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A

BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52., Cg.: 02-09-062862) az
informrici6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsrigr6l sz6l6 2011. 6vi CXIL T<irv6ny
(tovdbbiakban Infotv.) 25lA. $-6ban meg6llapitott feladatkdr6ben eljdrv4 mint a Nemzeti
Adatv6delmi 6s Inform6ci6biaons6gi Hat6s6gnril NAIH-89f 69/2015. szrlmon nyilv6ntartott
adatkezel6 a NKft. egys6gein6l zaj 16 adatkezel6s rendj6re az alitbbi szabii'lyzatot alkotja.

I.

r6sz
A SZEMELYES ADATOK KEZELESfRE VONATKOZO SZASAI,YOX

t.

fejezet

A szabrilyzat c6lja

6s

hatrilya

(1)

A jelen szabrilyzat cdlj4 hogy meghat6rozza a BIOKOM Nonprofit Kft., mint adatkezel6
els6dleges feladatait, valamint, hogy biztositsa a BIOKOM Nonprofit Kft. riltal v6gzett
adatkezel6sek, adatfeldolgozrisok sor6n a szem6lyes adatok v6delm6hez fl:zodo informrici6s
iinrendelkezdsi jog 6rvdnyesiildsdt 6s a k6z6rdekii, illetve k6z6rdekb6l nyilvdnos adatok
hozz6f6rhet5s6g6t, tov6bbri, hogy meghat6rozza a BIOKOM Nonprofit Kft. 6ltal kezelt szem6lyes
adatok jogosulatlan felhasznrilisrinak megakadrilyoz6sa 6rdek6ben a szem6lyes adatok kezel6se
sor6n irrinyad6 adatvddelmi 6s adatbiaons6gi szab6lyokat.

(2)

A BIOKOM Nonprofit Kft. 6ltal kezelt adatok kdre

els6sorban a

NKft. 6ltal ell6tott

tinkormrlnyzati kdzfeladat-ell6trisi tev6kenysdghez kapcsol6dik:
A BIOKOM Nonprofit Kft., mint P6cs Megyei Jogri Viiros 6ltal vd.rosiizemeltet6si 6s keqveleti

kdzszolg6ltatiisi feladatokkal megbizott kdzszolg6ltat6 tevdkenysdge

soriin v'gzett

adatkezelds6nek alapvet6 c6lja kiil6n6sen:

- a kdzfeladat-ell6trlshoz
trij

- a
(3)

kapcsol6d6 bejelent6sek panaszok, kririg6nyek kezel6se,

6koztatasok, felhivasok kiadrisa

k6zfeladat ell6trishoz kapcsol6d6an kdtittt szerzcid6sekkel kapcsolatos

igdny6rv6nyesit6s
kdzritkezel6i jogkdrben hozz6j6rulasok, taj6koztatrisok, felhivrisok kiadrisa
Pdcs Megyei Jogri Varos korldtozott 6s fokozottan korldtozott dvezeteibe tiirt6n6
behajtrisra jogosit6 enged6lyek kiadasa, a szabAlyszeri ig6nybevdtel ellen<irz6se,
a parkolis6rt, illetve a parkol6 z6na egy6b ig6nybevdtel66rt fizetend6 dij- 6s
p6tdijkdvetel6s 6rvdnYesit6se
kdzteriilet hasmrilati meg6llapodrisok megkdtdse, a koztertilet haszn6lat ellencirzese,
kdzteriilet haszn6lati dij 6rv6nyesit6se
a P6csi Kdztemet6 tiz emeltet6sdhez kapcsol6d6, 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok tiltal
el6irt adatok nyi lv6ntart6sa, kezel6se.

szabillyzat Lirgyi hat6lya kiterjed a BIoKoM Nonprofit Kft. kezel6s6ben l6v6
valamennyi szem6lyes, valamint kdz6rdekii vagy kdz6rdekb6l nyilviinos adatra.

A

szabirlyzat szem6lyi hat6lya kiterjed a BIOKOM Nonprofit Kft' minden
munkavallal6jara, valamint munkav6gz6sre iftinyul6 egy6b jogviszonyban 6116 szem6lyre.

(4)

A
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2. fejezet
Az adatv6delem alapfogalmai 6s alapelvei

(1) A szabalyzat elk6szit6sekor figyelembe vett jogszab6lyok:
- az informrici6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informiici6szabadstigr6l sz6l6 2011. 6vi CKI.
-

tiirv6ny (lnfotv.)
Az Eur6pai Parlament

(EU) 20161679 rendelete a term6szetes
szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben t6rtdn6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok
szabad rlramlisrir6l, valamint a 95/46lEK ir6nyelv hat6lyon kiviil helyez6sdr6l (6ltaldnos
adatvddelmi rendelet - GDPR)
a Munka T6rv6nykdnyv6r6l sz,6l6 20l2.6vi I. tdrv6ny
A polgrirok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilvrintartasar6l sz6l6, 1992. 6vi LXVI.
tiirv6ny, egys6ges szerkezetben a vegrehajuisar6l sz6l6 14611993. (X. 26.) Korm. rendelettel
Magyarorszrig helyi dnkormrinyzatair,bl sz6l6 2011' 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (Mii'tv')
6s a Tandcs 2016. 6prilis 27 -i

a kdztulajdonban 6116 gazdasdgi tirsasrlgok takar6kosabb mtik6d6sdr6l sz6l6 2009. 6vi

CXXII.

tiirv6ny
fogyaszt6v6delemr6l szbl6 1997.6vi CLV. tiirv6ny
A kdzriti kdzlekeddsr6l sz6l6 1988.6vi I. tiin6ny (I(kt.)
a kdzuti kdzlekeddsi nyilvrintartrisr6l sz6l6 1999. 6vi L]{XXIV. tiirv6ny
a temet<ik6l 6s a temetkez6sr6l sz6l6 1999. 6vi XLIII. tiirv6ny
P6cs Megyei Jogri Vriros Onkormrinyzata Kdzgyril6sdnek 4912011. (X.31.) sz. rendelete P6cs
Vriros k6myezetkimdl6 forgalmi rendj6r6l, a fizet6 parkol6helyek mr.ikddtet6s6r<il, valamint a
vrirakoz6si dijakr6l
P6cs Megyei Jogri V6ros Onkormrinyzata Kdzgyfilds 6nek 4212005. (XI.29.) sz. rendelete a
k<taemet6k6l 6s a temetkezds rendj6r6l
P6cs Megyei Jogri Varos Onkormein yzata Kdzgyillsdnek 31/2008 (X.15.) sz. rendelete a
koaeriilet hasznAlat6.r6l
Pdcs Megyei Jogri V6ros egy6b vonatkoz6 iinkorminyzati rendeletei
a

(2)

Az irtelmezo rendelkezdsek tekintetdben

az

Infotv. 3. g-a 6s a GDPR 4. cikke az i1inyad6.

(3)

A BIOKOM Nonprofit Kft. 6[tal, illetve szervezetdben a c6l megval6suLis6hoz sziiksdges
mdrtdkben 6s ideig csak olyan szemdlyes 6s ktildnleges adat kezelhetS, amely az adatkezel6s
cdljrinak megval6suliisrihoz elengedhetetlen 6s a c6l el6r6sdre alkalmas. A BIOKOM Nonprofit
Kft. gondoskodik az elt6r6 c6hi adatkezel6sek elkiil6nit6s6r6l.

(4)

A BIOKOM Nonprofit Kft. munkav6llal6i feladataik ell6tiisa kdr6ben szem6lyes 6s
ktildnleges adatot csak a vonatkoz6 jogszab6lyok betartris6val kezelhetnek.

(5)

Szemdlyes adat csak a BIOKOM Nonprofit Kft. feladat- 6s hatrlskdr6nek gyakorliisiitroz
sziiks6ges c6lb6l, jog gyakorl6sa vagy kittelezettsdg teljesit6se 6rdekdben kezelhet6. A BIOKOM

Nonprofit Kft. 6ltal kezelt
bocs6tott

-

-

vagy feladatainak elltitiisrihoz miis adatkezel6 6ltal rendelkez6sre
szem6lyes adatok magiincdlra val6 felhasm6lisa tilos.

(6)

A BIOKOM Nonprolit Kft. adatkezel6st v6gz6 munkavdllal6ja feryelmi, krirt6rit6si,
szabilys6rt6si 6s biintet6jogi felel6ss6ggel tartozik a feladat- 6s hatiskSr6nek ryakorlisa
sorin tudomisrira jutott szem6lyes adatok jogszerff kezel6s66rt, a BIoKoM Nonprofit Kft.
nyilvdntartdsaihoz rendelkez6s 6re 6116 hozzif6r6si jogosultsrlgok jogszert grakorl{s66rt.
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(7)
a)
b)
c)
d)

Szem6lyes adatot a BIOKOM Nonprofit Kft. csak akkor kezelhet, ha
azt toweny, illetve t6,rv6ny felhatalmazrlsa alapj6n, az abban meghatiirozott kdrben helyi
onkormanyzat rendelete kdz6rdeken alapul6 c6lb6l elrendeli
M a) pontban meghatiirozottak hirinyban az az adatkezel6 trirv6nyben meghatirozott
feladatainak ellltrisahoz felt6tlentil sztiks6ges 6s ahhoz az lrintett kifejezetten hozzi\intl,
vagy
az az 6rintett vagy miis szem6ly l6tfontoss6gri 6rdekeinek v6delm6hez, valamint a
szem6lyek 6let6t, testi 6ps6g6t vagy javait fenyeget6 kdzvetlen vesz6ly elhririt6srihozvagy
megel6z6s6hez sztiks6ges 6s azzal arinyos, vagy
a szem6lyes adatot az eintett kifejezetten nyilvinossiryra hozta es az az adatkezeles
c6ljanak megval6sulflsiiltoz sztiks6ges 6s azzal ar6nyos.

3.

fejezet

Az 6rintett j ogainak 6rv6nyesit6se

(l)

A BIOKOM Nonprofit Kft. iigyvezeto igazgat6ja biaositja, hogy az eintett adatalany a
BIOKOM Nonprofit Kft-n6l kezelt adataihoz hozzife4en, azokkal kapcsolatban t6j6koztatast
k6rjen.

(2) Az 6rintett jogosult arra, hogy azadatkezelo 6s azannak megbizishb6l vagy rendelkez6se
alapjan eljrlr6 adatfeldolgoz6 iital kezelt szem6lyes adatai vonatkoziisiiban
a. az adatkezel6ssel risszefiigg6 t6nyekrSl az adatkezel6s megkezd6s6t megel6z<ien
b.

k6relm6re szem6lyes adatait 6s az azok kezel6s6vel 6sszefi.igg6 informrlci6kat az
adatkezeki a rendelkez6s6re bocsiissa (hozzilfer6shez val6 jog),
c. k6relm6re szem6lyes adatait azadatkezel6 helyesbitse, illetve kieg6szftse (helyesbit6shez
val6 jog),
d. k6relm6re szem6lyes adatai kezel6s6t az adatkezel<i korlittozza (az adatkezel6s
korliitoziis6hoz val6 j og),
e. k6relm6re szem6lyes adatait az adatkezel6 tdrdlje (trlrl6shez val6 jog).

A BIOKOM NKft. az 6rintett jogai 6rv6nyesiil6s6nek el6segit6se 6rdek6ben megfeleki mtiszaki
es szervezdsi int6zked6seket tesz, igy ktildndsen
a) az lintett r6sz6re az nyrijtand6 brirmely 6rtesit6st 6s tlj6koztatilst k<innyenhozzifdrhet6 6s

olvashat6 form6ban, l6nyegre trir6, vil6gos 6s kriz6rthet6en megfogalmazotttartalommal teljesiti,
6s

b) az 6rintett 6ltal benyfjtott, az <it megillet6 jogosults6gok 6rv6nyesit6s6re ir6nyul6 k6relmet
annak benyrijt6srit6l szrimitott legrrividebb idri alatt, de legfeljebb huszoniit napon beliil
elbir6lja 6s drint6s6rill az eintettet ir6sban vagy ha az flintett a k6relmet elektronikus riton
nytjtotta be, elektronikus tton 6rtesiti.
A t6j6koztatils ingyenes, ha a thjflkoztat6st k6rd a foly6 6vben tvonos adatk<irre vonatkoz6an
tirjdkoztatirsi k6relmet m6g nem nyrijtott be. Ha az 6rintett foly6 6vben, azonos adatkcirre
vonatkoz6an ism6telten k6relmet nyrijt be,6s e k6relme alapj6n azadatkezel6 vagy adatfeldolgoz6
iiltal kezelt szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, tdrl6s6t vagy az adatkezel6s korlfutozdsii az
adatkezel6 jogszenien mell6zi, kiilts6gt6rit6s 6llapithat6 meg.
Ha megalapozottan feltehet5, hogy az 6rintetti jogok 6rv6nyesit6se irilnt k6relmet benyujt6
szemdly az 6rintettel nem zvonos szem6ly, az adatkezel6 a k6relmet az aa benyujt6 szem6ly
szemflyazonossiigiinak hitelt 6rdeml6 igazol6srit kdvet6en teljesiti. Amennyiben az drintett
k6relme elutasit6sra keriil, :i;gy tAjdkoztatni kell annak indokar6l, valamint a bir6srlgi jogorvoslat
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6s a Nemzeti Adatvddelmi 6s Informdci6szabadsrlg Hat6s6ghoz (a tov6bbiakban: Hat6srig)
fordulis lehet<isdg6r<il.

