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Preambulum
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint adatkezelő a személyes adatok a rögzítésének,
feldolgozásának, tárolásának és törlésének végzése során, valamint a szükséges iratok és adatok
biztonságának garantálása érdekében az adatvédelemmel és adatbiztonsággal, a személyes
adatok védelmével, a személyiségi jogok biztosításával kapcsolatos feladatokat egységes
rendszerbe foglalja és szabályozza.
A szabályozás biztosítja az adatvédelmet, szabályozási garanciákat teremt, amelyek alapján az
adatvédelem a lehetőségekhez képest a legmagasabb szinten valósítható meg az adatvédelem
területén megfogalmazott intézkedések az adatok bizalmasságát, hitelességét és sértetlenségét
biztosítása.
A megbízható működés, a rendkívüli helyzetek kezelése és az üzemszerű működés
legoptimálisabb szintjének, az informatikai rendszer hardware és szoftver eszközeinek
rendelkezésre állásának és funkcionalitásának érdekében intézkedéseket fogalmaz meg.
A szabályzat jogszabályi alapjai a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló (röviden: adatvédelmi) törvény, a társadalmi
indokoltság, a személyes részvétel, az érintettek és az adatfajták korlátozása, a célhoz kötöttség,
a továbbadás korlátozása, az adathelyesség, az időbeli korlátozás, a nyíltság, a biztonsági
intézkedések és a felelősség elveiről és szabályozásáról szóló európai Adatvédelmi törvény
rendelkezései, az Európai Parlament által elfogadott „A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről”.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a személyhez fűződő
jogokra ( 9.§, 10.§ és a ll.§) vonatkozó előírásai, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben és a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban Gt.) megfogalmazottak.
A személyes adatok védelme érdekében - a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Tárcaközi
Bizottsága 1996-ban adta ki 12. számú ajánlásában meghatározott elvárásoknak is megfelelő feladatok kerülnek megfogalmazásra, azért, hogy érvényesüljenek az adatok kezelésével,
feldolgozásával kapcsolatos különböző jogszabályok előírásai is. Adatvédelmi szempontból
az EU Parlament 2016. május 16-án hatályba lépett adatvédelmi rendelet 2. szakasz 32.
cikk adatbiztonsági követelményeinek kell megfelelni, a nagy tömegű személyes adatok,
az adatkezelésre használt rendszer bizalmas jellegének, integritásának, elérhetőségének és
rugalmasságának biztosítása, a fizikai vagy műszaki probléma esetén a visszaállíthatóság,
rendelkezésre állás és hozzáférés biztosítása céljából.
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Szabályzat az adatvédelmi törvényre figyelemmel, és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
biztonságpolitikai elveire épülve készült.
1. A SZABÁLYOZÁS - VÉDELEM - CÉLJA:

1.1. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzletpolitikája és üzletmenete biztonságának
kialakítása érdekében meghatározni, és egységes keretbe foglalni azokat a
biztonsági hardware és software feltételeket, valamint informatikai
rendszeralkalmazási- és eljárási követelményeket, amelyeket a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. valamennyi alkalmazottjának - a rávonatkozó mértékben ismernie és a biztonsági követelmények érvényesítése érdekében alkalmaznia kell.
1.2. Biztosítani a rendkívüli eseményekre, katasztrófa elhárításra, valamint a rendkívüli
időszaki kötelezettségekre történő informatikai felkészülést, illetve bekövetkezésük
esetén a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. informatikai működőképességét.
2. A Szabályzat HATÁLYA

2.1. A szabályzat területi hatálya:
Kiterjed a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. teljes működési területére, valamennyi
alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.
2.2. A szabályzat személyi hatálya:
Kiterjed a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi természetes és jogi
személyre.
2.3. A szabályzat időbeli hatálya: a kiadás napjától a visszavonásig érvényes.

3. A

Szabályzatban
foglaltak
érvényesüléséhez
szükséges
feltételrendszer:
3.1. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. informatikai és informatikavédelmi eszközei
működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell.
3.2. Az informatikai védelmi tevékenység ellátásához kapcsolódó személyi és tárgyi
feltételeket, a prioritásoknak és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. esetleges szervezeti
változásainak megfelelőn kell érvényesíteni.

4. A Szabályzat érvényesítése:
A védelmi szabályzat kidolgozása, elkészítése és szükség szerinti módosítása a biztonságért
felelős személy feladata;
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- a szabályzatban előírtak betartatásáért hatás- és jogosultsági körére vonatkozóan minden
érintett alkalmazott felelős;
- a szabályzatban előírtak betartásának ellenőrzése az vezérigazgató feladata.
5. Megismerési kötelezettség:
- A szabályzat előírásait a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nél dolgozó minden személy a
szakmai feladatköréhez szükséges mértékben köteles megismerni, a vonatkozó
előírásokat betartani és betartatni.
- A szabályzat egyes előírásait, a munkavégzéséhez szükséges mértékben, minden, a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel munkaviszonyban, illetve egyéb szerződéses
jogviszonyban álló foglalkoztatottal ismertetni kell.
- A szabályzat előírásait megszegőkkel, illetve a jelentési kötelezettséget elmulasztókkal
szemben, a hatályos törvényeknek, rendeleteknek és belső szabályzóknak megfelelő,
jogszerű felelősségre vonást kell alkalmazni.
6. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. informatikai, számítástechnikai
adatvédelme:
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. számítástechnikai biztonságának - adatbiztonságnak koncentrálódnia kell minden olyan, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-re és ügyfeleire
vonatkozó tény, információ, megoldás vagy adat komplex védelmére, amelynek
„házon belül” maradásához a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek üzleti érdeke
fűződik, szerződéses kötelezettséget vállalt, ill. jogszabály arra kötelezi.
> Számítástechnikai (logikai)- adatbiztonság körébe tartozik a számítástechnikai
rendszer felépítése és működése; a külső- és belső rendszerfejlesztési tervek; az
adatvédelmi előírások; a hozzáférési szintek, adat- és rendszertulajdonosi
kijelölések; a számítógépes programok és nyilvántartások; az archiválási
rendszer; a titokvédelem; a rendkívüli helyzetek kezelése, más országos
informatikai rendszerhez csatlakozás; a híradástechnikai eszközök vonal- és
titkosítási védelme; a szünetmentes tápellátás;
> Egyéb irányú adatbiztonság körébe tartozik a nem elektronikus adathordozók
(iratok) tárolása;
> az információk adatok “kiszivárgásának” vagy „kiszivárogtatásának”
megelőzése, illetéktelen hozzáférés megakadályozása, adatvesztés kizárása.
7. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. számítástechnikai adatbiztonság
oktatása:
7.1. A rendszerek oktatásának anyagi és technikai feltételeit az elméleti és gyakorlati
oktatást az vezérigazgató köteles biztosítani.
7.2. Az oktatásnak mindig szakterületeként differenciáltan kell történiűe. A rendszer
fejlesztésével (az ismeretanyag bővülésével) aktuálisan kell megtartani képzéseket,
továbbképzéseket.
7.3. A képzéseket szükség szerint - a rendszer bonyolultságától függően - évente,
ismeretfelelevenítő jelleggel meg kell ismételni.
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7.4. Az oktatáson megjelenő személyek a képzés megtörténtét nyilatkozat formájában,
aláírásukkal igazolják.
7.5. A Szabályzatnak a dolgozók részére - a feladatkörüket érintő mértékben - rendelkezésre
kell állni.
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11. FEJEZET
AZ ADATBIZTONSÁG ALAPELVEI
8. Alapelvek és biztonságí feltételek
8.1. Az informatikai fejlesztés teljes volumenét a projektvezető irányítja. A rendszer
átvétele után a rendszergazda felügyeli és irányítja a vonatkozó tevékenységeket;
8.2. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szervezeti egységeinél csak a rendszergazdánál
nyilvántartásba vett, és archivált szoftvereket (rendszereket) szabad alkalmazni;
8.3. Rendszert, - programot - verziószám nélkül kiadni tilos;
8.4. Fejlesztéshez csak jogtiszta, a rendszergazdánál nyilvántartásba vett szoftvereket
lehet felhasználni;
8.5. A dokumentációk készítéséhez az egységes szövegszerkesztő és folyamatábra
készítésére szolgáló programok használata kötelező;
8.6. A dokumentációk készítésénél a módosítások lapcserével történő megoldására kell
törekedni;
8.7. Minden elkészült rendszert, illetve a vonatkozó dokumentációk egy példányát
nyilvántartásába kell venni, és archiválni kell;
8.8. Az informatikai beszerzések és fejlesztések során a biztonságot és titokvédelmet
érintő szoftverek, nyilvántartások, adatbázisok és adatátviteli rendszerek
kialakításánál törekedni kell a belső erőforrások felhasználására.
8.9. Vizsgálni kell a programhelyességet, valamint a dokumentációkat, az üzleti szakmai
követelményeknek-, valamint ügyviteli szakmai-, továbbá a rendszerbiztonsági
megfelelést;
8.10. Az elfogadott rendszert archiválni kell, és el kell készíteni a biztonsági- és tartalék
példányokat, azokat a megfelelő biztonsági fokozattal kell tárolni;
8.1 LA rendszert, vagy annak módosítását a rendszergazda telepíti;
8.12. Ugyancsak a rendszergazda felelőssége a számítógépes katasztrófa után a rendszer
helyreállítása, ismételt installálása.
9. Tervezés
A tervezés során a felhasználói igények és az erőforrások összehangolásán túl, a
megvalósítási alternatívák kialakítása során törekedni kell a fejlesztési kockázat
csökkentésére. A tervezés utolsó fázisaként elkészítendő számítástechnikai
rendszertervnek minden esetben tartalmaznia kell a biztonsági - védelmi elemeket.
A rendszer-tervezés témaindító (előkészítő) megbeszélésébe az vezérigazgatónak be
kell vonnia a biztonságért felelős személyt (ha az nem a rendszergazda) vagy a
rendszergazdát. A továbbiakban a rendszer tervezésébe biztonsági elemeket érintően
a biztonságért felelős vezetőt a tervezés egyes fázisaiba a feladat volumene alapján
és a kialakítandó rendszer ügyviteli minősítésétől függően kell bevonni.
Külső cég alkalmazottainak bevonása esetén, az ügyvezető köteles a tervezés
megkezdése előtt a cégvezetés részére a külsős személyekről referenciákat kérni. A
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tervezés időszaka alatt a külső cég által delegált újabb személyekről is referenciát
kell szolgáltatni.
Referenciák nélkül nem vonhatja be a külső cég alkalmazottait a tervezésbe.
A logikai rendszerterv minősítésétől függően, a résztvevőktől (amennyiben még
nincs) nyilatkozatot kell venni.
9.1. Rendszerfej lesztés
A felhasználóknak minden esetben írásban kell jeleznie fejlesztési igényeiket. Az
igénynek tartalmaznia kell a feladat megfogalmazását, a munkavégzők körét
(szakmai színvonalát, informatikai képzettségét), a biztonsági elvárások szintjét és a
teljesítés egyéb feltételeit.
9.2. A rendszer megvalósítása
A biztonságért felelős ügyvezetőnek abban az esetben is be kell tartatni a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. biztonságvédelmére vonatkozó szabályokat, ha a rendszer
megvalósítása sürgős üzleti érdek;
A biztonságért felelős ügyvezető a rendszer minősítésétől függően, a rendszer
biztonsági megfelelésének teszteléséhez külső szakértőket is bevonhat;
Amennyiben a biztonságért felelős ügyvezető a rendszer elemeit üzlet- vagy
üzembiztonsági (adatvédelmi) szempontból nem tartja megfelelőnek, a
rendszergazda a szükséges módosításokat köteles megtervezni és elvégezni;
Az integrációs teszt befejezésével a rendszernek olyan verziószámot kell adni,
melynek az első számjegye a verziószámot, a második két számjegye pedig a verzión
belüli változat számát jelöli.
A rendszer kialakítása és tesztelése során, a feladatokról és az értékelési
eredményekről naplót (naplókat) kell vezetni;
A rendszer megvalósítása során keletkezett dokumentációkat és naplókat nyilván kell
tartani, és minősítésének megfelelően kell kezelni;

