogviszony:  
 
Az adatkezelő megnevezése:  ..............................................................................................  
Cím:  ..................................................................................................................................  
Telefon:  .................................    fax ............................................    e-mail:  ...........................  
(Adatkezelő) 
és 
Az adatfeldolgozó megnevezése:  .........................................................................................  
Cím:  ..................................................................................................................................  
Telefon:  .................................    fax ............................................    e-mail:  ...........................  
 (Adatfeldolgozó) 
 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a személyes adatok 
védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát mint az Európai Unió és a tagállamok által is 
védett alapjogot, Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen 
szerződésben meghatározott adatkezelési folyamatát. 
 
1. cikk 
Fogalmak 
 
Jelen szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, 
„adatkezelés/adatkezel ő”, „adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik a magyar 
országgyűlés által megalkotott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény fogalmaival (a továbbiakban „Infotv.”), illetve az Európai Parlament és a Tanács  
2016/679.  rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) fogalmaival. 
 
2. cikk 
Az adatfeldolgozás részletezése 
 
Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása: 
XxX 
Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben: 
XxX 
Az érintettek köre: 
XxX 
A feldolgozott személyes adatok köre: 
XxX 
Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása: 
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XxX 
 
3. cikk 
Joghatóság és az alkalmazandó jog  
 
Adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, ezért – 
alkalmazva a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 0836-02/10/HU WP 179 8/2010. számú 
véleményét az alkalmazandó jogról - a teljes adatkezelésre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra 
(így különösen az adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos.  
 
4. cikk 
Az adatfeldolgozó és az adatkezel ő jogai és kötelezettségei 
 
Adatkezelő Adatfeldolgozónak utasításainak jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő 
Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást. 
 
Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót, a 
további adatfeldolgozó megjelölését jelen szerződés 1. számú mellékletének  kell tartalmaznia. 
 
Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 
adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései 
szerint köteles tárolni és megőrizni. 
 
Kapcsolattartás 
 
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásait 
betartani, az abban foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát. 
 
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásai szerinti 
adatbiztonsági követelményeket betartani. 
 
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a 
2. cikk szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit 
Adatfeldolgozó viseli. 

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor 
jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés tényét Adatkezelő Adatfeldolgozó részére legalább 3 
munkanappal előre köteles írásban jelezni.  Az ellenőrzés történhet elektronikus kapcsolattartás 
útján, vagy helyszíni ellenőrzéssel az adatkezelés helyén, illetve az Adatfeldolgozó tevékenységi 
központjában. 

Nem mentesül az Adatfeldolgozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha az 
Adatkezelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 
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Adatfeldolgozó a 2. cikkben leírt adatfeldolgozási tevékenység, szolgáltatás nyújtásának 
befejezését követően köteles haladéktalanul minden személyes adatot– az Adatkezelő döntése 
szerint - vagy törölni, vagy visszajuttatni az Adatkezelő részére. 
 
Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben 
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem 
minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a 
másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános 
szabályai szerint megtéríteni. 

 
5. cikk 
Felelősség  
 
Az Adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért Adatkezelő felel. Az Adatfeldolgozónak 
adott utasítás végrehajtásának jogszerűségéért és az adatfeldolgozó adatfeldolgozási 
tevékenységét szabályozó jogszabályok betartásáért Adatfeldolgozó felel.  
 
Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak 
betartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt 
volna el.  
 
Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott 
túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az érintettnek vagy 
harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni. 
 
6. cikk 
Mediáció és illetékesség 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen 
békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetére – a pertárgy 
értékétől függően – a …………………….. Ítélőtábla, illetve a ……………………….Törvényszék 
illetékességét kötik ki. 
 
7. cikk 
Együttm űködés az adatvédelmi hatóságokkal 
 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés egy példányát – amennyiben nemzeti joguk 
szerint erre kötelesek – eljuttatják a személyes joguk szerinti adatvédelmi hatósághoz. 
 
8. cikk 
 
Titoktartás 
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Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, adatot és 
információt kötelesek bizalmasan és titkosan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy arról 
harmadik illetéktelen személy tudomást ne szerezhessen. A titoktartási kötelezettség a szerződő 
feleket a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni 
a felek minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné.  
 