(3)

elflzetes trflj6koz6ddshoz val6 jog 6rv6nyesiil6se 6rdek6ben az adatkezelo az
adatkezel6si mfveletek megkezdds6t megel6z<ien vagy legk6s6bb az els6 adatkezel6si mrivelet
megkezd6s6t k6vet6en haladdktalanul az 6rintett rendelkezds6re bocs6tja az adatkezel6 6s
adatfeldolgoz6 megnevez6s6t 6s el6rhet6s6geit, az adatvedelmi tisavisel<i nevdt 6s
el6rhet6s6geit, a tervezett adatkezel6s cdljat 6s az 6rintettet megillet6 jogok, valamint azok
6rv6nyesitdse m6dj6nak ismertetds6t.
Ezen tril az adatkezelo tirj5koztatlst ad az adatkezelds jogalapjrir6l, az adalok meg6rz6s6nek
id<itartamrir6l, - az drintett szemdlyes adatainak tov6bbitisa est6n - az adattovirbbitAs cimzettj6r6l
a kezelt adatok gytijtdsenek forr6sii.r6l, 6s az adatkezel6s k6riilm6nyeivel dsszfiiggti minden
tovdbbi 6rdemi t6ny, 6l.

Az

(4)

A hozz6f6r6shez val6 jog 6rv6nyesiil6se 6rdek6ben az 6rintettet k6relm6re az adatkezel6
tAjdkoztalja arr6l, hogy szem6lyes adatait maga az adalkezelo, illetve a megbizrisrib6l vagy

rendelkez6se alapj6n elj 616 adatfeldolgoz6 kezel i-e.
Az adatkezell az 6rintett rendelkez6sdre bocs6tja az 6rintett 6ltala kezelt szem6lyes adatait, es k6zli

vele
a) a kezelt szem6lyes adatok forrris6t,
b) az adatkezells c6lj6t 6s jogalapjet,
c) a kezelt szem6lyes adatok kdr6t,
d) a kezelt szem6lyes adatok tovribbitrisa eset6n az adattovribbitrls cimzettjeinek kdr6t,
e) a kezelt szem6lyes adatok meg<irz6s6nek id6tartamit, ezen id6ta(am meghatrfu:ozrisfurak
szempontjait,
fl az 6rintettet a jogszabdlyok alapjrln megillet6 jogok, valamint azok 6rv6nyesit6se m6djri,nak
ismertet6s6t,
g) profilalkotrls alkalmazistinak eset6n annak t6nydt 6s
h) az drintett szemdlyes adatainak kezel6s6vel dsszeftigg6sben felmeriilt adatv6delmi incidensek
bekdvetkez6sdnek k6riilm6nyeit, azok hat6sait 6s az azokkezellsdre tett int6zked6seket.

(5)

A helyesbit6shez val6 jog 6rv6nyestl6se 6rdekeben az adatkezelo, ha az 6ltala, illetve a
megbiz6s6b6l vagy rendelkez6se alapjiin elj6r6 adatfeldolgoz6 iital kezelt szem6lyes adatok
pontatlanok, helytelenek vagy hidnyosak, azokat - kiildndsen az drintett k6relmdre - halad6ktalanul
pontositja vagy helyesbiti, illetve ha az az adatkezel|,s c6ljiival tisszeegyeztethet6, az 6rintett 6ltal
rendelkez6s6re bocsAtott tovrlbbi szem6lyes adatokkal vagy az drintett 6ltal a kezelt szem6lyes
adatokhoz fiizdtt nyilatkozattal kieg6sziti (a tov6bbiakban egyiitt: helyesbit6s). Mentesiil a a fenti
kdtelezetts6g al6l az adatkezel6, ha
a) a pontos, helfall6, illetve hianytalan szem6lyes adatok nem 6llnak rendelkezds6re 6s azokat az
6rintett sem bocsritja a rendelkezds6re, vagy
b) az drintett 6ltal rendelkezds6re bocsdtott szem6lyes adatok val6disiiga kdtsdget kizrir6an nem
ril lapithat6 meg.

(6)

Az adatkezel6s kork[tozisihoz val6 jog 6rv6nyesiil6se 6rdek6ben az adatkezelo az alirbb
meghatarozott adatkezel6si mriveleteke korlitlozza az adatkezel6st,
a) ha az 6rintett vitatja az adatkezell, illetve a megbizrisdb6l vagy rendelkez6se alapjan elj6r6
adatfeldolgoz6 6ltal kezelt szem6lyes adatok pontossrlgrit, helyt6l16srig6t vagy hirinytalansrlg6t, 6s
a kezelt szem6lyes adatok pontossiiga, helytrill6sriga vagy hirinytalans6ga k6ts6get kizii'r6an nem
rillapithat6 meg, a fenn6ll6 k6ts6g tisztazrisrinak id6tartamara,
b) ha az adatok tdrl6sdnek lenne helye, de az 6rintett irasbeli nyilatkozata vagy az adatkezelo
rendelkez6s6re rill6 inform6ci6k alapjrin megalapozottan felt6telezhet6, hogy az adatok tiirlese
lu_Joo Adatvddelmiszabevzaao2l.09 01.docx
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s6rtend az drintett jogos 6rdekeit, a tdrl6s mell<iz6s6t megalapoz6 jogos 6rdek fenn6ll6s6nak
id6tartamara,
c) ha az adatok tdrl6s6nek lenne helye, de az adatkezel6 vagy mas k6zfeladatot ell6t6 szerv riltal
vagy r6szv6tel6vel v6gzett, jogszabrllyban meghatrirozott vizsgrilatok vagy eljrir6sok igy
kiildndsen biintet6elj6ras - soriin az adatok bizonyit6kkdnt val6 meg6rz6se sziiks6ges, ezen
vizsg6lat vagy elj6rrls vdgleges, illetve joger6s lezitritsitig,
d) ha az adatok tiirl6s6nek lenne helye, de a dokument6ci6s kdtelezettsdg teljesit6se cdljib6l az
adatok meg<irz6se sztiks6ges.

-

(7)

A t6rl6shez val6jog 6rv6nyesitdse 6rdekdben az adatkezel6 haladdktalanul tdrli az 6rintett
szem6lyes adatait, ha
a) az adatkezelds jogellenes, igy ki.ildn6sen, ha az adatkezel6s
aa) a 4. $-ban rdgzitett alapelvekkel ellent6tes,
ab) c6lja megszrint, vagy az adatok tovribbi kezel6se m6r nem sziiks6ges az adatkezel6s c6ljinak
megval6suLis6hoz,
ac) tdrv6nyben, nemzetkdzi szerz<id6sben yagy az Eur6pai Uni6 k6telez6 jogi aktusriban
meghatarozott id6tartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszrint 6s az adatok kezel6sdnek nincs m6sik jogalapja,
b) az drintett az adatkezeleshez adolthozzirjitrdisirt visszavonja vagy szemdlyes adatainak tirrl6s6t
k6relmezi, kivdve, ha az adatok kezel€se az 5. $ (l) bekezdds a) vagy c) pontj6n vagy (2) bekezd6s
b) pontj6n alapul,
c) az adatok tdrl6s6t jogszabdly, az Eur6pai Uni6 jogi aktusa, a Hat6s6g vagy a bir6sig elrendelte,
vagy
d) a 19. $ (1) bekezd6s b)-d) pontjrlban meghatrtuozott id<itartam eltelt.

(8)

a)

Az adat trirl6s6re ir6nyul6 k6relem megtagadhat6, ha az adatkezel6s sziiks6ges
a szem6lyes adatok kezel6s6t el6ir6, az adatkezelore alkalmazand6 jogszabrily szerinti
kdtelezetts6g teljesitdse, illetve kdzdrdekbll vagy az adatkezel6re ruhrizott kdzhatalmi

b)

jogositvriny gyakorlisa keret6ben v6gzett feladat v6grehajtiisa c6ljrib6l;
jogi igdnyek el6terjesa6s6hez, 6rv6nyesitds6hez, illetve v6delmdhez, valamint
ha az adatkezel6st t6rvdny rendelte el .

c)

(9)

Az 6rintett jogosult ana, hogy a saj6t helyzet6vel

kapcsolatos okokb6l brirmikor
tiltakozzon szem6lyes adatainak kezel6se ellen. Ebben az esetben az adatkezel6 a szemdlyes
adatokat nem kezelheti tovrlbb, kiv6ve, ha az adatkezel6 bizonyitja, hogy az adatkezeldst olyan
kdnyszerit6 erejri jogos okok indokoljrik, amelyek els6bbs6get 6lveznek az 6irtett drdekeivel,
jogaival 6s szabadsdgaival szemben, vagy amelyek jogi igdnyek eltiterjeszt6sdhez,
drvdnyesitdsdhez vagy v6delm6hez kapcsol6dnak. Amennyiben az drintett k6relme elutasitiisra
keriil, fgy t6j6koztatni kell annak indokrir6l, valamint a bir6sdgi jogorvoslat ds a Hat6s6ghoz
fordukis lehet6s6g6r6l.

0) A BIOKOM Nonprofit

Kft. a nyilvrintartrisaihoz val6 hozzifdrist az
kdvetelmenydnek 6rv6nyesiil6se mellett biaositja azon adatfeldolgoz6k6nt

adatbiaons6g
krizremrikddS
harmadik szem6lyek rdsz6re, akik a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek olyan szolg6ltat6st nyrijtanak,
amely az adatok kezel6s6vel ftigg 6ssze.
(

1

(11)

Rendszeres adattov6bbit6s csak adatfeldolgoz6sra kdtdtt szerz6d6s alapjrin, valamint
jogszab6lyi el6iras alapj6n, az abbar meghat6rozott szervek r6sz6re v6gezhet6, jogszab6lyban
meghatiirozott idciszakonkdnt 6s tartalommal.
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bels<i adatvddelmi felel6s ritjrin

-

urnsirAs

az adatv6delmi incidenssel

kapcsolatos int6zked6sek ellen<irz6se, valamint az 6rintefi ti45kozlztAsa c6lj6b6l - nyilvriLntartist
vezet, amely tart almazza az {inletl szem6lyes adatok k6r6t, az adatv6delmi incidenssel drintettek
k6r6t 6s szitmit, az adatv6delmi incidens id6pontjrlt, kdriilm6nyeit, hatiisait 6s az elhirilisitra
megtett int6zked6seket, valamint az adatkezel6st el6ir6 jogszab6lyban meghatarozott egy6b
adatokat. A szervezeti egys6gek vezet6i soron kiviil kdtelesek a tudom6sukra jutott adawddelmi
incidensr6l az adawddelmi felel6st inisban t6j6koztatni. Az adatv6delmi incidenst a BIOKOM
Noprofit Kft. indokolatlan kdsedelem ndlkiil, a tudom6siira jutrist6l szdmitott 72 6nin beliil
bejelenti az illetdkes feliigyeleti hat6siignak, kiv6ve, ha az adaw6delmi incidens val6sziniisithet6en
nem j rirt kocki2at[al a term6szetes szem6lyek j ogaira ds szabadsii gaira nlzve.

4. leiezet
A szem6lyes adatok jogi 6s technikai v6delme

(l)

A BIOKOM Nonprofit Kft. megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre
annak biaositrisa 6s bizonyitiisa c6ljrlb6l, hogy a szemdlyes adatok kezeldse a vonatkoz6
jogszabiilyokkal 6sszhangban t6rtdnik.

(2)

Konket iigyben hivatalb6l csak azokat a szemdlyes adatokat lehet felvenni, amelyek az
iigy szempontjrib6 felt6tleniil sztiks6gesek, mell6zve a bemutatott szem6lyazonosit6 6s egy6b
okmrinyok, szem6lyes iratok indokolatlan f6nym6sol6s6t 6s meg6rz6s6t. A felvett adatokat csak az
adott tigy int6z6se 6rdek6ben szabad felhaszn6lni, mds eljar6sokkal, illetve adatokkal nem
kapcsolhat6 tissze.

(3)

adatmin6sdg biaositrisa c6lj6b6l szemdlyes adatot csak az drintett szem6ly
azonositiisiira alkalmas 6s 6rv6nyes hat6s6gi igazolvrinyb6l (szem6lyazonosit6 igazolvdny,
jogositvriny, ritlev6l,stb.), ktildnleges adatot pedig csak ir6sos hozzrijarukis alapjrin lehet felvenni.

Az

(4)

Szemdlyes adatokat is tartalmaz6 iratot vagy mas adathordoz6t a BIOKOM Nonprofit
Kft. hivatali helyis6geib6l kivinni munkakdri feladat ell6trlsrlnak kiv6tel6vel csak indokolt
esetben, a felettes vezet6 egyetert6s6vel lehet. Az adatkezeldst v6gz<i szem6ly ez esetben is kdteles
gondoskodni arr6l, hogy az irat ne vesszen el, ne rongiil6djon vagy semmistljdn meg 6s tartalma
illetdktelen szem6ly tudomasiira ne jusson.