10. A RENDSZER ÁTADÁS - ÁTVÉTELE

A rendszer átadás - átvétele csak az üzemszerű körülmények között hibátlanul
működő teszt eredmények után engedélyezhető;
A vonatkozó dokumentációkat a rendszer átadásával egyidejűleg át kell adni a
felhasználónak.
A rendszer átvétele során a felhasználó az igénye szerinti működőképes állapotot-, a
rendszer minősítésének megfelelő biztonsági védettségét a biztonságért felelős
ügyvezető aláírásával igazolja.
Olyan rendszert a felhasználónak kiadni tilos, amelynek logikai- és számítógépes
rendszerterve, illetve maga a rendszer és annak felhasználói dokumentáció minden
eleme nincs összhangban.
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11. Rendszer ÜZEMELTETÉSE

A rendszereket a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint a rendszer felhasználója
üzemelteti. Felhasználók azok a személyek, akik a napi és időszaki tevékenységeket
elvégzik.
A rendszert a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szervezeti egységek a rendszer
üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeiket “Üzemeltetési Napló”-ban kötelesek
vezetni.
A rendszergazda köteles a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vei folyamatosan
kapcsolatot tartani és az észrevételekre a szükséges intézkedéseket megtenni;
A rendszer hibáit a rendszergazda köteles összegyűjteni. A vonatkozó fejlesztési
javaslatokat és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az ügyvezető készíti el.
Az üzemelés során felmerült hiányosságok pótlását, a hibák kijavítását, illetve a
szükséges módosítások és a vonatkozó dokumentációk elkészítését a
rendszergazdának kell megtermie;
Az ügyvitelkövetésből adódó változtatások miatt minden esetben új rendszer
verziószámot kell adni;
Rendszerfejlesztési tevékenységet szigorúan a logikai rendszerterv megfelelő
átdolgozásával kell kezdeni és minden változásnak új rendszer-verziószámot kell
adni;
Minden végrehajtott módosítást a rendszer új verziószámával kell ellátni;
Minden új verzió vagy változat keletkezésekor gondoskodni kell a régi verzió záró
adatainak átemeléséről az új változatba;
12. A RENDSZER LEÁLLÍTÁSA

A rendszer leállítását, a rendszert alkalmazó felhasználói környezet megszűnése,
vagy olyan mértékű átalakítási igény okozhatja, amely teljesen új rendszer
kialakítását igényli.
A rendszert, az üzemeltetési feltételek megszűnésével le kell állítani. A menteni
szükséges adatokat az ügyvezető igénye alapján kell menteni, illetve azokat és a záró
adatállományokat az érvényességi idő lejártáig (utódrendszer alkalmazása esetén is)
archiválni kell.
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. számára a továbbra is szükséges adatok mentéséről,
az új rendszerbe történő átemeléséről, illetve a szabályzókban előírt archiválási
kötelezettségek betartásáról, a rendszergazdának kell gondoskodnia.
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13. A RENDSZERFEJLESZTÉS BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL LÉNYEGES DOKUMENTUMAI:

>
>
>
>
>
>
>

Projektindítási jegyzőkönyv;
Megvalósíthatósági tanulmány
Logikai rendszerterv
Számítógépes rendszerterv
Forráskód, programozói dokumentáció
Tesztelési dokumentáció
Felhasználói dokumentáció
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IIL
FEJEZET
AZ ADATOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ VÉDELMI SZABÁLYOK
Jelen szabályzat az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel, és a Vagyonkezelő Zrt.
biztonságpolitikai elveire épülve készült.
A szabályozás - védelem - célja, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
biztonságának kialakítása érdekében meghatározza, és egységes keretbe foglalja azokat
az eljárási követelményeket, amelyeket az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjának - a
rávonatkozó mértékben - ismernie és a biztonsági követelmények érvényesítése
érdekében alkalmaznia kell.
Biztosítani a rendkívüli eseményekre, katasztrófa elhárításra, valamint a rendkívüli
időszaki kötelezettségekre történő adatvédelmi felkészülést, illetve bekövetkezésük
esetén az Adatkezelő adatvédelmi működőképességét.

14. A Szabályzat hatálya, érvényesítése:
14.1.

A Szabályzat területi hatálya:
Kiterjed az Adatkezelő teljes működési területére, valamennyi alkalmazott
informatikai eszközre és szoftverre.

14.2.

A Szabályzat személyi hatálya:
Kiterjed az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló valamennyi természetes és jogi személyre.

14.3.

14.3. A Szabályzat időbeli hatálya:
A kiadás napjától visszavonásig érvényes.

14.4.

Az Adatvédelmi Szabályzat érvényesítése és a megismerési kötelezettség:
Az Adatvédelmi Szabályzat kidolgozása, elkészítése és szükség szerinti
módosítása a biztonságért felelős első számú vezető feladata.
A Szabályzatban előírtak betartatásáért hatás- és jogosultsági körére
vonatkozóan minden érintett alkalmazott felelős.
A Szabályzatban előírtak betartásának ellenőrzése az ügyvezető feladata.
A Szabályzat előírásait az Adatkezelőnél dolgozó minden személy a szakmai
feladatköréhez szükséges mértékben köteles megismerni, a vonatkozó
előírásokat betartani és betartatni.
A Szabályzat egyes előírásait, a munkavégzéséhez szükséges mértékben,
minden, az Adatkezelővel munkaviszonyban, illetve egyéb szerződéses
jogviszonyban álló foglalkoztatottal ismertetni kell.
A Szabályzat előírásait megszegőkkel, illetve a jelentési kötelezettséget
elmulasztókkal szemben, a hatályos törvényeknek, rendeleteknek és belső
szabályzóknak megfelelő, jogszerű felelősségre vonást kell alkalmazni.