9. cikk 
 
Záró rendelkezések  
A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult 
személy(ek) cégszerű aláírása mellett történhet. 
 
Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 
minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 
 
Felek a szerződés jelen pontjának megsértéséből eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt 
a másik fél részére teljes mértékben köteles megtéríteni.  

Adatfeldolgozó személyes teljesítésre kötelezett tagja köteles az Adatkezelő által előírt titoktartási 
nyilatkozat aláírására és az abban foglaltak maradéktalan betartására. 

 

10. cikk 

Adatkezel ő részéről:  
Név: ...................................................................................................................................  
Titulus:  ..............................................................................................................................  
 
 ........................................................................  
 aláírás 
(szervezet hivatalos bélyegzője) 
 
Adatfeldolgozó részér ől 
Név: ...................................................................................................................................  
Titulus:  ..............................................................................................................................  
 
 ........................................................................  
 aláírás 
(szervezet hivatalos bélyegzője) 
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3. sz. melléklet 

 
ADATVÉDELMI INCIDENSNYILVÁNTARTÓ  

 
A Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 15. § (1a) bekezdése alapján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást 
vezet. 
 
A Társaság minden adatvédelmi incidenst iktat, az iktatott incidensnyilvántartó lapokból 
nyilvántartást vezet. 

 
……/20…/AVINC1 

 
ADATVÉDELMI INCIDENSNYILVÁNTARTÓ LAP  

Az adatvédelmi tisztviselő tölti ki! 
 
Az adatvédelmi incidens id őpontja: 2 
 
Az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti egys ég: 
 
Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns körül ményei: 
 
Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adato k köre: 
 
Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma : 
 
Az adatvédelmi incidens körülményeinek leírása: 
 
Az adatvédelmi incidens hatásai: 
 
Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedé sek leírása: 
 
Helyszín, dátum 
 
 ............................................................................... 
  adatvédelmi tisztviselő 
 

                                                      

1 Értelemszerűen iktatva, például 1/2018/AVINC, azaz a 2018-es év 1-es számú incidense. 
2 Az incidens kezdetének dátumától (nap-óra-perc) az incidens végleges elhárításának dátumáig (nap-óra-perc). 
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4. sz. melléklet 

 
ADATVÉDELMI INCIDENS ÉRTESÍTÉSI LISTA  

 
I. Az adatvédelmi incidensben érintett magánszemélyek köre: (adatvesztés esetén a redundáns 

mentési helyről való adathozzáférés útjának megadásával) 
 

Érintett neve  és elérhetősége: 
 

1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. ……………………………………………………. 
4. …………………………………………………… 

 
 

II. Az adatvédelmi incidensben érintett szervezet adatai, illetve a szervezeti adatok/információk 
köre: (adatvesztés esetén a redundáns mentési helyről való adathozzáférés útjának 
megadásával) 
 
Érintett szervezetek neve, címe, adóazonosítója és elérhetősége: 
 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. ……………………………………………………. 
4. …………………………………………………… 

 
Az értesítési rend: elsődleges az érintett magánszemélyek értesítése. 
 
 
Dátum: ……………………………….. 
 ……………………..…………………. 
 aláírás 
 [adatvédelmi tisztviselő] 
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5. sz. melléklet 

 
 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLATOS SEGÉDANYAG  
 

Bevezetés 
 
A Társaság tevékenységének ellátásához kapcsolódóan az alábbi adatkezelési eljárást kívánja 
bevezetni, amelynek során a Társaság adatkezelőként jár el: 
 
1. A bevezetni kívánt adatkezelési folyamat leírása: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
2. Az adatkezelési műveletek módszeres leírása:  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
3. A Társaság és az adatkezelési folyamatban egyéb résztvevők megnevezése (a résztvevők 

státuszának és adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása): 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
4. Az adatkezelés bevezetésének várható dátuma: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése a)- f) pontjai3 az irányadók. 
 
Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti: az adatkezelési folyamat 
akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik 
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 
 
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy érdekmérlegelési tesztet, 
amelynek során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és 
szabadságainak arányos mértékű korlátozását kell vizsgálni és megfelelően alátámasztani. 
 