-

-

(5)

Ak6r iigyint6z6n6l, akrir irattarban l6v6 iratba az figyint6z6n kiviil mds szem6ly csak
akkor tekinthet be, ha ea jogszabdly, illetve jelen szabilyzat lehet6v6 teszi. A betekint6si jog
gyakorl6sa sorifu rigy kell eljrirni, hogy ez 6ltal mrisok szem6lyes adatainak v6delm6hez ft26dti
jogai, illetve szemdlyis6gi jogai ne sdriilhessenek. Jelen pont rendelkez6seit kell alkalmazni a
mdsolat, kivonat kdszitesekor is.

(6)

A

(7)

Iratok, adatok faxon, e-mailen, illetve telefonon csak

dolgoz6k irodai helyis6giiket 6s az irat 6s adattrfuoliisra haszn6lt berendezdseket
munkaid6ben fokozott gondoss6ggal kdtelesek 6rimi. A munkav6llal6 kdteles a sz6,rnit6g6p6t 6s
az althoz alkalmazott adathordoz6kat rigy kezelni, uirolni, hogy a vddelmet ig6nyl<i adatokat
illet6ktelen szem6ly ne ismerhesse meg. Kdteles tov6bb6 a munkaid6 v6gea6vel a szimit6g6pet
kikapcsolni, az aszlalor ldv6 iratokal szekr6nybe helyezni (tiszta asztal elve) az irodahelys6g
ajtajir bezilrni (NINCS KULCS)

a BIOKOM Nonprofit Kft.

vonalainak ig6nybev6tel6vel tov6bbithat6ak.
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A

N onpro fi

szitrnititstechnikai adathordoz6n trirolt adatok v6delme tekintet6ben
t Kft . Info rmiic i 6b iztons 6gi S zab iiy zatSb an e I 6 irtak iranyad6 k.

(9)

A BIOKOM Nonprofit Kft.

a BIOKOM

szervezeti egys6gein6l adatkezelest vegzb alkalmazottak
k<itelesek az riltaluk megismert szem6lyes adatokat szolg6lati titokk6nt meg6rizni.

(10) A BIOKOM Nonprofit Kft. sz6khely6n, telephelyein, fi6ktelepein felszerelt zirtlinci
kamerarendszerek folyamatosan, k<izvetlen szem6lyes megfigyel6s n6lkiil, szemdly- 6s
vagyonv6delmi c6lb6l rdgzfthetik a kamer6k 6ltal megfigyelt teruleteken tdrt6nteket, bele6rtve az
ott megjelenri szem6lyeknil k6sziilt felv6teleket is. A rdgzitett felv6teleket a BIOKOM Nonprofit
Kft. kizar6lag a megfigyelt teriileten tdrt6nt biincselekmdny, vagy m6s - a megfigyel6s ttirgydt
kipezo - rendkiviili esem6ny krirtilm6nyeinek ut6lagos kivizsgril6sa c6ljrlb6l hasmrilja fel.
(l l)
Minden kamer6val ell6tott telephely bejiratinii tilblilt kell elhelyezni, amely tirjdkoztatja
a bel6p6ket, hogy a telephely egyes teriiletei kameriival ellen6rzcittek, vagy minden kamera
krimyezet6ben,,Kamer6val me gfi gyelt teriile t" tilblilt kel I fel szerelni.

(12) Nem lehet kameriit elhelyezni pihen6 helyen, biif6ben, WC-ben, ftird6ben, valamint az
<iltdz6helysdgek teri.ilet6n illetve ezek bej6ratanrll. A felszerelt, iDembe helyezett kameriik nem
k6szithetnek felv6telt munkateriiletr<il, illetve munkav6gz6sr6l kiv6ve, ha a felv6tel
munkav6delmi, vagyonv6delmi, munkabiztonsiigi c6lb6l k6sziil. A pdnztinaknrll elhelyezett
kamer6t rigy kell be6llitani, hogy a befizet6t 6s a pdnztirpultot mutassa. A rdgzitett k6p-, h*g,
valamint k6p- 6s hangfelv6telt felhaszn6l6s hiriny6ban legfeljebb a nigzit6st<il szrimitott harom,
illetve ktilsti telephelyek eset6ben harminc nap eltelt6vel meg kell semmisfteni, illetve tcinilni kell.
(13)

A felv6teleket indokolt esetben megtekinthetik: a biaons6gi orzestvegzo tiirsasilg arra
feljogositott munkatiirsai, a Trirsas6g iigyvezet6se, illetve az adott tertilet vezetlje, a biztons6gi
koordin6tor, valamint amennyiben a megfigyelt tertileten munkahelyi baleset t<irt6nik, a
munkav6delmi feliigyel6sdg munkatiirsai, a munkav6delmi feladatok ell6trisrival megbizott
k6pvisel6(k), valamint akit erre az igyv ezeto igazgat6ja felhatalmaz.

5.

fejezet

Az ailatkezel6 kiitelezetts6gei

(l) Az adatkezel6 az adatkezel6s

jogszenis6g6nek biaosit5sa 6rdek6ben az adatkezel6s <isszes

ktiriilm6ny6hez, igy ktildntisen cfljithoz, valamint az 6rintettek alapvet6 jogainak
6rv6nyesiil6s6t az adatkezel6s Sltal fenyeget6 kock6zatokhoz igazod6 mriszaki 6s
szervez6si int6zked6seket tesz, oly m6don, hogy azok

a) a tudomriny 6s technol6gia mindenkori 6ll6s6nak 6s az int6zked6sek megval6sitiisa
k<ilts6geinek figyelembev6tel6vel 6szszeriien el6rhet6 m6don a szem6lyes adatok
kezel6s6re vonatkoz6 ktivetelm6nyek, fgy ktikin<isen az adatkezel6s alapelvei ds az
6rintettek j ogai hat6kony 6rv6nyesiil 6sdt szolg6lj rik, valamint
b) alkalmasak 6s megfelel6ek legyenek annak biaositrisara, hogy alap6rtelmez6s szerint
ba) kizrlr6lag olyan 6s annyi szem6lyes adatkezeles6re keriiljdn sor, olyan m6rt6kben 6s
id6tartamban, amely az adatkezel6s c6lja szempontj6b6l sztiks6ges, 6s
bb) az adatkezel6 riltal kezelt szem6lyes adatok az 5rintett erre iriinyul6 kifejezett akarata
hidnyriban ne viilhassanak nyilvdno san hozzifdrhet6v6.
(2)
Aki az adatkezel6 tevdkenys6gi kcir6ben kezelt szem6lyes adatokhoz az adatkezelo
ir6nyit6sa alatt jogszerienhozziferhet ahozzhflrdssel 6rintett szem6lyes adatokkal kizir6lag az
adatkezel<i utasitiis6ban meghatiirozott mriveletek v6gz6s6re j ogosult.
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6. fejezet

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatdst ig6nybe vev6k szem6lyes adatainak kezel6se

(1)

A BIOKOM Nonprofit Kft. Pdcs Megyei Jogri Vrirosban 2017. iprilis 30-ig, Tam6si
Varosban 2017. szeptember 3O-ig a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6st ig6nybevev6k szilrnrira
az NHKV Zrt. nev6ben 6s megbizas6ban tdrtdn6 sz6mliiz6s ds dijak beszed6s6nek elv6gz6se,
valamint ajogszabdly riltal et6irt adatszolgiiltatas teljesit6se c6ljrlb6l a hullad6k6l sz6l6 2012. €vi
CLXXXV. torvdny. 35.9 (1) bekezddse 6s 38.$ (3) bekezddse alapjan jrirt el az adatkezel6s sorrin.

(2)

A

BIOKOM Nonprofit Kft.

a

megsztint hullad6kgazd6lkodasi kiizszolg6ltatiisi

szerz6ddsben meghatiirozott adatokon tul a k6vetkez6 adatokat kezeli:
vev6azonosit6 szrim (vev6k6d),
a hullad6kgazdalkod6si dij fizet6ssel 6s dijtartozissal dsszeffigg<i adatok,
a hriztart isban 6l6k szrlrn6val, szoci6lis dijtimogatassal, h6tral6kkezel6si tiirnogatrissal

a)
b)
c)

6sszeftigg6 adatok,
trlrsash6z/lakiissz6vetkezet esetdben az ingatlanban lak6k szem6lyes adatai, kiiz6s
kdpvisel6 neve, lakcime, telefonszrlma, e-mail cime, tarsashaiz ad6sziima, banksziimlaszdma,
minden egydb olyan adat, amely a szerz6ddses jogviszony id6tartama alaltaszerz<idesben
foglaltak teljesitdse 6rdek6ben sziiks6ges.

d)
e)

(3)

l.

a

szem6lyes adatok kezel6s6nek fiibb esetei a
napj6t6l
2017. okt6ber
hullad6kgazd6lkod6si k6zszol96ltat6sban:
hullad6kgtrijt6 ed6ny b6rlet6re vonatkoz6 szerz6d6sk6t6s,
2016. mrfucius 31. napjdig keletkezett kinnlev6s6g-kezel6ssel, a dijh6tral6k behajtrisdval
kapcsolatos tev6kenys6gek.

a)
b)

(4)

A

2017. szeptember 30. napj6ig kezelt, hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatashoz
kapcsold6d6 adatok tekintet6ben adatszolg6ltatas csak a szeruodo f6lnek, vagy az irltala
meghatalmazott szem6lynek teljesithet6. Tarsash6z vagy lak6sszdvetkezeti hilz
hullad6kgazdrllkoddsi kdzszolgriltatrlsi szerzrid6se tekintetdben ti$ikozlalis csak az adott hazban
lak6 vagy ott (lak6s)tulajdonnal rendelkez<ik rdsz6re adhat6. A hullad6kgazddlkodisi
kdzszolg6ltatrisi dijat az egyes lak6stulajdonosok k6z6tt felosZva fizet6 (egyedi fizet6s) h6zak
eset6n az egyes lakishasznal6k, tulajdonosok r6szdre ti\lkoztalis adhat6 a trirsashr2 6ltal
szerz6des szerint haszniilt ed6nyek m6retdr6l 6s szrimar6l, a teljes kdzszolgriltatrisi dij 6sszeg6r6l
6s a tAjlkoilztitst k6r6re es6 feloszttisi ar:iLnysz6mr6l 6s dij m6rt6k6rdl. A dij felosztris6val
kapcsolatos tovribbi inform6ci6k tekintetdben t6jdkoztatasra a kdz6s k6pvise16 jogosult.

(5)

A

a

konlbbi hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiisi
BIOKOM Nonprofit Kft.
tev6kenys6g6hez kapcsol6d6 iigyf6lszotg6lati 6s kintlevSsdg-kezel6si tev6kenysdghez megbizasi
szerz<id6s alapjiin a t6bbs6gi tulajdon6ban 6116 D6l-Kom Nonprofit Kft. (7 632 Pdcs, Sikl6si tt 52.,
Cg:02-09-064556) adatfeldolgoz6t veszi ig6nybe.
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7. fejezet

A parkolisi ellen6rz6si

6s iigykezel6si rendszer

dltal kezelt adatok

(1)

A BIOKOM Nonprofit Kft., mint P6cs Megyei Jogri Vriros Onkormrin yzata hltal a vddett
dvezetek 6s parkol6z6nrlk iizemeltet6jekdnt kijeldlt tiirsasiig, a Kkt. l5lC.$ 6s 15,D.9 alapjrin eljrir
a parkol6si alap ds p6tdij 6rvdnyesit6se ir6nt.

(2)

A

BIOKOM Nonprofit Kft. a parkol6si alap 6s p6tdijjal kapcsolatos adatokat a
Sessionbase Kft. (sz6khely: 1068 Budapest, Sz6fia utca 15. fsz 5. , Cg.: 0l-09-666551) 6ltal
iizemeltetett iigyviteli rendszerben kezeli.

(3)
a)

A parkol6si ellen6rz6si 6s tigykezel6si rendszerben tdrt6n6 adatkezelds cdlja:
parkokisi 6s kiizteriileti esemdnyek adatainak uirolisa (id<ipont, helyszin, jrirmii, ellen6r,
p6tdij, stb.), a parkol6si 6s kdzteriileti esem6nyekkel kapcsolatos k6s6bbi esemdnyek
adatainak tarolesa (befizet6sek, panaszok/bejelent6sek, levelez6s, behajtris, BM tulajdonos
a

adatlek616s)

b) elemzdsek, stati sztikrik k6szit6se
c) parkolasi engeddlyek, bdrletek kiadiis4 nyilviintart6sa.