15. Értelmező rendelkezések:
A személyes adatok körébe minden olyan adat beletartozik, ami tetszőleges élő
személlyel, az érintettel kapcsolatos bármilyen információt hordoz, függetlenül
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attól, hogy az érintett ezeket mennyire kívánja védeni. Személyes adat az érintettre
vonatkozó vélemény, minősítés, továbbá az adatból levonható következtetés is, sőt
azok az adatok is személyes adatnak minősülnek, amelyek önmagukban nem, de
más személyes adatokkal összekapcsolva az érintettel kapcsolatba hozhatók.
Az adatvédelmi törvény abból indul ki, hogy a személyes adataival mindenki maga
rendelkezik, vagyis információs önrendelkezési jogot deklarál, de nem hagyja
figyelmen kívül azt sem, hogy e jog nem korlátlan, így lehetővé kell tenni és teszi
is a törvény, hogy a személyes adatok kezelését jogszabály elrendelhesse, vagy
személyes adatok átadását - bizonyos keretek között -megengedje. A személyes
adatok az érintett hozzájárulása nélküli kezelésének, és ehhez átadásának,
átvételének igénye elsősorban az államigazgatás, a bűnüldözés területein merül fel,
azonban nem hagyható figyelmen kívül az, hogy ez az igény mások jogainak
biztosítása érdekében vagy például a gazdasági élet egyes területein is indokolt
lehet.
Adatkezelés:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény
vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete elrendeli. Az adat kezelésének jogalapja igazolt, célhoz
kötöttsége fennáll.
Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az adatkezelő, azaz 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.
Adatvédelmi incidens:
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi kockázatok:
• adatok feletti rendelkezés elvesztése,
• adatlopás,
• pénzügyi veszteség,
• jó hírnév csorbulása.
16. Az Adatkezelő

által végzett adatkezelői
TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZŐ SZABÁLYOK:

és

adatfeldolgozői

16.1. Adatfelvétel, adatátvétel, adatigénylés
>

Közvetlenül az érintettől felvett adatok.

>

Adatfeldolgozóként az adatkezelőtől, mint megbízótól átvett adatok.
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16.2. Adatok tárolása
A személyes adatokat a célhoz-kötöttség fennállásáig lehet csak tárolni.
Adatfeldolgozással, adatkezeléssel és az adattovábbítással kapcsolatos technikai
adatok tárolása
Az alábbi un. technikai adatokat kell - a tárolt személyes adatok célhoz-kötöttségének
megszűnését és törlését követően is - számítógépes nyilvántartásba vett adathordozón
5 évig tárolni:
> Adatigénylés érkezésének dátuma,
> Adatigénylés küldője, csoportazonosítója,
> Személyes adatok lekérdezésének dátuma,
> Személyes adatok felhasználásának módja,
> Személyes adatok továbbításának dátuma,
> Személyes adatok törlésének dátuma
16.3. Az adatkezeléssel szemben támasztott követelmények:
> felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
> pontosak, teljesek és időszerűek;
> tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
16.4. Az adatok felhasználása
Személyes adatokat csak a vonatkozó jogszabályokban és engedélyekben megfogalmazott célra
lehet felhasználni. Harmadik személynek csak az érintett írásos beleegyezése esetén lehet
továbbítani, illetéktelennek átadni tilos.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig.
16.5. Tájékoztatás hírközlő eszközön
Hírközlő eszközökön csak olyan tájékoztatás adható, amely a személyes adatok védelméhez
fűződő, és az Adatkezelő üzleti és működési érdekeit, valamint az adatvédelmet és
adatbiztonságot nem sérti. Felvilágosítás adható általában az Adatkezelő adatkezelői, és az
adatfeldolgozó szolgáltatói tevékenységéről, partnereiről, engedélyező és felügyeletet ellátó
szervezetekről.
16.6. Adatok törlése, helyesbítése
A személyes adatot törölni kell, ha
kezelése jogellenes;
a)
az
érintett kéri;
b)
kivéve, a törvényi felhatalmazás alapján kezelt adatok, ill. jogérvényesítéshez
szükséges adatok;
az adatkezelés célja megszűnt.
c)
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A törlési kötelezettség - a jogellenes adatkezelés kivételével - nem vonatkozik azon
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó
jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
A törlés lényéről a számítógépes adatbázisban technikai adatként öt évig tárolásra
kerül a csoportazonosító és a dátum.
A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő, helyesbíteni köteles.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

16.7. Adattovábbítás
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze,
ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
törvény azt lehetővé teszi, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei a külföldi adatkezelőnél
minden egyes adatra nézve teljesülnek.
16.8. Adattovábbítás nyilvántartása
Az adatok átadását, minden esetben, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a jegyzőkönyveket
nyilvántartásba vett iktatókönyvbe be kell iktatni. A jegyzőkönyvek elektronikus, napló fájlalt
is öt évig meg kell őrizni.
Adatátadás céljára csak nyilvántartásba vett elektronikus adathordozó használható. E-mail
mellékletként személyes adatokat csak a megbízási szerződések mellékletében rögzített
formában, tömörítve és titkosítva lehet továbbítani.

17. Hatásvizsgálat, Mérlegelési teszt, kockázat elemzése:
17.1. A Rendelet meghatároz néhány körülményt (35. cikk (7) bekezdés), amikor
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell elvégezni, ezek a következők:
> természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és
kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen - ideértve a profüalkotást is alapul, és amelyre a természetes személy tekintetéhen joghatással bíró vagy a
természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;
> a személyes adatok különleges kategóriái (Rendelet 9. cikk), vagy a büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó
személyes adatok (Rendelet 10. cikk) nagy számban történő kezelése; vagy
> nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.
17.2. A hatásvizsgálatnak ki kell terjednie:
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> a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak
ismertetésére (beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos
érdeket);
> az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségesség! és
arányossági vizsgálatára;
> az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és
> a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására.
18. ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Az adatkezelő köteles az adatkezelés megkezdése előtt nyilvántartásba venni az
alábbiakat:
a) az adatkezelés célját;
b) az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;
c) az érintettek körét;
d) az adatok forrását;
e) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját;
f) az egyes adatfajták törlési határidejét;
g) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges
adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységét;
h) a belső adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségi adatait.
Az adatkezelői és adatfeldolgozói tevékenységet, ill. a változásokat nyilvántartásba
vétele céljából a NAIH-nál be kell jelenteni.
19. A KEZELT ADATOK CÉLJA ÉS FAJTÁI:

19.1. Személyügyi adatkezelések a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszüntetése céljából a munkavállaló
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

neve,
születési neve,
születési helye,
születési ideje,
anyja születési neve,
állandó bejelentett lakcíme,
tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhel5Töl),
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ-szám),
nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
személyazonosító okmány száma,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
banki folyószámla száma,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
fénykép.

19.2. Vagyonvédelemmel és kamerás megfigyelő rendszer működtetésével
kapcsolatos adatkezelés
A kamerarendszer a következő feltételek együttes fennállása esetén üzemeltethető:
> a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság
védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a
közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja.
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> a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel,
mint a felvételek felhasználása, nem érhető el,
> alkalmazása a meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges
mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan
korlátozásával.
19.2.1. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részéről nincs megbízott alkalmazott aki a
telepített kamerarendszer adatait kezeli.
19.2.2. Képek, videó-felvételek tárolására digitális, beépített merevlemez áll
rendelkezésre, amely 30 nap anyagát tudja tárolni.
19.2.3. A kamera-rendszer 0-24 óra működési vagy üzemelési idő/időszakot biztosít
és szoftveres mozgásérzékelésre indul a rögzítés.
19.2.4. A kamerarendszer a felvételeket automatikusan rögzíti és a rögzítést követő
3 napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett
bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy
más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy vagy a DV
Zrt. által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári
peres eljárást is - bizonyítóként, az erre törvényben felhatalmazott
adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel
nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne
legyenek helyreállíthatók,
19.2.5. A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára,
19.2.6. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer
üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei
érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy
megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a
felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére
továbbíthatja,
19.2.7. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel
érinti, a felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne
semmisítse meg, illetve ne törölje,
19.2.8. A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által
megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét
jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas
módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának
lényére. A tájékoztatásban meg kell jelölni az üzemeltető személyét és
elérhetőségét is. Az üzemeltető az érintett személyt - kérésére - köteles
tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tén3TŐl, így
különösen annak céljáról és jogalapjáról, az üzemeltetésre jogosult
személyéről, a felvételek készítésének időpontjáról és tárolásának
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A
tájékoztatásnak ki kell teijednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira,
valamint jogorvoslati lehetőségeire.
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19.2.9. az adatkezelés jogalapja a 2005. évi CXXlll. törvény 31. § (1)(2) bekezdése,
az Szvtv 30 § (2) bekezdése, valamint az Szvtv 31 § (6) bekezdése,
19.2.10.

20.

az adattárolás határideje: 3 nap.

Az EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Társaság nem ismeri meg, és nem
kezeli egyetlen érintett adatát a célon túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az
egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származó
alkalmassági eredmény alapján dönt az adott (leendő) munkavállaló egészségügyi
alkalmasságáról. A Társaság csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot
kezeli.
Amennyiben a munkaszerződés megkötésének folyamata során derül ki, hogy az adott
érintett alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre vagy
ennek hatására szűnik meg, úgy az adat kezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos.

21.

