ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Érvényesség: 2016. május 25-től
Tervezett felülvizsgálat dátuma: jogszabályi előírás szerint
A Meixner Alapítvány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján, összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
vonatkozó rendelkezéseivel a következő adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat)
fogadta el annak érdekében, hogy az információ- és adatkezelésben érintett személyeket
tájékoztassa az alapítványban kezelt, továbbá onnan továbbított személyes adatok és más jogilag
védettséget élvező információk védelmének jogtisztaságáról, az adatok kezelésének, védelmének
és az adattovábbítás folyamatának törvényességéről.

I. Általános rendelkezések
1.1. Jogszabályi alapok
A Szabályzat jogszabályi alapjai:
➢ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) /a továbbiakban: GDPR/
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény /a továbbiakban: Infotv./;
➢ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /a továbbiakban: Nkt./;
➢ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény /továbbiakban: Kjt./;
➢ a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény /a továbbiakban: Mt./;
➢ a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény /a továbbiakban: Stt./;
➢ a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet /a
továbbiakban: Nkt. Vhr./
➢ a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
képezi.
1.2. Fogalom-meghatározások
[a GDPR 4. cikkével koherensen átdolgozott szöveg]
A Szabályzat alkalmazása szempontjából:
1.2.1. Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége.
1.2.2. 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 adatokon végzik.
1.2.3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
1.2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
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1.2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
1.2.6. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
1.2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.
1.2.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.
1.2.9. Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
1.2.10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
1.2.11. 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.
1.2.12. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.
1.2.13. Érintetti jogok: a személyes adatainak kezelésével érintett természetes személyt
személyes adatainak kezelése kapcsán megillető jogosultságai
1.2.14. Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH),
mely közigazgatási eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme illetve Unión
belüli szabad áramlásának biztosítása érdekében autonóm közhatalmi szervként.
1.2.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
1.2.16. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
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félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
1.2.17. Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz
a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai
adatok, a természetes személyes egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatozó személyes adatok.
1.2.18. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra
és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat.
1.2.19. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli.
1.2.20. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
1.2.21. Nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
1.2.22. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – az érintettre –
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
1.2.23. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
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1.3. Specifikáció
1.3.1. Adatkezelő és adattovábbító: az alapítvány, melynek nevében az alapító okiratban illetve a
szakmai alapdokumentumban megjelölt képviselője jár el.
1.3.2. Adatállomány: a gyermekek/tanulók, szülők (törvényes képviselők), az alkalmazottak
jogviszonyával kapcsolatos, jogszabály által előírt módon és formában a köznevelési
intézmény által kezelt, feldolgozott és tárolt valamint továbbított személyes adat.
1.3.3. Adattovábbítás: az Nkt. és végrehajtási rendeletei által a Köznevelés Információs
Rendszerébe és más adatállományokba történő továbbítása az adatoknak.
1.3.4. Nyilvánosságra hozatal: egyes személyes adatoknak a Köznevelés Információs
Rendszerében, az intézmény kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.),
honlapján és más orgánumokon történő közlése.

II. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei
2.1. A személyes adat kezelésére és védelmére vonatkozó szabályok [GDPR 6. cikk]
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul az adatkezelés konkrét céljainak megjelölésével,
b) 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.
Különleges adatot az alapítvány csak jogszabály kifejezetten rendelkezése vagy az érintett írásos
hozzájárulása alapján kezel [GDPR 9. cikk].
A jogszabály közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a
személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az
érintett hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a
hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
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közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok
tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való
hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
2.2. Az adatfeldolgozó tevékenységi köre, kötelezettségei
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit –
jogszabály keretei között – az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek
között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és
nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az
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.
2.3. Az adatok védelmének részletes szabályai [GDPR 5. cikk]
2.3.1. Személyes adatok kezelésének teljes folyamatában egyszerre érvényesülnie kell a
következő adatvédelmi elveknek:
a) az adatok kezelése csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, tisztességes eljárás
keretében az érintett számára átláthatóan történhet, melynek során az érintett bármikor
betekintést nyerhet az adatainak kezelésébe, élhet érintetti jogainak gyakorlásával,
továbbá lehetősége van arra, hogy közigazgatási vagy bírósági eljárás útján gyakorolja a
jogorvoslathoz való jogát;
b) a személyes adatok kezelése csak célhoz kötötten, az cél eléréshez feltétlenül szükséges
terjedelemben és ideig kezelhető illetve tárolható;
c) az adatok felhasználása során az adatkezelés eredményessége érdekében azok
pontosságára és teljességére az adatkezelőnek kiemelt figyelmet kell fordítania;
d) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai-informatikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
e) az adatfelhasználó az adatok kezelése során mindig képes legyen a jogszerű
adatkezelés kritériumainak igazolására.
2.3.2. Fentiek alapján a Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: kommunikáció.
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2.3.3. Fentiek alapján az alapítvány – a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok és a
felügyeleti hatóság előírásaival összhangban – az érintetteknek a jogszabályokban
meghatározott személyes adatait köteles nyilvántartani és kezelni.
2.3.4. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy
kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A
tájékoztatás – különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén –
megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az
adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára
hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás
lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna. A statisztikai célú adatgyűjtés tartalmi körét
az Stt. vonatkozó rendelkezései határozzák meg.
2.3.5. Az alapítvány vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen
értesíti az intézményhasználók körét: a gyermekeket, a szülőket, törvényes képviselőket.
A változtatásokat fel kell tüntetni az alapítvány honlapján is. Az adatkezelésnek mindig a
ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot kell tükrözniük.
2.3.6. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási
mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor
előzetesen írásban tájékoztatunk, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az
új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.
2.3.7. Nem minősül a személyes adat védelme szempontjából kockázati tényezőnek, ha a
személyes adatok anonim vagy álnevesített információkká kerülnek átalakításra, melynek
célja a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztikai célból
folytatott adatkezelés, ha a szükséges garanciák biztosítva vannak. Ilyen garanciák
különösen az olyan technikai és szervezési intézkedések, melyek biztosítják az
adattakarékosság elvének betartását, illetve ide tartozik az anonimizálás és az álnevesítés.
2.3.8. Az érintettek által biztosított személyes adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk
össze más forrásból származó adatokkal vagy információkkal. Amennyiben a jövőben
különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolása válna szükségessé, ezt
kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, érintetti hozzájárulást követően tesszük
meg.
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2.3.9. Amennyiben az arra feljogosított közhatalmi szervek a jogszabályokban előírt módon
kérnek fel személyes adatok átadására, azt a jogi előírásoknak megfelelően teljesítjük.
2.3.10. Az alapítvány alkalmazottai vonatkozásában az adatok kezelésének eljárásrendjét a
szokásos belső információs csatornák mentén kell ismertetni az érintettekkel.

III. Az alapítvány érintett felhasználóinak adatkezeléssel és
adatvédelemmel kapcsolatos jogai, az érintetti jogok biztosítása
3.1. Az alapítvány adatkezeléssel érintett felhasználója:
a) tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről;
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c) kérelmezheti – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak
törlését;
d) jogosult – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – kérni személyes
adatai kezelésének korlátozását,
e) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az alapítvány rendelkezésére bocsátott
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja,
f) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azok célja közvetlen üzletszerzés vagy
arra irányul.
E jogok érvényesítése érdekében az érintett az alapítványt személyesen vagy írásban
(elektronikus úton) megkeresheti az általa érvényesíteni kívánt jogosultság kérelmének
előadásával. Amennyiben az érintett kérése elektronikus úton (telefon, fax, e-mail) nem
teljesíthető vagy az érintett ezt kifejezetten kéri, az érintettet a vele egyeztetett időpontban az
alapítvány épületében fogadja, majd az érintett kérésének eleget tesz, figyelve arra, hogy
harmadik személy személyes adatainak védelméhez való joga ne sérüljön.
Az adatkezelésről feljegyzést kell készíteni és annak tényét az adatvédelmi nyilvántartásba
rögzíteni kell.
3.2. Az érintett kérelmére az alapítvány tájékoztatást ad az általa kezelt adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (címzetti hozzáférés). Az
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alapítvány köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában megadni az érdemi tájékoztatást.
3.3. Az érintett személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha
azt jogszabály nemzetbiztonsági érdek, a honvédelem, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés
érdekében, az adatkezelésben érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza,
vagy ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan esetleg – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre. Az alapítvány köteles az említett
érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.
3.4. A valóságnak meg nem felelő adatot az alapítvány az érintett kérelmére – amennyiben
többoldalúan meggyőződött annak helyes voltáról, annak megfelelően – helyesbíteni köteles.
Ha a helyesbítésre azért kerül sor, mert az adatkezelés folyamán az alapítvány felismerte
annak szükségességét, és meggyőződött a helyes adattartalomról, akkor is értesíteni kell a
helyesbítésről az érintettet, ha nem az önkéntes hozzájárulása alapozza meg az adatkezelés
jogalapját.
3.5. A személyes adatot törölni kell, ha:
a) kezelése jogellenes;
b) a kezelésében érintett személy kéri, és jogszabály ezt lehetővé teszi;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a
törlést jogszabály nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a felügyeleti hatóság vagy a bíróság határozatában elrendelte.
3.6. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az alapítvány pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adat kezeléséhez való hozzájárulását;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az alapítvány alkalmazandó jogszabályban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
3.7. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelésben érintetteteket, továbbá mindazokat értesíteni
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
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ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az adatkezelésben érintett jogos érdekét nem
sérti.
3.8. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az alapítvány ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az alapítvány jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
3.9. Az adatkezelésben érintett személy tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból
személyes adatainak kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése illetve továbbítása kizárólag az alapítvány vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
jogszabály rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi.
3.10. Az alapítvány – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az alapítvány köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg
az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelésben érintett az alapítvány e döntésével
nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
3.11. Az alapítvány az adatkezelésben érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést
jogszabály rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható a címzett részére, ha az címzett
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a felügyeleti hatóság vagy a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította.
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3.12. Az érintett a jogainak megsértése esetén az alapítvány ellen a felügyeleti hatósághoz vagy
bírósághoz fordulhat a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése miatt. A
jogérvényesítéshez szükséges információkról az alapítvány az érintettet kérésére tájékoztatja.
3.13. Az adatok őrzésének időtartamáról a jogszabályban meghatározottak szerint a vonatkozó
iratkezelési szabályok rendelkezései az irányadóak.