(4)

A BIOKOM Kft., mint a Mdtv. 161.4.$ alapjan meghatiirozott kdzszolg6ltat6 a dijfizet6si
k6telezettsdg teljesitds6nek ellen6rz6s6re, a dij- 6s p6tdijk6vetel6s 6rv6nyesit6s6re (a Kkt. 15/E.g
(3) bekezd6s6re tekintettel)
a) a jrlrmri rendszrimdt
b) a term6szetes szem6ly iizembentart6 nev6t, sziilet6si idejet 6s lakcim6t
c) a nem termdszetes szem6ly iizembentart6 megnevez6s6t 6s sz6khely6nek, telephelydnek
cim6t
d) a kedvezmdnyre jogosit6 okirat sorszrim6t
kezelheti.

(5)

Az adatkezel6s id6tartama:
dij megfizet6se esetdn az ellenorzfsig,
a dijfizet6s elmulasztasa eset6n a dij- 6s p6tdijfizetdsi felsz6litiis megkiild6se c6ljrib6l a
Kkt. l5/D.$ (1) bekezddse szerinti jogveszt6 hat6rid6 eredmdnytelen eltelt6nek
id6pontj6ig,
c) a vrirakozriLsi dij- 6s p6tdijfizetdsi k6telezettsdg nem teljesit6se eset6n a Kkt. 15,D.$ (3)
bekezd6se szerinti eljriras c6ljrlb6l az eljrinis befejez6sdig
terjedhet.

a)
b)

a

(6)

A BIOKOM Nonprofit Kft. aKdzigazgatisi 6s Elektronikus Kdzszolgilltat6sok Kdzponti
Hivatal6t6l az illet6kes F6osztilyok tiltal kiadott hatrirozatokban meghat6rozott adatokat
ig6nyelheti. A nyilvrintartrisb6l ig6nyelt adat csak a c6lhozkdtiittsdg figyelembevdtel6vel
haszniilhat6 fel.

(7)

A parkol6si dijak mobil 6rt6kesit6se soriin a Nemzeti Mobilfizetdsi Zrt. tovAbb6rt6kesiti
parkol6si iizemeltet6 6ltal nyrijtott kdzpontositott mobil
6rt6kesit6sri szolgriltat6st, valamint egy6b trirnogatasi szolgdltatiisokat nyrijt az egyes
kiizszolgriltatrisok elektronikus 6rtdkesit6s6r6l sz6l6 2020. 6vi CXLV. tdrv6ny rendelkez6sei

a BIOKOM Nonprofit Kft., mint
szerint.
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8. fejezet

A temetkez6si szolgiltatis tekintet6ben kezelt adatok

(1)

BIOKOM Nonprofit Kft, mint a P6csi Kciztemet6 tizemeltetdje a kdvetkez6

A

nyilvantartiisok vezet6s6re kdteles :
a) nyilv6ntart6 k6nyv
b) sirbolt k6nyv
c) jegyz6k a halva sztiletett gyermekekr6l, ismeretlen holttestekrtil
d) befogad6i nyilatkozatr6l vezetett nyilvantart6s
e) az eltemetlsre kd,telezett szem6ly nyilatkozatitr6l vezetett nyilv6ntart6s
0 simyilvantart6si t6rkdp.
(2) A nyilvdntartd kbny, a kdvetkez6 adatokat tartalmazza: foly6sziim, a temet6s
(urnaelhelyezls vagy a hamvak sz6tsz6r6siinak) napja, az elhalt term6szetes szem6lyazonosit6
adatai,legutols6 lak6hely6nek a cime, az elhalillozris id6pontj a, fertozo betegs6gben elhunytaknril
a hal6l oka, a sirhelyt6bla, sirhelysor, temet6si hely sziima, a v6detts6g tdnye, valamint az
eltemettet6, illetve a temet6si hely felett rendelkezni jogosult szem6ly neve, lakcime, 6s a
sireml6kre vonatkoz6 bej egyz6sek.

(3)

A sirboltkdnyv asirboltban elhelyezett elhunytak bejegyzdsdre szolgrll. A sirbolt kdnyvet
(2)
bekezd6sben meghatiirozott tartalommal kell vezetni a sirbolt szdmrlnak feltiintet6s6vel. A
a
sirbolt kdnyvbe be kell jegyezni a sirbolt felett rendelkezni jogosult szem6lynek a sirboltra
vonatkoz6 rendelkez6seit is.

(4)

Az Onkorminyzat P6cs Megyei Jogri Viiros kozigazgatrisi tertilet6n l6v6 dnkormrinyzati
tulajdonri temet6kben a sirjel mriv6szeti 6rt6ke miatt, vagy az elhunyt szem6ly irrlnti tisztelet
kifejez6se 6rdek6ben sirjelet (sfreml6ket), temet6si helyet v6dett6 nyilv6nithat (vddett slrhely). A
temeto iizemeltet6je a temetS nyilvantartrlsi kdnyvben rdgziti a v6detts6g t6ny6t, tov6bbrl a v6dett
s irhe I yrd I nyi lvantart 6st v ezet, amel y tartalmazza;
a) az eltemetett szem6ly nev6t, sztletdsi hely6t 6s id6pontjAt, elhal6lozdsinak hely6t

b)

c)

zisit,

beo szttistit,
(parcella, sirhely, sor sirhelysz6m adatok,
megnevez6s6t
a temet6 temet6si hely
sirjel, sireml6k r<ivid leir6s6t,
a sirhely f6nyk6pdt.

6

s id<ipo ntj 6t, fo gl alko

(5)

A nyilvrintart6 kdnyvbe 6s a sirbolt k<inyvbe az eltemettet6 6s a temet6si hely felett
rendelkezni jogosult szem6ly tekinthet be. A nyilv6ntart6 kdnyvben az eltemettet6 annak az
elhunytnak a nyilviintartrisi adatait tekintheti meg, akinek az eltemet6s6nil gondoskodott.

(6)

a nyilvrlntart6 k<inyv 6s a sirbolt ktinyv adatai alapjrin, a mds temetdben,
temetkezdsi emldkhelyen tdrtdnd eltemetds eset6n a befogad6 nyilatkozatr6l vezetett nyilvrlntart6s

Az itzemelteto

alapj6n, ezek hirinyiban az eltemet6sre kdtelezett szem6ly nyilatkozatirill vezeteff nyilvilntart6s
alapjan a temet6 nyitvatart6si ideje alatt felvil6gositiist ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kivrln6
rlszdre az elhunyt szem6ly temet6si hely6r6l 6s a hamvak elhelyezked6s6nek hely6r6l.

(7)

A

m6s temetribe, temetkez6si eml6khelyre t<irt6n6 elhelyez6sr6l sz6l6 befogad6
nyilatkozat alapjrln vezetett nyilvrintartrls 6s a temet6n, temetkez6si eml6khelyen kiviili
urnaelhelyez6s eset6n az eltemet6sre kdtelezett szemdly nyilatkozatir6l vezetett nyilv6ntartils a
kdvetkez6 adatokat tartalmazza: az elhalt term6szetes szem6lyazonosit6 adatai, legutols6
lak6helydnek cime, az elhaliloz6s id6pontja, az eltemet6s helye vagy a hamvak elhelyez6s6nek
helye, valamint a nyilatkozatot tev6 szem6ly neve, lakcime.
12125
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A

m6s temetribe, temetkez6si eml6khelyre t6rt6nt temet6s esetdn a temet6 vagy
temetkez6si eml6khely befogad6 nyilatkozatrit, valamint a temet6n, temetkez6si eml6khelyen
kiviili umaelhelyez6s eseten az eltemetdsre kdtelezett szem6ly nyilatkozatiit az ehemetteto, az
elhunyt Polgrlri T6rvdnyktinyv szerinti kdzeli hozziiartozlja ds az ellen<irz6st v6,gzb hat6sig
tekintheti meg.

(9)

A temet6n, temetkez6si emldkhelyen kiviili umaelhelyezdsr6l ki6llitott nyilatkozatot 6s
az elhuny mris temetobe tdrtdn6 6thelyezdse alapjdul szolgril6 befogad6 nyilatkozatot a temetd
fenn6llisig meg kell <irizni. Ha a temet6 megsziinik, a nyilatkozatok lev6ltrirban t6rt6n6
elhelyez6s6r6l a temet6 tulajdonosa gondoskodik.

(10)

Az iizemeltet6 kdteles gondoskodni a nyilvrintart6 kdnyvbe, illetve a sirbolt k6nyvbe
bejegyzett (tirolt) szem6lyes adatok biztons6grir6l.

(11)

A nyilvantarLisi adatokr6l lallkozlalAst

- a halottak nev6nek, a temet6s id6pontjrinak ds
kiv6tel6vel - csak az eltemettet6nek, a temetkez6si hely felett rendelkezni
jogosultnak, valamint bir6s6gi 6s hat6s6gi eljrlnisokhoz lehet adni.
a temetkez6s hely6nek

(12)

A nyilvrintart6 kttn).veket

(13)

Az iizemeltetd kdteles gondoskodni a kegyeleti szolgrlltalisi

a temet<i

fenn6llisriig meg kell 6rizni.

szerz<id6st (temetkez6si
el6takar6koss6g) k6t6k, illetve azok jogosultjai szem6lyes adatainak biaonsdgrir6l. A kegyeleti
szolgrlltatrisi szerz6dds tekintet6ben M iizemeltetb tijdkoztatrist harmadik felnek nem jogosult
kiadni, kiv6ve, ha az ngyfdl ehhez kifejezettenhozzijinit.

9.lejezet
A kiizteriilet hasznr attal kapcsolatosan kezelt adatok

(1) A BIOKOM Nonprofit Kft.a kdae

Jog[ Vriros Onkormrlnyzara kdzdtt a
k6zteriiletek fenntartiisiira 6s hasznositrisrira ininyul6 kdzfeladafell6tAsi keretszerz6d6s
alapj6n a kdaeriilet kezel6i feladatokat l6tja el. P6cs Megyei Jogri Vriros 31/2008. (X.15.)
szirnri Onkormrlnyzati rendelet 5.$ (1) bekezd6se szerint a kriztertilet-hasmiilati
6s Pdcs Megyei

meg6llapoddst a kdzteriilet kezel6 saj6t nev6ben, sajiit c6gneve alatt, mint hasmiilatba ad6
kdti meg az igdnybe vev6vel, mint haszn6l6val 6s a szerz6d6sb6l ered6 kdvetel6seket sajdt
nev6ben 6rv6nyesiti.
(2) A BIOKOM Nonprofit Kft. a kdzteriilet haszn6lattal kapcsolatos adatokat a Sessionbase
Kft. (szdkhely: 1068 Budapest, Sz6fia utca 15. fsz 5. , Cg.: 0l-09-666551) altal
i.izemeltetett i.igyviteli rendszerben kezeli.

(3)

Akdaeriilethasznirlatlal6sszefiigg<i adatkezeldscdlja:
a) a kdzteriilet haszndlat adatainak trirol6sa (id6pont, helyszin, haszn6lat c6lj6t, m6dja
stb.), arnak k6s6bbi ellen6rz6se
b) elemzdsek, statisZikrikk6szit6se
c) engeddlyekkiadris4 nyilvrintartiisa
d) kdzteriilet hasznilati d$, p6tdij 6rvdnyesitdse.
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(4)

A BIOKOM Kft., mint a kdzfeladatot ell6t6 a 3 1IZOOS
hasmiilati meg6llapod6sba az al6bbi adatokat trinteti fel:

1X. t S.; Or. ertelmeben a

kdzteriilet

a) a hasznril6 nev6t 6s 6lland6 lak6helye /telephelye/ cim6t,

b) a kdzteriilet-hasznrllat c6lj6t 6s id6tafiameL
c) a kozteriilet-haszn6lat helydnek, m6dj6nak, m6rt6k6nek 6s felt6teleinek pontos meghatriroz6sdt,
d) a sziiks6ges szakhat6sdgi hozz6jarulisokban foglalt el6ir6sokat,
e) 6pit6si enged6ly k6teles kdzteriilet-hasm6lat eset6ben ajoger6s 6pit6si engeddly kibocs6t6janak
megnevez6s6t, az enged6ly keltet 6s iigyiratszAm6t,
f) a meg6llapodris haszn6latba ad6 r6sz6r6l t6rt6n6 azonnali felmondAsa eseteit 6s az eredeti 6llapot
helyT erillit6slLra vonatkoz6 kdtelezettsdg el6irrisrit,
g) a kdzteriilet-haszn6lati dij m6rt6kdt 6s fizet6s6nek m6dj6t,
h) a kdztertileten szervezett rendezv6ny jelleg6t6l fligg6en a sziiksdges p6tl6lagos mobil
szem6ttarol6k 6s -illemhelyek elhelyez6s6re vonatkoz6 el6ir6st

(5)

Az adatkezel6s id<itartama:
a) a dij megfizetdse eset6n a k6zteriilet hasznrilat megsztin6s6ig,
b) a dijfizet6s elmulasztrisa eset6n az ig6ny jogi fton tdrt6n6 6rv6nyesit6sdre inditott
eljriras befejez6sdig
10. fejezet
A BIOKOM Nonprofit Kft. adatv6delmi int6zm6nyrendszere

(1)

A BIOKOM Nonprofit Kft. szervezet6n beli.il, kdzvetleniil a NKft. tiglvezet6j6nek vagy
vezet6 6ll6sri munkavdllal6janak feliigyelete alir tartozb - jogi, ktizigazgatrisi, informatikai vagy
ezeknek megfelel<i, fels6fokir v6gzetts6ggel rendelkez6 bels6 adaw6delmi felel<ist vagy

-

felel6sdket

kell kinevezni vagy megbimi. Az

adatvddelmi felel6s nev6t, beosaiis6t

6s

el6rhet6sdg6t a BIOKOM Nonprofit Kft. honlapjan kdzzdteszi.