A PANDÉMIA INTÉZKEDÉSI TERV ALAPJÁN VÉGZETT ADATKEZELÉS

21.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja szerinti jogos érdek, ill.
közfeladatot ellátó adatkezelései esetében a 6. cikk (1) bek. e) pontja, az alapfeladatok
zavartalan ellátásának szükségessége.
Az egészségügyi adatok kezelésének ezen esetében a GDPR 9. cikk (2) bek. b) pontja szerinti
feltétel fennáll, mert a munkáltatónak munkajogi előírásokból fakadóan kötelezettsége
a munkavállalók számára egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények
biztosítása.
21.3. Érintettek (munkavállalók) kötelezettsége:
A munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyre vonatkozó magatartási
követelményekből, az együttműködési kötelezettségből, valamint a jóhiszeműség és
tisztesség elvéből levezethetően a foglalkoztatottaknak tájékoztatniuk kell a
munkáltatót arról, ha bármilyen, a munkahelyet, a többi munkavállalót vagy a velük
kapcsolatba kerülő harmadik személyeket érintő egészségügyi vagy egyéb kockázatról
tudomásuk, ideértve saját potenciálisan fertőző megbetegedésük fennállásának
veszélyét, így az esetlegesen fertőzött személlyel való feltételezett érintkezés tényét is.
21.4. a munkavállalók kötelezettsége, hogy a koronavírussal való feltételezett érintkezésük
esetén ezt a tényt saját maguk és munkatársaik egészségének védelme érdekében
haladéktalanul jelentsék az arra kijelölt személy részére, alamint haladéktalanul
forduljanak az üzemorvoshoz vagy más kezelőorvoshoz.
21.5. Az ideiglenesen kezelt adatok:
Amermyiben a munkavállaló bejelentést tesz vagy a kitettség gyanúja a munkavállaló által
megadott adatokból megállapítható, akkor rögzíthetők az alábbi adatok:
> bejelenés időpontja.
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> érintett személyazonossága megállapításához szükséges személyes adatok,
> külföldi utazás (magáncélú is) helyszíne és időpontja,
> külföldről érkező személlyel történő érintkezés tényére vonatkozó adatok.
21.6. Az adatok felvételének módja:
Kérdőív kitöltése alkalmazható, viszont a kérdőív nem tartalmaz egészségügyi
kórtörténetre vonatkozó adatokat, nem kérjük dokumentum becsatolását sem.
21.7.

Az adatok kezelésének időtartama:

A Pandémia Intézkedési Terv szükségességének, a célhoz kötöttség fennállásáig.

22. A DV ZRT. WWW.DVRT.hu HONLAPJÁNAK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS

22.1.A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a
honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet
információkat. Nem személyhez kötött informáeiókat azonban korlátlanul és
automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat
azonban nem nyerhető, így az Infotv. (és ezen szabályzat) hatálya alá tartozó
adatkezelést nem valósít meg.
22.2. A honlapon erre az adatkezelő a következő módon tájékoztatja a látogatókat:
„Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása
nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás
nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul
és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat
azonban nem nyerhető, így a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelést nem
valósít meg.
Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai
szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), az ön számítógépén
elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának
elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (az ön IPcímét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A
Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. Böngészője
megfelelő beállításainak kiválasztásával ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban
ebben az esetben nem tudja kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal
használatával ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon
és célokra.
Google a fenti ionformációkat a jelen honlap ön által történő használatának értékelésére,
elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására,
valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos
egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a
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fentiekkel kapcsolatosan,
vagyonl<ezelo@dvrt.hu”

a

következő

e-mail

címen

érhet

el

minket:

23. Az ÉRINTETT JOGAI

23.1. Hozzáférési jog, az adatkezelés céljának, a személyes adatok kategóriáinak,
tárolásának időtartamának megismerése. Tájékoztatást és másolatot kérhet.
23.2. Helyesbítéshez való jog, kérheti a hiányos adatok kiegészítését, helyesbítését.
23.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), megszűnik a jogalapja az
adatkezelésnek.
23.4. Adatkezelés korlátozásához való jog, ha vitatja az adatok pontosságát, ha az
adatkezelés jogellenes és ellenzi a törlését, egyben kéri a felhasználás korlátozásár.
23.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
23.6. Az adathordozhatóságához való jog, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul, a rá vonatkozó adatokat megkapja, kérheti adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
23.7. A tiltakozáshoz való jog, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
23.8. A jog gyakorlásának biztosítása
23.8.1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg
az általa feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
23.8.2. Az Adatkezelő köteles az írásos kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában
megadni a tájékoztatást.
23.8.3. Megtagadás esetén az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás
megtagadásának indokát közölni.
23.8.4. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

24. Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma
alá nem eső adat. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi
jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a
közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
Az Adatkezelő hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb - így
különösen az illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévő adatfajtákra és
a működésükről szóló jogszabályokra vonatkozó - adatokat. A hatáskörében eljáró
személyek, ügyvezetők neve és beosztása bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat.
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Gondoskodni kell, hogy az Adatkezelő kezelésékben lévő közérdekű adatot bárki
megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy
szolgálati titokká nyilvánította, vagy ha azt nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség
alapján minősített adat.

25. Az ADATVÉDELMI FELELŐS, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

25.1. Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
25.2. ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági
követelményeknek a megtartását;
25.3.kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és a jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
25.4. elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
25.5. vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
25.6. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

26. Az ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO) JOGÁLLÁSA:

26.1. Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységének aktív támogatása a felső vezetés részéről
(például igazgatósági szinten).
26.2. Az adatvédelmi tisztviselő részére elegendő idő biztosítása a feladatai ellátására. Ez
különösen fontos abban az esetben, ha részmunkaidős belső adatvédelmi tisztviselőt
jelölnek ki, vagy ha a külső adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi tevékenységet más
feladatok mellett végzi.
26.3. Az adatvédelmi tisztviselő kulcsszerepet játszik a szervezeten belül az adatvédelmi
kultúra előmozdításában, és elősegíti a GDPR alapvető, például az adatok kezelésére
vonatkozó elvekre, az érintett jogaira, a beépített és alapértelmezett adatvédelemre, az
adatkezelési tevékenységek nyilvántartására, az adatkezelés biztonságára, valamint az
adatvédelmi incidens bejelentésére és arról való tájékoztatásra vonatkozó
rendelkezéseinek végrehajtását.
26.4. Megbízási szerződés alapján az adatvédelmi tisztviselő:
Euro-Inford Iroda Kft. (székhely: 2151 Fót, Kosztolányi D. u. 11-13.)
Cégjegyzékszám: 13-09-185809,
Tel./fax: 06 (27) 147741,
postacím: 2151 Fót Pf: 29.
ügyvezető: Szeifert Péter
A „DPO” elérhetőségi adatai:
e-mail cím: dpo@,euroinford.hu
tel: +36 70 4217663

27. Adatvédelmi szabályok megsértésének esetei:
27.1. A szabályozás megsértéséből származó jogosulatlan és/vagy célhoz kötöttség nélküli
adatkezelés, adattovábbítás vagy adatátadás.
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27.2. Hanyag vagy gondatlan magatartással ok-okozati összefüggésbe hozható illetéktelen
hozzáférés személyes adatokhoz,
27.3. Az adat- és informatikabiztonsági szabályzatban foglaltak (rezsimszabályok) be nem tartása
miatt bekövetkezett adatvesztés, adatsérülés.
27.4.

Jogosulatlan vagy a céltól eltérő adatkezelés.
Adatkezelésnek tekintendő a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása,
hasznosítása, megváltoztatása és a további felhasználásának a megakadályozása. Az
adatkezelés akkor jogszerű, ha ahhoz az érintett hozzájárul, illetve ennek hiányában is,
ha az adatkezelést törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján helyi önkormányzati
rendelet írja elő. Személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Ez esetben is csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ami
e körbe nem illeszthető, az már az adatkezelés célhoz kötöttsége szabálya
megsértésének minősül.

27.5. Tájékoztatási kötelezettség megszegése.
Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatás adni az általa kezelt adatairól,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó
nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést
szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok
esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.
Az érintett tájékoztatása csak honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési és
bűnüldözési érdekből tagadható meg. Az érintett polgári per útján (keresettel)
érvényesítheti a tájékoztatáshoz fűződő jogát, míg a tájékoztatási kötelezettségét nem
teljesítő, az adatot eltitkoló adatkezelő magatartása bűncselekménynek minősül.

28. Adatvédelmi incidens jelentése:
28.1.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti az GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, NAIH-nak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik
meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat
IS.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
Ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát;
Közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
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Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
Ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
28.2.

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

> az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények,
> armak hatásai,
> tett intézkedéseket.
28.3.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
> Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
> Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az intézkedéseket is.
> Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha az adatkezelő megfelelő technikai és
szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlermé teszik az adatokat;
> az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az
(1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
valósul meg;
> a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést terme szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
> Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását.

28.4.

Adatbiztonsági intézkedés elmulasztása

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtermi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Szankciók (a magatartás által bekövetkezett sérelem, érdeksérelem súlyától
függően):

28.5.
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Vezetői figyelmeztetés.
Fegyelmi eljárás.
Büntető feljelentés.