                                                      
3
 (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike 

teljesül: 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges; 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 
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A Rendelet 35. cikkének felhatalmazása alapján a Társaság az alábbi hatásvizsgálatot végzi el: 
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I. Az adatkezelés jogalapja 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

II. Az adatkezelés célja/az adatkezel ő jogos érdekének leírása 
 
Az adatkezelés céljainak, indokainak leírása, különös tekintettel az adatkezelés 
szükségességének, elengedhetetlenségének alátámasztása: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
A kezelt adatok körének pontos meghatározása. Annak meghatározása, hogy az egyes adatok 
tekintetében fennáll-e az adatkezelési cél, az adat a cél elérésére alkalmas-e, szükséges-e? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

III. Az érintettek köre 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Az adatkezelés egyéb körülményei 
 
Az adatkezelés specialitásai, esetleges különleges személyes adatok, adattovábbítások 
megnevezése és indoka. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
adattovábbítás 
címzettje:………………………………………………………………………………………………………
………… 
adattovábbítás 
célja:……………………………………………………………………………………………………………
………….. 
adattovábbítás 
jogalapja:………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

V. Várható hatások, kockázatok (más módszer) 
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1. Milyen lehetséges kockázatokkal jár az adatkezelés az érintettek jogainak esetleges sérelme 
szempontjából? Adatbiztonsági kockázatok vizsgálata. Az esetleges adatvesztések, 
jogosulatlan hozzáférések, vagy egyéb adatvédelmi incidensek bekövetkezésének lehetséges 
esetei, az incidens-bekövetkezés valószínűségének vizsgálata. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
2. Melyek az érintettek érdekei az adatkezeléssel kapcsolatban? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
3. Alternatíva keresése. Létezik-e más módszer a cél elérésére, amely az érintettek jogait 

kevésbé korlátozza? Ha létezik, ugyanolyan hatékonyan szolgálja-e a cél elérését? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Arányos-e az érintettek jogainak korlátozása az elérendő céllal? Csak annyiban korlátozza-e 

az érintettek jogait, amennyire a cél elérése érdekében szükséges? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
VI. A kockázatok elhárítására tett intézkedések, ga ranciák, a felek együttm űködése 

 
1. A megtett intézkedések leírása. Az egyes intézkedések mennyiben csökkentik az adatkezelési 

kockázatokat. Adatbiztonsági intézkedések leírása (fizikai, logikai, adminisztratív intézkedések 
megtétele). 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Az érintettekkel való együttműködés biztosítása (panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek, 

kérelemre történő tájékoztatásadás lehetősége, adatvédelmi szabályzat megléte, adatvédelmi 
tisztviselő kinevezése, stb.). 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
VII. A hatásvizsgálat eredményének megállapítása, a  kockázat mértékének, jellegének 

leírása, további intézkedések megtételének szüksége ssége, el őzetes konzultáció 
szükségessége 
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A kockázat mértékének, jellegének leírása, következtetés levonása (miért jogszerű az 
adatkezelés, miért fűződik magasabb érdek a cél eléréséhez, illetve az érintettek jogainak 
korlátozása mitől arányos). 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
VIII. Érintettek jogainak leírása, tiltakozás, hozz áférhet őség joga 

 
A Rendelet 12-21. cikkében szabályozott jogok bizto sítása: 
 

� tájékoztatás joga,  
� helyesbítéshez való jog, 
� törléshez való jog, 
� adathordozhatósághoz való jog, 
� tiltakozáshoz való jog. 

 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat 
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 
 
név:    …………………………………….. 
e-mail cím:   ……………………………………..  
(olyan elérhetőség megadása szükséges, amit rendszeresen néznek) 
telefonszám:   …………………………………….. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál  lehet élni:   
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu 
 
Az adatvédelmi tisztvisel ő 
elérhet ősége……………………………………………………………………………… 
 
Kelt..:……………………. 
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6. sz. melléklet 
 

ADATVÉDELMI ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT  
 
 
Az érintett személyes adat:  
 
1. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka: 
A (Társaság neve) (a továbbiakban: Társaság) tevékenységéhez kapcsolódóan a (akiknek az 
adatait kezeli pl. adósok) (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait kezeli. 
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése a)- f) pontjai, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) rendelkezései az irányadók. 
Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti: az adatkezelési folyamat 
akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik 
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy érdekmérlegelési tesztet, mely 
során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak 
arányos mértékű korlátozását kell vizsgálni és megfelelően alátámasztani. 
Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság: 
- azonosítja az adatkezelőnek, azaz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező 
személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, és 
- a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül 
szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, 
amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél, és 
- megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival 
kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Társaság jogos érdekeinek ellenpontját, és 
- elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez 
alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. 
Az ok leírása: 
 
 
 
 
 
2. A Társaság, mint adatkezel ő jogos érdeke: 
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3. Az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, m ennyi ideig tartó adatkezelését 
igényli a jogos érdek: 

Az adatkezelés célja: 
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
Adatkezelés időtartama: 
 
 
 

4. Az Érintett érdekei, alapjogok:  
 
Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. 
Az Infotv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása 
annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben 
tartsák. A Rendelet és az Infotv. továbbá alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag 
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes 
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig kezelhető. A személyes adatok jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését, illetve az adatok 
biztonságát szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető Törvénykönyv is büntetni rendeli. 
Az Érintettnek, mint természetes személynek az előbbiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik 
ahhoz, hogy: 
- információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, 
- saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen, 
- magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, 
- az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen 
keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek. 
 
5. A Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érd ekeinek, alapjogainak súlyozása: 
 
 
 
 
 
6. A biztosítékok, garanciák: 
Az adatfelvételkor kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor információt kérhet az 
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a Társaság a lehető legrövidebb idő, maximum a 
kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja. A Társaság honlapján 
elérhető az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, mely részletes leírást tartalmaz az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, azok egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő 
jellemzőiről.  
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 
adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 
 
NÉV:    …………………………………….. 
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E-mail cím:   …………………………………….. 
(olyan elérhetőség megadása szükséges, amit rendszeresen néznek) 
Telefonszám:   …………………………………….. 
  
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál  (a továbbiakban: NAIH) lehet élni:   
 
Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap:  http://www.naih.hu 
 
 
Az adatvédelmi tisztvisel ő elérhet ősége: 
……………………………………………………………………………… 
 
Az adatkezelés a telefonszám kapcsolatfelvétel és esetlegesen kapcsolattartás céljából történő 
felhasználásáig, ellenőrzéséig terjed ki, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő 
kiadása, profilalkotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg. A valóságnak nem 
megfelelő személyes adat módosítása bármikor kérhető. Az Érintett kérheti személyes adatainak 
törlését, amennyiben véleménye szerint annak kezelése nem indokolt. A Társaság a kérelem 
beérkezését követő 15 napon belül írásban értesíti az Érintettet a kérelem kivizsgálásának 
eredményéről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről. Az adat törlésre kerül, ha a Társaság 
megállapítása szerint a tárolt adat kezelése jogellenes, a törlést elrendelte a bíróság, a NAIH, az 
adat hiányos, vagy téves, és ezen állapot nem kiküszöbölhető, vagy az adatkezelés célja 
megszűnt, illetőleg az adat tárolásának törvényi határideje lejárt. A Társaság az adatbiztonság 
érvényesülése okán, a Rendelet és az Infotv., illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak 
megfelelve minden olyan technikai, szervezeti, szervezési és egyéb olyan műszaki feltételt 
biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, 
hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza. Előbbiekre tekintettel a Társaság 
által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. 
 
 
7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 
 
 
 
 
 
8. A tiltakozás joga: 
Az Érintett nyilatkozatában kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését, mely kérelmet a Társaság a beérkezéstől 
számított 15 napon belül megvizsgál, döntéséről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről írásban 
megküldi tájékoztatását. Indokolt tiltakozás esetében – megállapításra kerül, hogy az Érintett 
érdekei elsőbbséget élveznek - az adatkezelés megszüntetésére kerül sor. Abban az esetben, 
amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, a közléstől számított 30 napon 
belül a lakhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel. 
 
Kelt.: 
 
Készítette: 