(2)

A

bels6 adatv6delmi felel6s ell6tja

az Infotv. 25lA.$ ban irt

feladatokat

az

adatbiaons6gdrt felel<is munkatars kdzrem0kdd6s6vel.

(3)

A

(4)

Az adatkezelds adatv6delmi nyilvrlntart6si azonosit6 szirmirl az adatkezeldssel 6rintett

kdtelez6 adatkezel6s kiv6tel6vel, az Infotv.-ben meghatdrozott szemdlyes adatok
kezel6s6nek nyilvriLntartdsba vdtelft az adatvddelmi felel6s az adatkezel6s megkezd6se el6tt
k6relmezi a Hat6s6gnril. A kiitelez6 adatkezel6s nyilvantart6sba vdtellt az adatkezel6st elrendel6
jogszab6ly hatrilybal6pdsdt kdvet6 hfsz napon beliil kell k6relmezni a Hat6s6gn6l.

nyomtatv6nyokon, iratokon fel kell tiintetni.

(5)

A BIOKOM Nonprofit Kft. valamennyi munkav6llal6ja k6teles:
az Infotv. 6s az gazati jogszabrilyok, valamint jelen szab6lyzat adaw6delmi el6ir6sait
megismemi 6s betartani (e szab6ly vonatkozik megbizilsos vagy egydb munkav6gz6sre
iriinyul6 jogviszonyban rill6 3. szemdlyre is),
b) a munkavegz6s sordn gondoskodni az iltala felvett 6slvagy kezelt adatok jelleg6nek

a)

c)
d)

e)

beazonositris6r6l, tartalmtinak helyes rdgzit6s6r<il ds azok el6ir6sszeni v6delm6r6l,
indokolt esetben el<izetesen egyeztetni az adatv6delmi felel6ssel a szem6lyes adatok
kezel6s6t vagy a kiiz6rdekii adatok nyilv6nosstig6t 6rint6 iigyekben,
tAjdkoztatni a feladatkdrdben fetmeriilt bdrmely egy6b agazati adatv6delmi probl6m6r6l,
esetleges 6ll6sfoglakisr6l vagy m6s fejlem6nyr6l,
6szrev6telez6s eset6n az adatkezeldssel kapcsolatosan felt6rt vissziiss6got jelezni.
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(6)

Amennyiben a bir6srig, a Nemzeti Adatv6delmi 6s Informrici6szabadsdg Hat6srig a
BIOKOM Nonprofit Kft-t szem6lyes adatok jogsdrtri kezel6se miatt elmarasztalja vagy kriLrt6ritdsre
kdtelezi, az 6rintett munkav6llal6 anyagi, fegyelmi, illetve biintet<ijogi felel6ss6gre voniis6t
alapozza meg ds azonnali haullyri felmond6si oknak min6siil.

(.7) A BIOKOM Nonprofit Kft. szervezeti egysdgeinek
biaositjAk, hogy az

vezetrii folyamatos ellen6rz6ssel
6,ltaluk ir6.nyitott szervezeti egys6gek 6s alkalmazottak betarts6k az

adatv6delmi rendelkez6seket.
I

l.

fejezet

Adatbiztonsigi rendszabilyok

Az

adatbiztons6gi szabdlyok rdszletes leir{sit az integr6lt minris6g-, kdmyezet- 6s
inform6ci6biaons6gi irrinyitasi rendszer dokumentumak6nt kiadasra kerult E-011 Informatikai
B iz t o n s d g i Sz a b d Iyz a t eljir{s tartalmazza.

(1)

A BIOKOM Nonprofit Kft. a szem6lyes adatok kezeldse sor6n alkalmazott informatikai
kdmyezetet oly m6don hozta l6tre, hogy:
a) Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz t6rtdnri hozzif5rds korl6toziisrira" ennek
6rtelm6ben az adatok illetdktelen harmadik szem6lyt6l (igy a jogosulatlan hozzifdrlstbl,
megv6ltozatrist6l, tovrlbbit6st6l, nyilvilnoss6gra hozatalt6l, tdrl6st6l, megsemmisit6st6l)
v6dettek.
jogosulatlan adatbevitel
b)
szem6lyes adatok automatiz6lt feldolgozrisa sordn
megakadillyozisa, az adatfeldolgoz6 rendszerek illet6ktelen szemdlyek altali haszneba, az
adatritviteli berendez6s segits6g6vel tdrten6 haszniilat megakad6lyozisa, az adatbevitellel
kapcsolatos informrici6k (pl. ki, mikor) illetve az adat tov6bbitiissal kapcsolatos
ellen6rizhet<isdg 6s megallapithat6s6g biztositrlsa 6rdekdben az adatok valamennyi
m6dositasa a m6dositris idripontjrinak megjel6l6s6vel keriil sor.
c) Annak 6rdek6ben, hogy az adatok a v6letlen megsemmisiil6s 6s s6riil6s, valamint az
alkalmazott technika megv6ltozris6b6l fakad6 hozz6ferhetetlerur6 v6l6s ellen v6deftek,
illetve iizemzavar eset6n helyre6llithat6ak legyenek az adatokr6l biztonsdgi ment6s k6sziil.

A

a

(2)

A BIOKOM Nonprofit Kft. informatikai rendszere 6s h6l6zata egyarri.nt v6dett a
szrirnit6g6ppel kapcsolatos br.incselekm6nyek ellen. Az iizemeltet6 a biaonsiigr6l jelszavas
v6delem, ttizfal 6s szerver biztonsdgi eljarisokkal gondoskodik.

(3)

A manuiilis kezeldsti szemdlyes adatok biztonsriga 6rtelm6ben az alihbi int6zked6seket

kell foganatositani:
a) Ttiz- 6s vagyonvddelem: Az irattirr:, kezel6sbe vett iratokat j6l zrirhat6, sziiraz, tiizv6delmi 6s
vagyonv6delmi berendez6ssel ell6tott helyisdgben kell elhelyezni.
b) Hozziferds-vddelem: A folyamatos aktiv kezeldsben l6v6 iratokhoz csak az illet6kes
iigyint6zrik ferhetnek hozz6. Az iigyint6z<i kdteles gondoskodni an6l, hogy a szem6lyes
adatokat larlalmaz6 irat ne maradjon illet6ktelen szem6ly rdszdre hozzflfdrhetti m6don 6s
6rizetleniil. Az iatokal zArhat6 helyis6gben, zarhat6 iratszekr6nyekben kell 5rizni.
c) Archivdltis: Az adatkezel6sek iratainak archiv6l6s6t 6vente egyszer el kell v6gezni. Az
archiv6lt iratokat a BIOKOM Nonprofit Kft. iratkezel6si 6s selejtez6si szabiiyzatinak,
valamint az irattif i terveknek megfelel6en kell sz6tvrilogatni 6s irattriri kezeldsbe venni.
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(4)

A sz.i.mit6g6pen, illetve h6l6zaton tiirolt szem6lyes adatok biztonsiga 6rdek6ben az al6bbi
int6zked6seket kell foganatositani:
a) Tiikriizds: A hal6zati kiszolg6l6 g6p (szerver) a szem6lyes adatok elveszt6s6nek elkertil6s6re
folyamatos tiikrdz6ssel biztosithat6 egy, t6le fi zikailag kiil6nbdz6 adathordoz6n.
b) Biztonsrigi ment6s: A szem6lyes adatokat tartalmaz6 adatbazisok aktiv adataib6l
rendszeresen kell kiildn adathordoz6ra biaons6gi ment6st kdsziteni.
c) Archiv6kis: A szem6lyes adatokat tartalmaz6 adatbazisok passziv h6Lnyadrlt - a tov6bbi
kezel6st m6r nem igdnyl<i, v6ltozatlanul marad6 adatokat - el kell vrilasaani az aktiv r6szt6l,
majd a passzivrilt adatokat id6trill6 adathordoz6n kell rdgziteni.
d) Triav6delmi meg6v6s: Az adatokat 6s adatb6zisokat tiizv6delmi 6s vagyonv6delmi
berendezdsekkel ell6tou helyis6gben kell elhelyezni.
e) Virusv6delem: A szemdlyes adatokat kezel6 tigyint6z5k, alkalmazottak asztali
szdrnit6g6pein gondoskodni kell a virusmentesitdsrtil.
f) Hozz6f6r6s-v6delem: Az adatokhoz csak az 6rv6nyes, szem6lyre sz6l6 jogosults6ggal lehet
hozz{fdmi.
g) Hitl6zari v6delem: A mindenkor rendelkez6sre rill6 szdmitastechnikai eszkdzdk
felhasznrllis6val meg kell akadrilyozni, hogy az adatokat tarol6, h6l6zaton keresztiil el6rhet6
szerverekhez illet6ktelen szem6ly hozzif64et.

(5)

Olyan eseteben, amikor val6szin[sithet6 , hogy az adatkezel6si mtiveletek magas
kockiiaattal j6rn6mak a termdszetes szem6lyek jogaira 6s szabads6gaira ndzve, az e kockrizat
fon6srit, jelleg6t, egyedis6g6t 6s sulyoss6g6t felm6r6 adatv6delmi hatiisvizsgalatot kell elv6gezni.
Ilyen tehet p6ldriul: rij technol6girik bevezet6se, profilalkotiis, nagym6rt6kri adatkezeldsi
mr.iveletek, nyilvdnos helyek nagymdrtdkri, m6dszeres megfi gyel6se.

(6)

Ha az adatv€delmi hatiisvizsg6lat szerint az adatkezel6si mr.iveletek olyan magas
kockrlzattal jrimak, amelyet az adatkezelo nem k6pes a rendelkezdsre rill6 technol6gia 6s a
vdgrehajt6si kdlts6gek szempontjdb6l is megfelel<i int6zkeddsekkel m6rs6kelni, az adatkezel6st
megel6z6en a feliigyeleti hat6s6ggal konzult6lni kell.
12. feiezet
Az adatok kezel6s6nek hatrirideje

(1)

Valamennyi olyan dokumentumot es/vagy ezen dokumentumok informatikai rendszerben
rdgzitett adattartalm6t, melyek gazdasiigi esem6ny megtdrtdnt6t dokument6lj6Lk, s igy sziimviteli
bizonylatnak min6siilnek, a BIOKOM Nonprofit Kft. a hat6lyos ad6- 6s szfunviteli szabrllyokban
meghatarozott meg6rz6si ideig, 8 6vig trirolja. Ilyen dokumentumnak min6siilnek kiildn6sen:
azor. alapul6 szrimlak, befizet6si bizonylatok,
szerz6d6sek, azok m6dositrisai,
teljesit6sigazol6sok.
A k6telez6en ig6nybeveend6 hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgdltauishoz kapcsol6d6
szem6lyes adatok kezel6sdnek hatdrideje azon id6pontt6l szirnitott 5 6v, amig a k6zszolg6ltatiissal
6rintett ingatlan, vagy a kdtelez6 igdnybev6tel t6nye fenntill.
Amennyiben valamely adat kezel6s6nek hataridej6nil kiiliin jogszabiily rendelkezik, rigy
az tekintend6 iranyad6nak.
Ha a ktitelez6 adatkezelds id6tartam6t vagy sziiks6gess6ge id6szakos feliilvizsgrilatriLt
tdrv6ny, helyi dnkormrinyzat rendelete vagy az Eur6pai Uni6 kdtelez6 jogi aktusa nem hat6rozza
meg, a BIOKOM Nonprofit Kft., mint adatkezel6 az adatkezel6s megkezd6s6t<il legal6bb
hrirom6vente feliilvizsgrllja, hogy az 6ltala, illetve a megbiziis6b6l vagy rendelkez6se alapjan elj616
adatfeldolgoz6 6ltal kezelt szem6lyes adat kezel6se az adatkezel6s c6lj6nak megval6suldsiihoz

az

(2)
(3)

(4)
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sziiks6ges-e. Ezen feltilvizsg6lat kdrtilm6nyeit 6s eredm6ny6t dokumentiija, tiz 6vig megrirzi 6s
aa k6r6sre a Hat6srlg rendelkez6s6re bocs6tja.
13. fejezet
Bels6 adatv6delmi nyilvintartis

(l)

A BIOKOM Nonprofit Kft. a

felel6ss6g6be tartozian vdgzett adatkezel6si
adatv6delmi felel6s ttj6n nyilvrintart6st vezet, amely az al6bbiakat

tev6kenys6gekr6l az
tartalmazza:
a) az adatkezelti neve 6s el6rhet<is6ge, valamint az adatkezeki k6pvisel6j6nek 6s az
adatv6delmi tisztvisel6nek a neve 6s el6rhet6sdge, az adatkezel6s helye;
b) az adatkezelds c6lja;
c) az 6rintettek kdre, valamint a szem6lyes adatok kateg6ri6i;
d) alkalmazott adatfeldolgoziisi technol6gia;
e) szem6lyes adatok tov6bbitlsrlnak jogalapja, id6pontja, 6s a cimzettek kateg6ri6i, akikkel
a szem6lyes adatokat kdzlik vagy kcizdlni fogiak;
0 azadatokkezel6s6nekid6tartama;
g) az adatbiztons6gi technikai 6s szervezdsi int6zked6sek 5ltal6nos leir6sa
h) az adatvddelmi incidenssel 6rintettek kcire 6s sz6ma, az adatvedelmi incidens id6pontj4
kdrtilm6nyei, hatiisai 6s az elhiiritrisrlra megtett int6zked6sek.