29. Vagyonvédelmi kamera rendszer alkalmazása
29.1.
A 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magármyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban Vvtv.) 26. § (1) pontja alapján
az Adatkezelő jogosult a területén (magánterület) elektronikus megfigyelőrendszert
kiépíteni.
A Vvtv. 28. (2) pontja alapján a közönség számára nyilvános magánterületen jól látható
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek
tájékozódását elősegítő módon köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni.
Az adatkezelés jogalapja a 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § és a 31/A §.
A Vvtv. 31. (2) pontja alapján a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt
felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell
semmisíteni, illetve törölni kell.
A felvételek megtekintésére a diszpécser-szolgálat vezetője, a vezérigazgató és az
adatvédelmi felelős jogosult.
29.2.
Az épületbe és az ingatlan területére történő beléptetés ellenőrzését, valamint a
portaszolgálatot, recepciós feladatokat a Cívis Ház Zrt., mint az ingatlan tulajdonosa és
kezelője látja el. Az erre vonatkozó szabályokat a Cívis Ház Zrt. adatvédelmi
szabályzata és a 16. számú melléklete tartalmazza.
30. Tárgyaláson készült hangfelvétel
Tárgyalásokkor a későbbi írásos jegyzőkönyv készítése érdekében hangfelvétel készülhet. A
rögzítés lehetősége hozzájáruláson alapul, így az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (2) pontja alapján a felvétel
megkezdése előtt az érintetteket 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,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A hangfelvétel csak saját felhasználásra készíthető, azt másik fél számára nem adható ki. A
hangfelvételt az írásos jegyzőkönyv elkészítése után 1 munkanappal, de legkésőbb a
hangfelvétel készítése után 10 munkanappal később meg kell semmisíteni.
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31. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

A
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fizikailag elkülönülő informatikai

TERÜLETEK

31.1. Adatbázisok, nyilvántartások
31.2. Statisztikák készítése,
31.3. Vezetői modul, a távoli kontrolihoz.
31.4. Számlázás,
31.5. Számlalevelek postázása,
31.6. Fénykép-felvételek tárolása.
31.7. Internetes és más külső kapcsolatot biztosító számítógépek;
31.8. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. kommunikációs eszközei;
31.9. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. egyéb tevékenysége keretében működő
számítógépek.
32. A SZÁMÍTÓGÉPEN, ILLETVE HÁLÓZATON TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN A TÁRSASÁG AZ ALÁBBI INTÉZKEDÉSEKET ÉS
GARANCIÁLIS ELEMEKET ALKALMAZZA:
> az adat kezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik vagy azok
fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;
> a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval - lehet csak hozzáférni, a
jelszavas cseréjéről Társaság rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;
> az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra
kerül;
> a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő
jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;
> amennyiben az adat kezelés célja megvalósult, az adat kezelés határideje letelt, úgy az
adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem
nyerhető;
> a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szervek esetén magas rendelkezésre
állású infrastruktúrán történik mentésekkel és archiválással kerüli el a Társaság az
adatvesztést;
> a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a
mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágnesen
adathordozóra történik;
> a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított
páncéldobozban tűzbiztos helyes és módon tárolt;
> a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
> a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával
megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.
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32.1.
Szerverek biztonsága
A Társaság által kezelt személyes adatok áramlását elektronikus módon szerverek
segítségével valósítják meg, fizikai tárolásukat pedig adattárolók segítségével. Mind az
adattárolókat, mind pedig a szervereket külön erre a célra kialakított helyiségben kell
elhelyezni. Erre a helyiségre vonatkozóan ki kell alakítani egy hozzárési jogosultsággal
rendelkező munkavállaló bázist, akik engedéllyel férhetnek hozzá ezekhez az eszközökhöz
és esetlegesen a rajtuk tárolt adatokhoz. A szerverszobába való belépési jogosultságot a
munkavállalónak külön kell igényelnie, amit az informatikai vezetőnek (amennyiben
kinevezésre vagy megbízásra került az adatvédelemért felelős személy, abban az esetben
vele egyetértésben) kell elbírálnia.
A helyiségbe csak jelen szabályzat 15. számú mellékletében meghatározott és tételesen
felsorolt személyek léphetnek be.
32.2.
A személyes adatok tárolásának helyén, a szerverszobákban tárolt szerverek
fizikai védelme érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket
alkalmazza:
> a szerverszoba fizikai védelmét tűzgátló falak biztosítják,
> a szerverszoba klimatizált és tűzjelző berendezéssel ellátott,
> a szerverszobába csak a szerverszoba kulcsfelvételi engedéllyel (14. számú melléklet)
rendelkező személy rendelkezhető saját kulccsal vagy veheti át a kulcskezelési
szabályok alapján a kulcs kezelőjétől a szerverszoba kulcsát,
> a kulcsfelvételi engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet az Adatkezelő,
> aki nem a Társaság alkalmazottja, az nem rendelkezhet kulcsfelvételi engedéllyel,
> a kezelt kulcsok típusa lehet állandó vagy eseti, állandó kulcsfelvételi jogosultság
birtokában dedikált kulccsal rendelkezhet az engedély birtokosa,
> Társaság ezen feladattal megbízott munkatársa a kulcskezelési szabályok alapján a
folyamatosan rögzíti a nem dedikált kulcsok felvételét és leadását,
> ameimyiben olyan személynek kell tevékenysége ellátása miatt bemermi a
szerverszobába, aki nem jogosult a kulcs felvételére vagy nem a Társaság alkalmazottja,
akkor minden esetben tartózkodik vele egy olyan személy is a szerverszobában, aki
kulcsfelvételi engedéllyel rendelkezik.

32.3.
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az
alábbi intézkedéseket alkalmazza
> az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más
számára fel nem tárhatóak;
> a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel
ellátott helyiségben helyezi el;
> a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
> a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az
olyan helyiséget, ahol adat kezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja vagy
az irodát bezárja;
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> a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú
adathordozót elzárja;
> amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a
digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a
Társaság.
Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a
Társaság intézkedik a papír megsemmisítéséről. Ebben az esetben a Társaság kijelöl egy
munkavállalót, aki a megsemmisítésért felelős. A megsemmisítésért felelős munkavállaló a
megsemmisítéssel érintett szervezeti egység bevonásával állítja össze a megsemmisítendő
iratcsomagot. A megsemmisítésen háromtagú megsemmisítési bizottság vesz részt. A
megsemmisítésről jelen szabályzat 17. számú mellékletét kell kitölteni. A bizottság tagjai
ellenőrzik, hogy megsemmisítésre valóban azok az iratok kerülnek, amelyek a 17. számú
melléklet szerint kitöltött jegyzőkönyvben feltüntettek.
Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy a
fizikai eszköz megsemmisítésére a papíralapú dokumentumokra vonatkozó megsemmisítési
szabályok az irányadóak.
33. Hozzáférési jogosultságok:
A jogosultságkezelés szabályozásának célja, hogy a kiosztott jogosultságok pontosan
nyomon követhetően legyenek, dokumentált formában megőrzésre kerüljenek, valamint az
egyes jogosultságokkal rendelkező személyek tevékenysége és az általuk felhasznált adatok
köre ellenőrizhető legyen. Ezen adatok naprakészsége nagymértékben hozzásegíti a
Társaságot a tőle elvárt, illetve általa elérhető biztonsági szint teljesítéséhez, továbbá az
informatikai hálózat törvényi és szakmai normák szerinti üzemeltetéséhez.
A szabályozás kiteljed az elektronikus megfigyelőrendszerek informatikai rendszerére és az
azo9khoz csatlakozó eszközökre.
Az informatikai rendszerben a jogosultságok változásait (létező jogosultságok, új
jogosultságok kiosztása, módosítása, megszűnése) dokumentálni kell.
A személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi jogosultságkezelési
előírásokat alkalmazza:
33.1. Alapelvek
> Új jogosultság beállítását, illetve jogosultság megváltoztatástá a jogosultság
birtokosának felhatalmazása alapján az IT vezető végzi.
> A jogosultságok megállapítása során kizárólag a munkavégzéshez szükséges és
elégséges jogosultságokat kell kiosztani.
> El kell kerülni, hogy teljes hozzáférést, illetve adminisztrátori jogosultságokat kapjanak
más munkát végző, illetve a jogosultság birtoklására nem igényt tartó személyek.
> Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező nevesített felhasználót kell alkalmazni a
rendszer adminisztrálása érdekében minden esetben, ahol az lehetséges. A nem
nevesített rendszergazdai jelszavakat zárt borítékban, felbontást gátló módon, aláírva
kell tárolni. Ezek használatát az Adatkezelő vezető tisztségviselője vagy
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akadályoztatása esetén helyettesítési rend szerinti helyettese engedélyezheti. A nem
nevesített felhasználói jogosultságok használatát indokolni és dokumentálni kell.
> Külső - karbantartó vagy fejlesztő - cég alkalmazottja folyamatosan működő, korlátlan
időre szóló hozzáférési jogosultsággal nem rendelkezhet.
33.2. Jogosultságkezelési folyamat
Jogosultságigényléshez, -módosításhoz az IT vezetőnek címzett, jelent szabályzat 16. számú
mellékletét képező, aláírt „Jogosultságkezelési megrendelőlapot” kell megküldeni.
A megrendelőlapot papaíralapon vagy elektronikus formátumban, az aláírt példányt
beszkennelve kell eljuttatni az IT vezetőnek.
Az IT vezető minden esetben konzultál a megrendelőlapon szereplő jogosultság
megadásáról vagy módosításáról annak indokoltságának tekintetében a jogosultság
birtokosával és az igénylő feletti munkáltatói jog gyakorlójával. A jogosultság megadásával
vagy módosításával kapcsolatosan a vezető tisztségviselőnek és az igénylő feletti
munkáltatói jog gyakorlójának vétójoga van.
A megszületett döntést követően az IT vezető által kijelölt munkatárs beállítja a
jogosultságokat, amelyről visszaigazolást küld az igénylő felé.
A jogosultság birtokosának alkalmazotti vagy szerződéses jogviszonya megszűnésével a
közvetlen felettesének kötelessége értesíteni az IT vezetőt, valamint a munkáltatói jogok
gyakorlóját a jogosult eddig birtokolt jogosultságainak törlése érdekében.
A jogosultság megszűnése esetén a jogosult felettese a megszüntetési kérelmet elektronikus
módon vagy papír alapon ajogosultságkezelési megrendelőlapon küldi meg az IT vezetőnek,
aki gondoskodik ajogosultság törléséről. Ezt követően az IT vezető vagy az általa megbízott
munkatárt visszajelzést küld a törlést kezdeményezőnek.
Áthelyezés esetén a korábbi munkakör feletti munkáltatói jogokat gyakorló felettes és az új
munkakör feletti munkáltatói jogokat gyakorló felettes egyetemlegesen kötelesek
gondoskodni a régi jogosultságok törlésének, módosításának vagy új jogosultságok
felvételének kezdeményezéséről.
Az informatikai rendszerben a kilépő felhasználók profiljait fel kell függeszteni, használaton
kívül kell helyezni. A felhasználói fiókok törlése a rendszerek ellenőrzését követően
történhet meg, ha a törlés nem okoz adatvesztést.