IV. Az érintettek előzetes tájékoztatása
4.1. Az előzetes tájékoztatást
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes
adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatok használata az érintettel való kapcsolattartás céljára történik,
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;
c) ha várhatóan más címzettel is közlésre kerülnek az adatok, legkésőbb a személyes adatok
első alkalommal való közlésekor
kell elvégezni.

V.

Az alapítvány informatikai
vonatozó biztonsági szabályok

rendszerének

működtetésére

5.1. Adat- és titokvédelem
Az alapítvány által az alkalmazottak használatára kihelyezett és telepített számítógépeihez való
hozzáférés felhasználói névvel és a hozzá kapcsolódó jelszóval védett. Minden szolgáltatás,
program és adat elérése csak a fenti módon lehetséges. A felhasználók kötelesek jelszót
használni, amelynek egyedinek és nehezen visszafejthetőnek kell lennie.
A számítógépeket bejelentkezett állapotban hagyni hosszabb időre nem szabad. Az ennek
következtében végrehajtott illetéktelen hozzáférésekből fakadó károkért a felhasználó anyagilag
felel.
A jogosultságok által megszerezhető, a tevékenységek naplózásával, a forgalom ellenőrzésével,
továbbá más számítástechnikai eszközökkel gyűjtött információk csak az informatikai rendszer
működésének javítására, a rendellenes használat kiszűrésére, a szabálysértő magatartás
felderítésére használhatók. Egyéb célra való információgyűjtésre vagy felhasználásra kizárólag az
alapítvány képviselője adhat írásos utasítást. Ilyen információkat csak a rendszergazda vagy az
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írásban megbízottak gyűjthetnek.
5.2. Input oldali rendszervédelem
A rendszerbe elektronikus formában bekerülő ismeretlen adathordozón lévő adatokat,
programokat minden esetben előzetesen ellenőrizni kell vírusvizsgáló szoftverrel. Ha az
ellenőrzés vírust talált, vagy a betöltés során vírusgyanús esemény történik, a folyamatot azonnal
meg kell szakítani, a számítógépet ki kell kapcsolni, és a rendszergazdát haladéktalanul értesíteni
kell.
Az alapítvány informatikai rendszere is az internet oldaláról nézve elektronikus védelemmel
(vírusfigyelő és -irtó alkalmazások, tűzfal) rendelkezik. Ennek ellenére azonban előfordulhatnak
olyan levelek és a levelekhez kapcsolt csatolt fájlok, amelyek vírussal fertőzöttek lehetnek. Ha a
vírusveszély bármilyen gyanúja felmerül, a leírtakhoz hasonlóan kell eljárni.
5.3. Output oldali adatvédelem
A rendszerben tárolt adatokat, információkat csak az azok elérésére jogosult felhasználó
másolhatja, illetve nyomtathatja ki. A fenti rendszerből kikerült adatok és információk
kezeléséért, annak felhasználója teljes felelősséggel tartozik.
5.4. Mentés, megsemmisítés, archiválás
A rendszerben tárolt adatokat rendszeresen menteni kell. A mentés történhet mágneses vagy
optikai elven működő adathordozóra. A sérült vagy használaton kívül helyezett – hivatalos vagy
személyes információkat tartalmazó – adathordozók megsemmisítése a rendszergazda feladata.
Az ilyen tartalmú rontott papíralapú dokumentumok megsemmisítését úgy kell elvégezni, hogy
azok azonosításra alkalmatlanok legyenek (pl. rontott fénymásolat).

VI. Záró rendelkezések
6.1. A Szabályzatot a székhelyen, valamint a honlapon közzé kell tenni.
6.2. A Szabályzat módosítására az elfogadására irányadó jogszabályi előírások érvényesek.

________________________
Meixner Alapítvány, képviselő
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