(2)

A

(3)

A nyilvantarkis adatait szem6lyes adatok

bels6 adatv6delmi nyilvantartist ir6sban, elektronikus form6tumban kell vezetni 6s
megkeres6s alapjrin a feltigyeleti hat6srig rendelkez6s6re kell bocsiitani.

eset6ben legal6bb hrisz 6vig meg

eset6ben legaLibb

6t 6vig, kiikinleges adatok

kell onzni.

14. feiezet
Adatfeldol gozis, adattovibbitis

(l)

Az i.igyf6l adatai ritadhat6k adatfeldolgozis celjih6l, illetve hozziferhet6v6 tehetSk a

k<ivetkez<ik szitnin a:

a) A BIOKOM Nonprofit Kft. szewezeti rendszer6n beltil a NKft. szolgiitatitsdt ig6nybe vev<i
iigyfelek szem6lyes adatai - a feladat elv6gz6s6hez sziiks6ges m6rt6kben 6s ideig - csak olyan
szewezeti egys6ghez tov6bbithat6k, amely az iigyfelekkel kapcsolatos adminisztratfv,
ellentirz6si vagy feli.igyeleti feladatokat lit el.
b) Az illetdkes teleptil6s <inkormrinyzata, arrnak jegyzoje, polgrirmesteri hivatala, illetve a
Nemzeti Ad6-6s V6mhivatal (NAV) r6sz6re. A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXY.tv.52.
$ 6rtelmdben a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlanhaszniil6t
terhel6 dijh6tral6k ad6k m6djdra behajthato koztartoziisnak min6siil, amelynek behajtasa
6rdek6ben a 2012. december 31. napjriig keletkezett h6tral6kok tekintet6ben a telepiil6si
dnkormrlnyzat jegyzoje, mint ad6hat6srig, a 2013. janu6r l. napj6t k<ivet6en keletkezett
dij hrltral6kok tekintetdben a NAV int6zkedik.
c) A polg6ri nem peres (fizet6si meghagyris) 6s peres riton trirt6nri egy6b tartoz6sok behajt6sa
6rdek6ben, valamint jogvitlk rendez6se sor6n tdrt6n5 eljrlr6sban a BIOKOM Nonprofit Kft.
megbiz6sa alapjrin a jogi k6pvisel6, valamint jogszabiiy alapjrin jogosult szervek r6szdre.
d) A nemzetbiztons6g, a honv6delem 6s k<izbiztonsrig v6delme, a btincselekm6nyek iilddz6se
c6lj6b6l azanahatilskdrrel rendelkez6 nemzetbiztons6gi szerveknek, nyomoz6 hat6s6goknak,
bfr6s6goknak, valamint egy6b bir6s6gi 6s nyomoz6szervi jogszeni megkeres6s eset6n.
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(2)

Egy6b szervt6l vagy mag6nszem6lltol 6rkez6, adatk6zldsre iranyul6 megkereses csak
akkor teljesithetti, ha ana jogszab irly vagy az 6intett irtisban felhatalmazta a BIOKOM Nonprofit
Kft.-t. Az 6rintett el6zetesen is adhat ilyen tartalmri felhatalmazrist, amely sz6lhat valamely
id6tartamra 6s a megkeres6ssel 616 szemdlyek/szervek meghatarozott kdrdre.

(3)

Az adattov6bbitast megel6z6en az adatkezelo, illetve a megbiz6srib6l vagy rendelkez6se
alapjrin eljrir6 adatfeldolgoz6 megvizsg6lja a tovribbitand6 szem6lyes adatok pontosstig6t,
teljess6g6t 6s naprak6szs6g6t.
Ha a vizsgrilat eredm6nyek6nt az adalkezelo, illetve az adatfeldolgoz6 azt

iilapitla meg, hogy a
azokat
kizar6lag abban
tovebbitand6 adatok pontatlanok, hianyosak vagy mrir nem naprak6szek,
az esetben tov6bbithatja, ha
a) az az adatlovirbbitas c6ljanak megval6suldsdhoz elengedhetetleniil sziiks6ges, ds
b) az adattov6bbirissal egyidej iil eg tAjdkozlarja a cimzellet az adarok pontoss6grival, teljessdg6vel
6s naprak6szs6g6vel 6sszeftigg6sben rendelkez6s6re 6l16 inform6ci6k6l

(4)

Az itadott adatokkal kapcsolatban az adatokat 6tvev<ikre a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel

azonos titoktartasi kdtelezetts6g vonatkozik.

(5)

A BIOKOM Nonprofit Kft.

a feladatell6tdsrihoz kapcsol6d6 szem6lyes adatokat a Parallel

18., Cg.:01-09-268625) 6ltal iizemeltetett Servantes
iigyviteli rendszerben 6s az Iris Rendszerhrlz Kft. (9700 Szombathely, Szent Fl6ri6n krt.2.2. em.
43., Cg.: 18-09-107609) 6ltal iizemeltetett Opril iigyviteli rendszerben kezeli.

Kft. (sz6khely: 1161 Budapest, J6zsef utca

(6)

A BIOKOM Nonprofit Kft.-n6l kezelt szem6lyes adatok nyilviinoss6gra hozatala tilos,

a

kdz6rdekb<il nyilvtinos adatok kivdtel6vel, az azok igdnyl6s6re irrinyul6 eljaras sordn'

(7)

Az

adatfeldolgoz6 szem6lyes adatok feldolgozrlsdval kapcsolatos

jogait

6s

k6telezetts6geit az Infotv., valamint az adatkezel6sre vonatkoz6 kiiltin ogszab5lyok keretei kdzdtt
az adatkezelo hatfurozza meg. A kiadott utasitrisok jogszeriis6g66rt az adatkezel6 felel.
j

(8)

Az adatfeldolgoz6 tev6kenys6gi kdr6n beliil, illet6leg az adatkezelo 6ltal meghatiirozott
keretek kdz6tt felel<is a szem6lyes adatok feldolgo zfis66rt, megvilto^atAsiLert, tdrl6s66rt,
tov6bbites66rt 6s nyilvrlnoss6gra hozatal66rt. Az adatfeldolgoz6 tevdkenysdge sorriLn m6s
adatfeldolgoz6t nem vehet ig6nybe.

(9)

Az adatfeldolgozl az adalkezellst 6rint6 6rdemi ddnt6st nem hozhat, a tudomrisara jutott
szem6lyes adatokat kizfullag az adatkezelo rendelkezdsei szeimt dolgozhatja fel, sajet cdljara
adatfeldolgozrist nem v6gezhet, valamint a szem6lyes adatokat az adatkezel6 rendelkez6sei szerint
koteles tarolni 6s meg<irizni.

(10)

Az adatfeldolgoz6sra vontakoz6 szerz6d6st ir6sba kell foglalni. Adatfeldolgoz6sra nem
adhat6 megbizris olyan szervezetnek, amely a feldolgozand6 szem6lyes adatokat felhaszn6l6 iizleti
tev6kenys6gben 6rdekelt.

(11)

Az adatfeldolgoz6 nyilvrintartdst vezet az adatkezelS nevdben v6gzett

adatkezeldsi
inform6ci6kat
lartalmazza:
a
kdvetkez6
amely
tev6kenys6gekr6l,
az adatfeldolgoz6 neve 6s el6rhetos6gei, 6s minden olyan adatkezel6 neve 6s
et6rhet<is6gei, amelynek vagy akinek a nev6ben az adatfeldolgoz6 eljrir,
az adatkezel6 vagy az adatfeldolgoz6 k6pvisel<ijdnek, valamint az adatvddelmi
tisztvisel6nek a neve 6s el6rhet6s6gei;

a)

b)
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az adatkezelds helye;
az egyes adatkezel<ik nev6ben vdgzett adalkezel6si tevdkenysdgek kateg6riiii.
az adatbinonsrigi technikai 6s szervez6si intdzked6sek dltaliinos leir6sa.

II.

resz

r6znnorx0 lo.l,ror

NYrLvANossAGA,
MEGISMERTSUTNT TNAXYUI6 ELJARAS RENDJE

(1)

A BIOKOM

Nonprofrt Kft.-nek, mint dnkorm6nyzati feladatot (k6zfeladatot) ellat6
szervnek lehet6v6 kell terurie, hogy a kezel6sdben l6v6 kdz6rdekfi adatot es kdz6rdekb6l nyilvrinos
adatot - az Infotv.-ben meghatiirozott kiv6telekkel - ene iriinl,ul6 ig6ny alapjan b:irki
megismerhesse.

(2)

K6z6rdekri adat: az iilami vagy helyi 6nkormdnyzati feladatot, valamint jogszabiilyban
meghatrlrozott egy6b k<izfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben l6v6 6s tev6kenys6g6re
vonatkoz6 vagy k6zfeladauinak elliiuisilval dsszefiigg6sben keletkezett, a szem6lyes adat fogalma
alii nem es6, birmilyen m6don vagy form6ban rdgzitett inform6ci6 vagy ismeret, fliggetleniil
kezel6s6nek m6djet6l, tinrlll6 vagy gyrijtem6nyes jelleg6t6l, igy k0l6n6sen a hatriskdrre,
illetdkess6gre, szervezeti fel6pit6sre, szakmai tevdkenys6gre, annak eredmdnyess6g6re is kiterjed6
6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajt6kra 6s a mrikdd6st szab|lyozb jogszabdlyoka, valamint a
gazd6lkodrisra, a megkdtdtt szerz6d6seke vonatkoz6 adat;

(3)

Kdz6rdekb6l nyilvrinos adat a kdzfeladatot elklt6 szerv feladat- 6s hatrisk6rdben eljar6
szem6ly neve, feladatkiire, munkakdre, vezel6i megbiz[sa, a kdzfeladat ell6tas6val <isszefiiggS
egy6b szem6lyes adata, valamint azok a szemdlyes adatai, amelyek megismerhet6sdg6t t6rv6ny
el6irja. A kdz6rdekb6l nyilvrinos szem6lyes adatok a c6lhoz kdtdtt adatkezel6s elvdnek tiszteletben
tartas6val terjeszthet6ek.
kdz6rdekb<il nyilvtinos szemdlyes adatok honlapon tdrt6n6
kdzzfletelfre az Infotv. 1 . mell6klete ds a kdzfeladatot ell6t6 szemely jog6llisiira vonatkoz6 kiil6n
tdrvdny rendelkez6sei ininyad6ak.
Ha ttirv6ny maskdnt nem rendelkezik, kdzdrdekb6l nyilvdnos adat a jogszabiily vagy rillami,
illet6leg helyi 6nkormrinyzali szervvel kdtdtt szerz6d6s alapjrin kdtelez6en igdnybe veend6 vagy
m6s m6don ki nem el6githet6 szolgiiltatiist nyrijt6 szervek vagy szem6lyek kezel6s6ben ldvri, e
tevdkenys6giikre vonatkoz6, szem6lyes adatnak nem min6siil6 adat.

A

(4)

A

(5)

A

vonatkoz6 jogszabrilyok alapjrln kdtelez<ien kdzzdteend6 k6zdrdekri adatokat a
BIOKOM Nonprofit Kft. a honlapjrin (www.biokom.hu) rendszeresen kdzzdleszi.
ktizdrdekri 6s k6z6rdekb6l nyilv6nos adat megismer6se iriint sz6ban, ir6sban vagy
elektronikus riton bdrki ig6nyt nyujthat be. Ha az adatig6nylds nem egy6rtelmti, az ig6nykit fel kell
hivni az ig6ny pontosit6sara.

(6)

A k6z6rdekri adat megismer6s6re irrlnyul6 ig6nynek az ig6ny be6rkezdsdt k6vet6
legrdvidebb id<i alatt, legfeljebb azonban 15 napon beli.il eleget kell tenni. Az adatigdnyldsnek a
BIOKOM Nonprofit Kft. nem kdteles eleget tenni:
a) abban a r6szben, amelyben az azonos ig6nyl<i riltal egy 6ven beltil benyujtott, azonos
adatkiirre ir6nyul6 adatigdnyldssel megegyezik, felt6ve, hogy az azonos adatkdrbe tartoz6
adatokban villtoziLs nem rlllt be.
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ha azigdnylo nem adja meg nev6t, nem term6szetes szem6ly ig6nyl6 eset6n megnevez6s6t,
valamint azt az el6rhet6s6get, amelyen szirmina az adatigdnyl6ssel kapcsolatos b6rmely
tdjdkoztatits 6s 6rtesit6s megadhat6.