34. A HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK BIZTOSÍTÁSA

34.1. Kétszintű belépési jogosultságokat kell biztosítani, az vezérigazgató által
jóváhagyott és meghatározott szinteknek megfelelően, azaz a felhasználók
WINDOWS alapú hitelesítéssel azonosítják magukat a Windows rendszerhez való
csatlakozáskor (belépéskor);
34.2. A belépési jogosultságot és hozzáférési szintet biztosító azonosítókat és jelszavakat
a rendszergazdának kell beállítani;
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34.3. Az új belépő dolgozót megfelelő csoportba sorolással minden általa használt gépre
fel kell venni. A dolgozó saját névvel lép a hálózatba, majd az azonosítót és a belépési
jelszót (jelszavakat) önállóan rögzíti a gépben;
34.4. A dolgozók tájékoztatása a hálózat használatával kapcsolatos kötelességeikről,
jogaikról és lehetőségeikről, a rendszergazda kötelessége.
35. MOBIL ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az adatvédelmi szabályozás szempontjából a mobil eszköz menedzsment területén a
Társaság üzletmenetéhez fontos szolgáltatások, műszaki technikai, informatikai
biztosítása mellett adatvédelmi szempontból fontos kötelezettség keletkezik, azaz
biztosítani kell a Társaság birtokába kerülő adatok titkosságát, sérthetetlenség és a
biztonságot garantáló keretrendszerben való működését.
A Társaság rendszerében mobilmenedzsment szolgáltatásokat biztosító informatikai beruházást
kell elvégezni, amely az alábbiakat kell, hogy biztosítsa;
összetett és rendszeresen változó jelszóhasználat kikényszerítése,
35.1.
használati eszközök automatikus kiléptetése,
35.2.
35.3.
titkosítás használata a rendszerben levő eszközökön,
35.4.
adatok távoli törlésének lehetősége (csak a céges adatokra vagy az összes adatra
vonatkozóan),
eszköz távoli letiltása,
35.5.
eszköz távoli ellenőrzése,
35.6.
nyomkövetés és helymeghatározási opció távoli bekapcsolásának lehetősége.
35.7.

36. A RENDSZERGAZDA FŐBB FELADATAI:

36.1.Gondoskodik az informatikai biztonsági rendszer kialakításáról, fejlesztéséről, az
informatikai védelmi szolgáltatások biztosításáról és az ehhez kapcsolódó biztonsági
előírások érvényesítéséről.
36.2. A biztonságvédelmi elvek figyelembevételével kialakítja, irányítja, szervezi és
koordinálja a fonikus, digitális, valamint egyéb adatátviteli feladatköröket.
36.3.Biztosítja a titkosított adatátvitel feltételeit, illetve gondoskodik az ehhez szükséges
eszközök rendelkezésre állásáról.
36.4. Gondoskodik a minősített adatok és információk, hozzáférési jogosultság szerinti
kezelési feltételeinek megteremtéséről.
36.5. Tervezi, szervezi és koordinálja a rendkívüli eseményekre, illetve katasztrófa
helyzetekre szóló informatika biztosítását, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. adatainak,
adathordozóinak védelmét, illetve szükség esetén megsemmisítési rendjét.
36.6. Irányítja az informatikai vonatkozású rendkívüli események kivizsgálását.
Az vezérigazgató elláthatja a rendszergazdai egyedi, speciális feladatokat, amennyiben
nem rendelkezik szakismerettel, külsős szakembert vagy szolgáltató céget
megbízhat. Az írásos megbízásokban minden esetben rögzíteni kell a konkrét
feladatokat és azok végrehajtásának módját, idejét és felelősét.
36.7. A hatályos jogszabályokat és a biztonsági követelményeket figyelembe véve,
elkészíti és aktualizálja Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Adat-, és Számítástechnikai
biztonsági Szabályzatát.
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36.8.

36.9.
36.10.
36.11.
36.12.

36.13.
36.14.
36.15.
36.16.
36.17.
36.18.

Gondoskodik az informatikai biztonsági rendszer kialakításáról, fejlesztéséről, az
informatikai védelmi szolgáltatások biztosításáról és az ehhez kapcsolódó biztonsági
előírások érvényesítéséről.
A biztonságvédelmi elvek figyelembevételével végrehajtja, kialakítja a fonikus,
digitális, valamint egyéb adatátviteli rendszereket.
Ellenőrzi a titkosított adatátvitel feltételeit, illetve gondoskodik az ehhez szükséges
eszközök rendelkezésre állásáról.
Kialakítja a minősített adatok és információk, hozzáférési jogosultság szerinti
kezelési feltételeit.
A rendkívüli eseményekre, illetve katasztrófa helyzetekre vonatkozó előírások,
tervek szerint biztosítja informatikai rendszer működőképességét, a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. adatainak, adathordozóinak védelmét, illetve szükség esetén
megsemmisítési rendjét.
Minden hozzáférés loggolása az adatbázisokhoz,
Rendszerleállítás / indítás loggolása, (mivel leállítás után loggolás nélkül offline
lenyerhetők az adatok)
A log-file-ok periódikus mentése és biztonságos helyen történő elhelyezése a későbbi
esetleges visszakeresés biztosítása érdekében.
Végrehajtja az informatikai vonatkozású rendkívüli események kivizsgálását,
megállapításait írásba foglalja.
A rendszer periodikus tesztelése a software-piacon elérhető minőségi biztonság
tesztelő programokkal,
Külső, internetes támadások elleni védelem biztosítása.

37. Kötelezettségek a katasztrófahelyzet megelőzésében és
elhárításában:
A tartalék működési helyen, továbbá a mobil vezetési pontról, illetve helyről történő
működéshez a feltételek biztosítása az vezérigazgató feladata.
37.1. A számítógépes adatfeldolgozáshoz és összeköttetéshez (hardver; szoftver;
elektromos tápegység), továbbá a híradástechnikai forgalmazáshoz (telefon;
mobiltelefon; FAX) szükséges feltételeket;
37.2. a vezetés részére a számítógépes eszközöket, illetve számítógépes
adathordozókon a rendkívüli események és a katasztrófa elhárításra vonatkozó
valamennyi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által készített, illetve a vonatkozó
magasabb szintű szabályzót.
37.3. Általános kötelezettségek:
> Rendelkezni kell olyan informatikai katasztrófa-elhárítási feladat- és
intézkedési tervvel, amellyel szükség esetén azonnal be tud
avatkozni az informatikai katasztrófa-elhárítás tevékenységeibe,
illetve amelyet a vezetés döntés előkészítéseihez és intézkedéseihez
azonnal rendelkezésre tud bocsátani;
> Biztosítania kell a rendkívüli időszaki tevékenységhez a
jogszabályokban meghatározott, illetve a Debreceni Vagyonkezelő
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Zrt. vezetése által kijelölt informatikai összeköttetések személyi és
technikai feltételeit;
> A katasztrófa-terv egy példányával írásban és számítógépes
adathordozón minden vezetőnek rendelkeznie kell.
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VILFEJEZET
ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE
38. Fogalma:
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan kezelését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
39. Incidensek besorolása:
39.1. Bizalmassági incidens, amikor a személyes adatok véletlen vagy felhatalmazás nélküli
közlése vagy ezekhez való hozzáférés történik,
39.2. sértetlenséggel kapcsolatos incidens, amikor az adatok véletlen vagy jogtalan
megváltoztatása történik,
39.3. hozzáférhetőséggel kapcsolatos incidens, amikor személyes adatok véletlen vagy
jogtalan megsemmisítése vagy ezek elvesztése következik be.
39.4. Az adatvédelmi incidens következményei a megfelelő és kellő idejű intézkedés
hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes
személyeknek:
> a személyes adatok feletti rendelkezés elveszítése,
> jogaik korlátozása,
> személyazonosság lopását vagy a személyazonossággal való visszaélés,
> pénzügyi veszteség,
> jó hírnév sérelmét,
> szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas
jellegének sérülése.

40. Incidens-kezelő csoport:
Az adatvédelmi incidenst vizsgáló csoport döntést hozó vezetője a Debreceni Vagyonkezelő
vezérigazgatója.
tagjai:
adatvédelmi tisztviselő
Informatikai rendszergazda.
Vagyonkezelői jog gyakorlója (önkormányzat).
Vagyonkezelő műszaki igazgatója
Az érintett terület részéről - ahol az incidens bekövetkezett - az első számú vezető, vagy
részleg vezetője (HR, IT, Ügyfélszolgálat),
41. Az INCIDENS KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:

V incidens azonosítása,
incidens minősítését bizonyító adatok, dokumentumok vizsgálata,
^ incidens által bekövetkezett kockázat, kár, veszélyhelyzet meghatározása,
elhárítás érdekében teendő intézkedések meghatározása,
incidens bejelentésére vonatkozó döntés meghozatala,
incidens okainak feltárása,
érintettek tájékoztatása,
teljes vizsgálat megindítása igény szerint.
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kapcsolattartás a NAIH-val.
42. Adatvédelmi incidens azonosítása, minősítése, típusa:
A biztonságnak olyan sérülése, amely által a tárolt, továbbított vagy más módon kezelt
adatok véletlen vagy jogellenes módon megsemmisül, elvész, megváltozik,
jogosulatlanul közlésre kerül, vagy jogosulatlan hozzáférést eredményez.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Személyes adatok feletti rendelkezés elvesztése,
jogok korlátozása,
hátrányos megkülönböztetés,
személyazonosság-lopás vagy azzal való visszaélés,
pénzügyi veszteség,
az álnevesítés engedély nélküli feloldása,
jóhímév sérelme,
titoktartási kötelezettség megszegése által bizalmas jelleg sérülése,
gazdasági vagy szociális hátrány.

Az azonosítást követően a minősítés érdekében tisztázni kell az alábbiakat:
> Milyen kockázatot jelent az érintett természetes személy(ek) jogaira és
szabadságaira tekintettel.
> Kiváltó okok, körülmények, amelyek az incidens bekövetkezéséhez vezettek. Az
incidens bekövetkezésének körülményei.
> A személyes adatok érzékenységének meghatározása,
> Az incidensben érintett személyes adatok száma.
> Az érintett adatok fajtái, ill. az érintetti kör speciális tulajdonságai.

43. Adatvédelmi incidens jelentése:
43.1.

Az adatvédelmi incidenst az érintett tagvállalat vagy részleg, ill. az adatfeldolgozó a,
tudomására jutást követően indokolatlan késedelem nélkül azormal jelenti az
adatvédelmi incidenst kezelő csoport valamely állandó tagjának;

43.2.

Ismertetnie kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett
adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

43.3.

Közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

43.4.

Ismertetni kell az
következményeket;

43.5.

Ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is;

43.6.

A csoport döntése alapján bejelenti az adatvédelmi incidenst (legfeljebb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott), a GDPR 55. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóságnak, NAIH-nak.

adatvédelmi

incidensből

eredő,

valószínűsíthető
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44.

43.7.

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem
okát, az előírt információkat pedig - további indokolatlan késedelem nélkül részletekben is közölni lehet.

43.8.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor nem kell bejelentenie a hatóságnak,
de az incidenst nyilvántartásba kell venni.

43.9.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

Az ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:

> Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
> Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az intézkedéseket is.
> Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési
védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi
incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes
adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné
teszik az adatokat;
> az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1)
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul
meg;
> a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
> Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
45. Az ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA:

Az adatvédelmi nyilvántartás a NAIH által ajánlott és kitöltött bejelentő lapok
(Melléklet) alapján, azok iktatásával és elektronikus másolatának tárolásával valósul
meg, mely a teljes felsorolás nélkül az alábbiakat tartalmazza:
>
>
>
>
>

az incidens jellege, az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények, annak hatásai,
érintettek kategóriái és száma,
adatok kategóriái és száma,
valószínűsíthető következmények,
az incidens következményei elhárítására, következmények enyhítésére tett és
tervezett intézkedések.

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását az adatvédelmi tisztviselö/felelős vezeti
elektronikus dokumentumban, excel táblázatban.
A nyilvántartás része az incidenssel kapcsolatos vizsgálódás dokumentumának
elektronikus másolata.
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Az incidens vizsgálatát és kezelését - aNAIH honlapjáról letölthető - papíralapú incidens
bejelentő lap (Melléklet) kitöltésével kell dokumentálni.
46. Kockázatértékelés szempontjai:
> az incidens típusa,
> a személyes adatok típusa és mennyisége,
> az érintettek azonosíthatóságának lehetősége,
> a következmények súlya az érintettekre nézve - kategóriái, száma,
> a következmények súlya az adatkezelőre nézve (speciális kategória).

Vili. FEJEZET
A MUNKAVÁLLALÓK TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ELLENŐRZÉSE

A munkáltató a munkaviszormyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti a
munkavállalókat. Az ellenőrzésre az Mt. 11. § (1) - (2) bekezdése ad jogalapot.
A Társaság az Mt.-ben meghatározott jogalappal ellenőrzi munkavállalóit. A Társaság
előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról,
amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. E tájékoztató részét képezi a 4. számú
mellékletnek.

47. A MUNKAADÓ ESZKÖZEINEK ELLENŐRZÉSE
A Társaság a munkavállalóknak indokolt esetben, munkavégzés céljára biztosít számítógépet, emait címet és internet-hozzáférést. A használat szabályairól és az ellenőrzés lehetőségéről a
munkavállalókat a Társaság előzetesen írásban tájékoztatja.
Mivel a Társaság tulajdonát képező személyi számítógépeket és laptopokat, céges e-maíl címeket
a Társaság munkavégzés céljából biztosítja, azokon személyes adatot tárolni tilos. Amennyiben a
munkavállaló a tiltás ellenére ezen eszközökön magáncélú személyes adatait, (pl.: családi fotók,
telefonkönyvek, saját adatbázisok stb.) tárolja, úgy Társaság a számítógép ellenőrzése során ezeket
az adatokat is megismerheti. Ezen adat kezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, mert a
nem munkavégzés céljából történő, de a Társasági eszközön való személyes adatok tárolása az
adatkezeléshez történő Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulásnak minősülnek.
Erről (illetve az archiválás és a rendszergazdai tevékenység tényéről) a munkavállalókat az
eszközök használata előtt írásban tájékoztatja a Társaság.

48. A MUNKAADÓI E-MAIL CÍMEK, ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS
ELLENŐRZÉSE
A Társaság munkavállalói tudomásul veszik, hogy mindazon e-mail címek, amelyekben a Társaság
,hu), a Társaság tulajdonát képezik és az ezen a
neve kiterjesztésként szerepel (...@.
címeken folytatott levelezés munkacélú levelezésnek minősül. A fogadott és küldött e-mailek
tartalma a Társaság tulajdonát képezik!
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Az ilyen címeken folytatott levelezésbe a Társaság megfelelő jogalap esetén jogosult betekinteni.
A Társaság jogosult a fenti címeken folytatott levelezések meghatározott időnkénti biztonsági
mentésére, az elektronikus levelező rendszer folyamatosságának és stabilitásának érdekében.
A céges e-mail címeken nem munkavégzési célú (magán vagy bármilyen egyéb) levelezést tilos
folytatni. Amennyiben a munkavállaló „(...@.
hu)” céges e-mail címén található leveleiben
magán- vagy bármilyen egyéb célú levelezést folytat, ezzel egy időben a postafiókban magáncélú
személyes adatait tárolja, úgy a Társaság az e-mail cím ellenőrzése során ezeket az adatokat is
megismerheti. Ezen adat kezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, mert a nem
munkavégzés céljából történő, de a társasági e-mail címen való személyes adatok tárolása az
adatkezeléshez történő Infotv. 5. § (1) szerinti érintetti hozzájárulásnak minősül.
49. AZ INTERNET, KÜLSŐ KAPCSOLÓDÁSOK ELLENŐRZÉSE
A fenti szabályok érvényesek az internethasználatra is: az internet használata munkaidőben csak
társasági célokra engedélyezett. Emiatt az internetezési adatok céges adatoknak minősülnek, amennyiben egy ellenőrzés során a Társaság ezeket megismeri, ezek elveszítik személyes adat
jellegüket, illetve ezek megismerésére és tárolására az Infotv. 5. § (1) szerinti érintetti hozzájárulás
ad jogalapot.