(7)

Ha az adatig6nylds jelent6s terjedelmti, illetve nagysz6mri adatra vonatkozik, vagy az
adatig6nylds teljesit6se a BIOKOM Nonprofit Kft. alaptev6kenys6g6nek elliltisiiltoz sztiks6ges
munkaeroforriis arrinytalan m6rt6kri ig6nybev6tel6vel jitr, a (6) bekezd6sben meghatilrozott
hat6rid5 egy alkalommal 15 nappal meghosszabbithat6. Ertlill az ig6nyl6t az igflny be6rkez6s6t
kcivet<i l5 napon beli.il taj6koztatni kell.

(8)

Az adatokat tartalmaz6 dokumentumr6l vagy dokumentumr6szrril, annak trirol6si
m6dj6t6l fiiggetleniil az ig€nyl6 miisolatot kaphat. A BIOKOM Nonprofit Kft. az adatig6nyl6s
teljesit6s66rt - az azzal kapcsolatban felmer0lt krilts6g m6rt6k6ig terjedoen - a ktiz6rdekti adat
irAnti ig6ny teljesit6s66rt megrlllapithat6 k<llts6gt6rit6s m6rt6k6r6l sz6l6 30112016. (IX.30.)
Kormrinyrendelet alapj6n ktilts6gl6rit6st 6llapithat meg a (10) pontban foglalt kdlts6g t6telek
alapjan, amelynek dsszeg6r5l az igenylot az ig€ny teljesit6s6t megelozoen t6j6koztatni kell, aki a
ti$5koztatfiskezhezvdtel6t k0vet6 30 napon beltil nyilatkozik arr6l, hogy az ig6nyl6s6t fenntartjae.

(9)

A

k6lts6gt6rit6s m6rt6k6nek meghatiiroz6sa soriin az alitbbi kdlts6gelemek vehet6k

figyelembe:
a) az igdny elt adatokat tartalmazo adathordoz6 krilts6ge,
b) az igdnyelt adatokat tartalmaz6 adathordoz6 az ig1nyl6 r6sz6re trirt6n6 k6zbesit6s6nek
kdlts6ge, valamint
c) ha az adatig6nylds teljesit6se a k<izfeladatot ell6t6 szerv alaptevdkenys6g6nek ell6tris6hoz
sztiks6ges munkaer6forrris ariinytalan m6rt6kti ig6nybev6tel6vel jir, u adatig6nyl6s
telj esit6s6vel ri s szeftigg<i munkaer6-r6fordf t6s krilts6ge.

(10)

Az ig6nyelt adatokat tartalmaz6 adathordoz6 k<ilts6gekerfi az al6bbi m6rt6kek vehet6k

figyelembe:
papfr alapon nyrijtott
szines miisolat kcilts6g
(brutt6)

papfr alapon nyrijtott fekete
feh6r m6solat k<ilts6g
(brutt6)
12,- Ft/oldal

130 Ft/oldal
A4-es oldal
24,-Ft/oldaf
260,-Ft/oldal
A3-as oldal
580,- Ft/adathordoz6
optikai adathordoz6n (CD)
nyriitott miisolat
adathordoz6 krizvetlen <ink<iltsdge
elektronikus titon haszn6lhat6
eey6b adathordoz6
h papir alapon nyrijtott m6solat k0ltsdge csak az adatigdnylds teljesit6sdhez sziiksdges m6solt oldalak azon rdsze
tekintetdben vehet6 figyelembe, amellyel a miisolt oldalak szdma a tizet meghaladja.

Az ig6nyelt adatokat

tartalmaz6 adathordoz6 k6zbesit6si krilts6gek6nt
vonatkoz6 belfirldi postai szolg6ltatiis dija veheto figyelembe.

Az

adatszolg6ltat6s krilts6gt6ritds6nek risszegszenis6g6t
i.igyvezeto i gazgat6 hatdr o zza me g.

a

hivatalos iratokra

a gazdasiryi vezeto javaslata alapjin

az

A

kiilts6gt6rit6s megrlllapititsitt a BIOKOM Nonprofit Kft. mell6zheti (pl. ha a k<i1ts6gt6rit6s
adminisztr6ci6ja nagyobb terhekkel jitrna, mint az abb6l befoly6 bev6tel), illetve a k6lts6gt6rit6st
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alacsonyabb m6rt6kben is megrillapithatja, amennyiben a t6nylegesen felmeriilt k<iltsdgek ezt
indokolj6k.

(11) A

tajdkoztat6s megt6teldtSl

az igdnylo nyilatkozatri.nak az

adatkezel6hdz val6

be6rkezes6ig terjed6 id6tartam az adatig6nyl6s teljesit6sdre rendelkez6sre 6116 hatri.rid6be nem
szirnit bele. Ha az igdnyl6 az igdry|t fenntartja, a kdlts6gtdritdst 15 napon beliil kdteles a
BIOKOM Nonprofit Kft. penztin baklszpdnzben megfizetni vagy bankszimlasz6rn6ra 6tutalni 6s
az utakist igazolni.

(12)

Ha a k6z6rdekri adatot tartalmaz6 dokumentum az igdnyki 6ltal meg nem ismerhet6 adatot
is tartalmaz, a milsolaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlennd kell tenni.

(13)

Az adatigdnyl6snek kdz6rthet6 formriban 6s - amennyiben ea a BIOKOM Nonprofit Kft.
atinytalan neh6zs6g ndlkiil teljesiteni k6pes - az ig6nyl6 riltal kivii.nt form6ban, illetve m6don kell
eleget tenni. Ha a k6rt adatot kor6bban mri,r elektronikus formiiban nyilv6noss6grahoztik, azig5ny
teljesithet6 az adatot tartalmaz6 nyilviinos forriis megleltil6sdvel is. Az adatigdnyl6st nem lehet
elutasitani arra val6 hivatkozissal, hogy annak k6z6rthet6 formiiban nem lehet eleget tenni.

(14)

Amennyiben az adatig6nylds elutasitiisra kertil, fgy arrol az ig6nyltit az elutasitris
indokaival, valamint az ig€nylit az Infotv. alap.ian megillet6 jogorvoslati lehet6s6gekr6l val6
t6j6koztatdssal egyiitt, az ig6ny bedrkez6s6t k<ivet6 15 napon beliil irdsban vagy - ha az igdnyben
elektronikus levelezdsi cim6t kiiz<ilte - elektronikus lev6lben 6rtesiteni kell. Az elutasitott
k6relmek6l, valamint az elutasitiisok indokair6l a BIOKOM Nonprofit Kft. nyilv6ntartrist vezet,
6s az abban foglaltak6l minden 6vben janurir 3l-6ig tirjfkoilarja a Nemzeti Adatv6delmi 6s
Informrici6szabads69 Hat6sigot.

III.

r6sz
MUNKAUGYI ES MUNKAVNCZTSSNI KAPCSOLATOS ADATOK
NYILVANTARTASA

l.
Szem6lyzeti 6s

(l)

fejezet

b6riiryi nyilvintartis

A szem6lyzeti nyilv6ntart6s a munkaviszonyra vonatkoz6 t6nyek dokument6laisilt

szolgtil6 adatkezel6s, melynek alapj t a Munka Tdrv6nykdnywe, a BIOKOM Nonprofit Kft.
Szervezeti 6s Miikdddsi Szabiiyzala, illetve Kollektiv Szerz6d6se k6pezik.

(2)

A munkriltat6i

jogok gyakorl6ja felel a munkajogviszonnyal 6sszefiigg6

adatok
v6delm6re 6s kezel6s6re vonatkoz6 jogszab6lyok, valamint ajelen szabiiyzatban foglalt el6ir6sok
megtartas66rt, illetve a k6vetelmdnyek teljesitdsdnek ellen<irz6s66rt. A felel6ss6ge keret6ben
k6teles gondoskodni:
a) az adatv6delmi 6s adatkezel6si szab6lyzat kiadrisr1r6l,
b) az ellen6rz6s m6dszereinek 6s rendszer6nek kialakitisrir6l 6s miikddtet6s6r6l.

(3)

A BIOKOM Nonprofit Kft. csak azokat a munkav6llal6i adatokat tarthatja nyilvtin,
amelyek rendeltet6sszeni mtikdd6s6hez, a munk6ltat6i jogok gyakorl6srlhoz n6lkiildzhetetlenek,
tov6bb6 amely a jogszab6lyokban ds a bels6 szabiiyzataibat biaositott kedvezm6nyekre val6
igdnyjogosults6g elbir6l6sahoz 6s igazoliisiihoz sziiks6gesek. A szem6lyzeti nyilv6ntartris adatai a
lU_Jog_Adatv€delmiSzaMlyzaEo21.09.01.doo(
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munkavrillal6 munkaviszony6val kapcsolatos t6nyek megallapitris6ra,
igazol6srira 6s statisztikai adatszolg6ltatiisra haszn6lhat6k fel.

(4)

A

(5)

A szem6lyzeti nyilvrintartasba az al6bbi adatok vehet<ik fel:

a

urlsirAs

besoroldsi ktivetelm6nyek

munk6ltat6 a munkavdllal6t6l olyan nyilatkozat megt6tel6t vagy szem6lyes adat
k6zl6s6t kdvetelheti, amely a munkaviszony l6tesit6se, teljesit6se, megszrin6se (megsziintet6se)
vagy e tdrv6nyb6l szrirmaz6 ig6ny 6rv6nyesit6se szempontj6b6l l6nyeges. A munk6ltat6, a
szakszervezet a Munka t6rv6nyk6n1we Harmadik Rdsz6ben meghatiirozott jogrlnak gyakorl6sa
vagy kdtelessdg6nek teljesit6se c6ljdb6l nyilatkozat megl6tel6t vagy adat k6zl6sdt kdvetelheti. A
munkriltat6 a fenteieken alapul6 adatkezel6s6r6l az 6rintettet irasban t6j6koztatja.

-

ndv, szi.ilet6si hely 6s id6, anyja neve, dllampolg6rsig;
6lland6 6s ideiglenes lakcim, szem6lyi igazolviinysz6m, telefonszfun;
ad6azonosit6 jel, TAJ-szam, bankszdrnlasz6m, e-mail cim
munkaviszonyra vonatkoz6 adatok, igy kiildndsen:
iskolai v6gzetts6g, szakk6pesitds, alkalmazasi felt6telek;
tovribbkdpz6s, szakir6nyir tovdbbk6pz6s, tovdbbkdpz6sben szetzett szakk6pesit6s;
tudomrinyosfokozatok;
idegen nyelv tudrisa;
kinevez6si okmany, munkakiir, munkakdri leiras, min<isit6sek, vezet<ii megbizrlsok;
munkakdrbe nem tartoz6 feladatra tdrt6n6 megbizas, munkav6gz6sre ir6.nyul6 tov6bbi
jogviszony;
munkav6gzds ideje, trilmunka ideje, alapilletmdny, p6tl6kok (ogcim szerint),
szabads6g, kiadott szabads6g;
dolgoz6 r6szdre t6rt6n6 kifizetdsek 6s azokjogcimei;
a dolgoz6 munkrlltat6val szemben fennill6 tartoz6sai, azok jogcimei;
gyakomoki id6, vizsga pr6baid6;
fegyelmi eljri.ras, fegyelmi biintet6s, ktirt6rit6sre kiitelez6s
munk6ban tiiltittt id6;
dolgoz6 6ltal kapott kitiintet6sek, dijak 6s miis elismer6sek, cimek;
gyermekekre vonatkoz6 adatok (sziiletdsi hely id5, anyja neve, lakcim, ad6azonosit6 jel) a
szabadsrlg 6s az ad6kedvezm6ny mdrt6kenek meg6llapit6sa drdek6ben;
munkak6ri alkalmass6gra vonatkoz6 adatok;
egy6b adat az 6rintett hozzitl ni{siual
a foglalkoz6s-eg6szs6giigyi ell6t6sban kezelt szemdly betegs6gdre, eg6szs6gi rillapotara
vonatkoz6 adatokat, gy6gykezelds. biztosit6si, krirt6ritds, trlrsadalombiaositrisi ig6ny
6rv6nyesit6se c6lj6b6l.
szemdlyzeti nyilv6ntartas adatait a munkajogviszony keletkezdsekor az drintett
szolg6ltatja (els6dleges adatfelv6tel). A szemdlytigyi nyilvrintarLis kezel6je a BIOKOM Nonprofit
Kft. 86r- 6s munkaiigyi csoportja, az adatokhoz val6 hozzifir€st a bdr- 6s munkaiigyi vezet6
biztositja.

-

-

(6)

A

(7)

Az adatokba 6s iratokba betekinthet a munkAltat6i jogktir gyakorl6j a, az igy-rezeto

igazgat', a fegyelmi elj6lis lefolytatrisara feljogositott szem6ly, a saj6t adataiba a munkavilllal6, a
munkav6llal6 felettese, miis jogviszony alapjrin keletkezett iratokba az arra vonatkoz6 jogszab6ly
szerint jogosultak (pl. ad6-6s TB ellenSr).

(8)

munkav6llal6nak jelentkez6, de fel nem vett munkav6llal6k eset6ben a bekiildott
6n6letrajzokat a Tiirsas6g fdl 6vig orzi, amennyiben az 6rintett ezzel ellent6tes, az Lrftletrajz

A
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felhaszniLisra vonatkoz6 tilt6 nyilatkozatot nem tesz. A munkahelyrejelentkez6k prilyazatai a HR,
igazgatAsi ds megfelel6si vezet6n6l keriilnek lefr.iz6sre

(9)

Erv6nyes munkav6gz6sre iranyul6 jogviszony l6trejattt6t kdvet<ien az adatkezel6s
idStartama ajogviszony megsztin6s6t k6vet6 50 6v.

(10) A

munkab6rrel kapcsolatos, illetve

a

munkaviszony tartalm6hoz kapcsol6d6

munkavrillal6i leveleket, megkeresdseket, bejelentdseket a Bdrzitrtan kezeli.

(l

6s

munkaiigyi csoport kdzvetleniil,

1)

A munkaszerz6d6s megkdtds6vel a munkav6llal6 hozzi$irul adatai kezel6s6hez, valamint
felel<issdget viillal azok val6disrlg66rt.

(12) A

bdrtigyi nyilvrfurtartris adatai

a

munkavilllal6 munkaviszony6val kapcsolatos
kdvetelm6nyek igazol6srira, b6rsziimfejt6sre, triLrsadalombiztositasi iigyint6z6sre 6s statisaikai
adatszolg6ltatiisra hasznrilhat6k fel. Az 6rintettek6l a nyilvrintartrisba a Szemdlyzeti nyilvrlntart6s
szerinti adatok vehet6k fel.

(13)

A bdriigyi nyilvantartris kezel6je a BIOKOM Nonprofit Kft. 86r- ds munkaiigyi csoportja.
A nyilvantartas kezel6se vegyes rendszerben, szAmit6gdpen 6s manuiilis m6dszerrel tdrtdnik.

(14)

A trirsas6g szervezetdn beltil a b6riigyi nyilvrintartisb6l - a (15) bekezd6sben foglaltak
kiv6tel6vel -a munk6ltat6i jogok gyakorl6ja, illetve ir6sos meghatalmazrissal rendelkez6
megbizottja, valamint azon szervezeti egys6gek vezet5i, illetve szem6lyiigyi k6rddsekben illet6kes
iigyint6z6i r6sz6re teljesfthetri adatszolg6ltatiis, amelyekn6l a munkavrillal6 tevdkenys6get vdgez.

(15) A

a

b6ren kiviili juttatrisok kidolgoz6sara 6s
iizemeltet6s6re megbizott, mint adatfeldolgozo riszfre tov6bbithat6k adatok az adatfeldolgoz6si
szerz6ddsben foglaltak szerint. Az adatfeldolgoz6 riltali adatkezel6s kizdr6lagos c6lja a BIOKOM
NKft. munkavrillal6inak cafet6ria 6s bdren kivtili juttatrisainak sikeres lebonyolitdsa, 6s az 6rintett
munkav6llal6val tdrt6n6 kapcsolatfelv6tel. Az adatfeldolgoz6 nem jogosult a szemdlyes adatok
nyilvrinossilgra hozalal ra. Az adatfeldolgozo az adatokal az Infot6rv6ny rendelkezdsei szerint

bdriigyi nyilvriLntartds adataib6l

kdteles kezelni.

2. fejezet
A munkavilla16 technikai eszkiiziikkel tiirt6n6 ellen6rz6se
(l) A munkav6llal6

a munkaviszonnyal dsszeftiggS magatartAsa kdrdben ellen6rizhet6. Ennek
keretdben a munk6ltat6 technikai eszkdzt is alkalmazhat. err6l a munkaviillal6t el6zetesen iriisban
LilJekona\a.
A munkavrillal6 a munkdltat6 6ltal a munkavdgz6shez biaositott
inform6ci6technol6giai vagy szirnitristechnikai eszktia, rendszert (a tov6bbiakban:
szrimitiistechnikai eszkdz) - eltdr<i meg6llapodas hi6nyAban - kizrir6lag a munkaviszony teljesit6se
6rdek6ben haszniilhatj a.

(2) A munkav6llal6k szemdlyes hasmiilatra rendelt eszkdzei tekintet6ben az adatkezel6s c6lja a
munkaviszonyb6l szirmaz6 kdtelezetts6gek teljesit6s6nek ellen6rz6se ds/vagy elszimol6s lehet.
(3) Az adatkezel6s jogalapja: drintett hozz jiru,lisa, illetve a Munka tdrvdnykdnyv6r6l sz6l6 2012.
6vi I. tdrvdny I l/A. $-a.
lU_Jog_AdatuedelmiszaMlyza2o21.09.01.do{r
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(4) Az adatkezel6s szabrilyai:
a) A munk6Lltat6 altal a munkavrillal6 r6sz6re szem6lyes hasznrilatra atadott szeimit6g6peken
tarolt szem6lyes jellegf anyagokat a munkiltat6 nem ismerheti meg az 6rintett hozzdjarul6sa
n6lkiil.
b) A sz6mit6gdp visszaad6sakor a munkav6llal6nak tdrdlnie kell a magrinjelleg( f6jlokat, ennek
hitinyaban az adatok megismerds6hez hozz6j6rul6s6t megadottnak kell tekinteni.
c) A munkrlltat6 ellen6rizheti a dolgoz6 munkahelyen beliili (munkav6llal6k egymris kdzdtti)
e-mail forgalmiit, azok tartalmrit.
d) A munkahelyen kivtilre ir6.nyul6 (a munkaviillal6k 6s m6s, nem munkaviillal6 szemdlyek)
kdzdtti e-mail forgalom tekintet6ben a vizsg6lat kizrir6lag az e-mailek virusellen6rzdsdre,
valamint a felhasm6l6 elektronikus levelei riltal lefoglalt teriilet mdret6re terjedhet ki.
e) A munkav6llal6 szem6lyes hasm6latrira adott, a nev6t, vagy nev6nek tdred6k6t is tartalmaz6
e-mail cimre erkez6 6s az onnan elkiilddtt levelek tartalmiinak megismerds6re, azok
toviibbit6srira, vagy tdrl6s6re az 6rintett 3. szem6lyek (nem munkavilllal6k) hozzrij6rultisa
n6lkiil a munkaltat6 nem jogosult.
A Tarsas6g iigyeinek int6z6s6re szolgdl6,6s nem egy-egy munkavallal6 szemdly6hez kdtdtt
e-mailen keresztiil folytatott levelez6sbe a munk6ltat6 betekinthet, m6g akkor is, ha e cimen
valamelyik a postafi6khoz hozz6f6ro munkav6llal6 maganjellegii levelez6st is folyatott,
mivel azt a munkav6llal6 ennek tudatAban tette.
g) Az e-mail postafi6k ellenSrz6se kapcs6n a munk6ltat6nak joga van arra, hogy a postal6ddban
l6v5 e-mailek fejlecdnek megtekint6se utrfur - ahol szerepel a ki.ild6 6s a fogad6 szemelye, email cime, a lev6l megnevezdse, a kiildds id6pontja, a lev6l m6rete egy konkret lev6l
kiadas6t k6rje a munkavdllal6t6l. A munkav6llal6 a lev6l etadas6t csak a harmadik szem6ly
jog6t sdrt6 levdltitokra t6rt6n6 hivatkozrissal tagadhatja meg'
h) A munk6ltat6nak joga van ahhoz, hogy a munkavAllal6j6t6l azl k6rje, hogy a be6rkez<i,
illet6leg a kimen6 hivatalos targyri elektronikus leveleket szrimilra nyomtatott formriban adja

0

-

i)

at.

Abban az esetben, ha a munkav6llal6 tart6san nem tart6zkodik a munkahelyen, 6s az e-mail
postafi6k ellenrirz6se indokolt, az 6rintett munkav6llal6 riltal kijeltilt m6sik munkav6llal6
ha ilyen szemdly nincs, vagy nem tart6zkodik a munkahelyen, akkor a rendszer
iizemeltet6s66rt felel6s informatikus - betekinthet az e-mail postafi6kba, amelyik lev6lrSl
pedig egy6rtelmtien meg6llapithat6, hogy hivatalos targyri, ritadhat6 a munk6ltat6nak. ,41161,
hogy tivoll6tdben m6s szemdly az e-mail postafi6k tartalm6t megismerte az 6rintettet
t6j6koztatni kell.
Az adaibidons6g vagy az informatikai rendszer vddelme ok6n - peldriul abb6l a c6lb6l, hogy
a v6dett rendszerbe ne keriilhessen be virus - az informatikai h6l6zatot iizemeletet6, fenntart6
rendszergazda, informatikus a [ev6l tartalmriba jogosult betekinteni. Ugyanakkor az igy
megismert adatokat harmadik szem6ly szdmara - igy a munk6ltat6 r6szdre - m6r nem jogosult
tovribbitani .
k) A telefonhiv6sok listria6srival a munk6ltat6 nem ellen<irizheti a mobiltelefon haszn6latiit.
Mind a hiv6, mind a hivott fel, mind a kdzti.ik fennrill6 kapcsolat szemdlyes adatnak min6siil.
A vezet6kes 6s mobil telefonvonalakon folytatott hivrlsok kdlts6geinek r6szletez6sdt a
Tarsasiig a hiv6szrimokra lebontva ig6nyli a telefonszolgiiltat6t6l. A hiv6sr6szletezo celja a
telefonkolts6gek racionaliziiliisa, valamint a telefonkdlts6gek szem6lyre 6s k6lts6gvisel6re
tdrt6no kimutathat6sega.
m)
trirsasiig szdkhely6n, telephelyein felszerelt bel6ptet6 rendszer alkalmaz6srival a
munk6ltat6 a munkv6llal6 munkaidejdt, trilmunka idej6t ellen6rzi, a szellemi munkavdllal6k
eset6ben ezk€pezi a munkaidS nyilvrintartast (elenl6ti iv).
n) A Tarsas6g tulajdon6ban rill6 gdpjrirmrivek munkaid6ben tdrt6n6 hasmalatat helyzetmeghatiiroz6 berendezdssel (GPS k6sziildkkel vagy mobiltelefon helyzetmeghaliaoz6jival)

-

j)

l)

A
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helyzetmeghatdroz6 nem haszn6lhat6 a munkav6llal6 folyamatos
megfigyel6s6nek eszk6zekdnt, illet6leg munkaiddn kivi.ili holl6t6nek ellen6rz6s6re.
A t6rsas6g sz6khely6nek parkol6ja soromp6val iizemeltetet. A soromp6 a g6pjdrmrivekben
l6v6 t6virinyit6val nyithat6, mely listlzza adott gdpjirmii 6thalad6s6t. A listrizis a BIOKOM
NKft. tulajdon6ban, vagy iiz emeltet6s6ben l6v6 g6pj6rmiivek telephelyre tdrt6n6
6rkez6s6nek, trlvozlsrinak ellen6rz6s6re szo196l.

ellendrizheti.

o)

IGAZGATOI UTASiTAS

IV.

r6sz
BETEKINTESIJOG

(1)

A jelen

SzabSlyzatban felsorolt egyedi betekint6si, adatkezel6si joggal felruhdzott
szm6lyek mellett a IV. r6sz (2), illetve (3) pondriban nevesitettek jogosutak a meghatiirozott kdben
az adatok kezelds6re.

(2) A kdztulajdonban 6116 gazdasagi trirsasrigok takar6kosabb miikdd6s6r6l sz6l6 2009.
6vi CXXII. t6rv6ny 6rtelm6ben a bels<i ellenSrz6st v6gz6 szem6ly 6s a megfelel6si vezet6
a feladata elkltrisa 6rdek6ben min6sitett adatot, tizleti titkot tartalmaz6 iratokba 6s m6s
dokumentumokba is betekinthet, azokr6l masolatot, kivonatot k6rhet, szem6lyes adatokat
kezelhet az adatv6delmi, illetve a min6sitett adat v6delm6re vonatkoz6 el6irasok
betart6s6val.

(2)

A

BIOKOM NKft. Feliigyel6bizotts6g6nak tagjai ellen6rz6si feladatuk gyakorLis6val
dsszefligg6sben jogosultak a Ptk..-ban meghat6rozottak szerint a Trirsas6g valamennyi
iratriba, sziirnviteli nyilvrintart6sba, kdnyveibe betekinteni, a vezet! tisztsegvisel6kt6l 6s a
jogi szemdly munkav6llal6it6l felvil6gosit6st k6mi, a jogi szem6ly fizetdsi sz6ml6jdt,
p€rutitrii,6rt6kpapir- 6s 6ruillomanydt, valamint szerz6ddseit megvizsg6lni 6s szak6rt6vel
megvizsgrilttatni.

P,6cs, 2021. szeptember 1.
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