50. A MUNKAADÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ JÁRMÜVEK NYOMON
KŐVETÉSE
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a tulajdonában lévő autóiba nyomkövető rendszert
telepít. A gépjármű csak a Társaság céljaival összeftigésben használható, aminek során a
nyomkövető rendszer folyamatosan jelzést ad a gépjármű aktuális pozíciójáról. Mivel a
gépjármű használója minden esetben összeköthető a gépjármű aktuális pozíciójával, így
ez személyes adattá válik - erről a Társaság minden esetben tájékoztatja a gépjárművet
használó munkavállalót.
51. AZ ELLENŐRZÉS FOLYAMATA
A Társaság a tulajdonában álló minden eszközt bármikor, korlátozás nélkül ellenőrizhet. Az
ellenőrzés tényéröl az ellenőrzés céljával összefüggően tájékoztatja az ellenőrzéssel érintett
munkavállalót. A technikai ellenőrzést a rendszergazda végezheti alkalmi vizsgálatok
lefolytatásával, de akár a Társaság bármely munkavállalója által jelezhető, amennyiben a Társaság
gazdasági érdekeit veszélyeztető tevékenység valószínűsíthető.

52. BELÉPTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
A Társaság székhelyén elektronikus beléptető rendszer üzemel. A beléptető rendszer
üzemeltetése és a beléptetési adatok tekintetében a DV Zrt. az adatkezelő.
A DV Zrt.-tői kapja meg minden munkavállaló a belépőkártyáját, amelyen személyes
adatok nem jelennek meg, mindössze egy azonosító szám van feltüntetve.
A DV Zrt. kártyaszám és név alapján tartja nyilván azokat a személyeket, akik részére
kártyát adtak ki. Ezen adatok tárolása papíralapon történik.
A kártyák az ajtókat és a sorompókat nyitják.
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A kártya nem naplózza a ki- és a belépés idejét, csupán jogosultságot biztosít arra, hogy az
épületben tartózkodhasson az adott személy.
53. SZEMÉLYAUTÓVAL ÉRKEZŐ SZEMÉLYEK BELÉPTETÉSE
Az irodaház parkolójába történő behajtáskor a portaszolgálatot ellátó biztonsági őr engedi
be a gépjárműveket.
A behajtáskor a gépjármű rendszámát és az ott tartózkodás idejét rögzítik.

[Dátum]
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

IX.
Fejezet
A DEBRECENI VAGYONKEZELŐ ZRT. INFORMATIKAI
RENDSZEREINEK VÍRUSFERTŐZÉS ÉS KÜLSŐ BEHATOLÁS
ELLENI VÉDELMÉNEK FELADATAI

A vírus és külső behatolás elleni védelem a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. adatvédelmi
rendszerének elengedhetetlenül szükséges biztonsági eleme.
A számítógépes vírusok és külső behatolások elleni védelem lehetőségeinek, illetve a
vírusok elhárításának a számítógépes rendszernél alkalmazott módszereit, illetve a
jelen szabályozásban leírt követelményeket valamennyi felhasználónak
alkalmazási szinten kell ismernie.
55. A VÍRUSOK ELLENI VÉDELEM:

55.1.
A vírusok keletkezésének (rendszerbe kerülésének) oka;
> A vírus olyan program (programrészlet) amely képes arra, hogy reprodukálja magát
(önmagát másolva “szaporodjon”), így az éppen alkalmazásban lévő programokhoz
kapcsolódva, különböző rendellenességeket, károkat okozzon.
> A vírusok általában idegen, a rendszerben ellenőrzés nélkül használt, már fertőzött
adathordozókról (hajlékony- vagy merevlemez, CD) történő beolvasás során
kerülnek a számítógépes rendszerbe, továbbá bekerülhetnek a számítógépes
hálózaton át is.
> A vírus további terjedése a fertőzött objektum aktivizálódása után, a vírus típusától
függő metódus szerint történik
55.2.
A vírus aktivizálódására utaló jelek:
# indokolatlan és értelmezhetetlen hibaüzenetek, szövegek megjelenése;
szokatlan hang- vagy fényeffektusok;
dokumentumok, táblázatok, adatbázisok helyrehozhatatlan károsodása;
programok működési funkcióinak megváltozása, funkciók eltűnése, méretének
megváltozása;
gyakori “lefagyások”;
#'a tartalomjegyzék “összekeveredése”;
#'az operációs rendszer meghibásodása, esetleg “eltűnése”;
#'a számítógép műveleteinek szembetűnő lelassulása.
55.3.
A vírusfertőzések elkerülésének megelőzési módszerei:
A vírusokkal szemben, azok folyamatos “fejlesztése”, illetve újak kifejlesztése miatt,
elvileg nem létezik teljes védelem, ezért kiemelt jelentőségű a megelőzés, a
felhasználók által a vonatkozó informatikai biztonsági szabályok betartása.
> hatékony szoftveres és hardveres eljárások bevezetése;
> a felhasználók felkészítése a vírus elleni védelemre, a vonatkozó szabályok
megismertetésén, és betartásának megkövetelésén keresztül.
55.4.
A vírusfertőzések elkerülésének megelőzési szabályai:
> Valamennyi számítógépen, illetve számítógépes rendszeren, az előírásoknak
megfelelően be kell tartani a mentéseket;
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> Kizárólag jogtiszta, ellenőrzött és bevizsgált szoftverek használhatók;
> Az alkalmazott szoftverekről minden esetben biztonsági másolatot kell készíteni és
a telepítést minden esetben a másolatról kell készíteni;
> Az eredeti szoftvert tartalmazó adathordozót fizikailag elkülönített helyen,
tűzbiztos szekrényben kell tárolni;
> A számítógép bekapcsolásakor floppy nem lehet a meghajtóban; floppyt a
meghajtóban csak felhasználása idejéig szabad tartani;
> A számítógép rendellenes működése esetén vírusellenőrzést is kell végezni;
> Minden egyes felhasználásra beérkező, illetve kimenő adathordozót vírusvizsgálati
eljárásnak alávetni;
> Új programot (vagy verziót) kizárólag a rendszergazda, ill. számítógépes
szakember telepíthet;
> Valamennyi beépített merevlemezzel rendelkező számítógépen naponta, az első
indításkor automatikus vírusellenőrzésnek kell lefutnia; Minden újraindításkor a
memóriát kell ellenőrizni;
> Valamennyi szerveren állandó vírusellenőrzésnek kell működnie;
> A felhasználói munkaállomásokon, amennyiben a hardver lehetővé teszi, a
floppylemezről történő indítást le kell tiltani;
> A felhasználók kizárólag a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezetője által
meghatározott vírusellenörzési eljárásokat alkalmazhatják;
> Az Internet használata során beérkező, letöltött állományokat kizárólag
vírusellenőrzés után szabad felhasználni.
Az automatikus vírusellenörzési rendszereket kikapcsolni, illetve azokat
55.5.
megkerülni tilos!
A vírusfertőzésre utaló bármilyen jelenséget azonnal jelenteni kell:
55.6.
> a közvetlen vezetőnek,
> az adatvédelmi tisztviselőnek,
> a rendszergazdának, és a Help Desk szolgálatnak.
A felhasználók további intézkedésig a vírusgyanús gépet nem használhatják.
A vírusvédelmi szoftverek használatának biztonsági szabályai:
55.7.
a. A szoftverek telepítése
A vírusvédelmet biztosító szoftverek telepítése, frissítése központilag, a
rendszergazda által történik;
A telepítésre kerülő számítógépeken mindig a legfrissebb vírusellenőrzési eljárást
kell alkalmazni;
b. A szoftverek üzemeltetése
Valamermyi winchesterrel rendelkező PC gépen bekapcsoláskor és új
rendszerindításkor naponta le kell futnia az automatikus vírusellenőrzésnek, amely
egyidejűleg az ellenőrzés eredményét file-ba rögzíti. A vírusellenőrzési jelentésfileok tartalmát havi rendszerességgel összesíteni kell.
A fiókok részére az informatikai rendszernek megfelelő vírusellenőrző rendszert
kell biztosítani.
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55.8.
A vírus és külső behatolás elleni védelem felügyelete a rendszergazda
feladata és felelőssége:
A rendszergazda feladatai és felelősségi köre:
> Kísérje figyelemmel a vírusellenőrzési programok, eljárások irodalmát, tegyen
javaslatot hatékony módszerek bevezetésére;
> Irányítsa és felügyelje a vírusellenőrzők új verzióinak telepítését;
> Tegyen javaslatot a vírusellenőrzési eljárások szabályozására;
> vírusfertőzések esetén vizsgálja ki a fertőzés eredetét, hozzon intézkedést az újabb
fertőzés elhárítására;
> Tartsa nyilván a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. birtokában lévő vírusvédelmi
eszközöket, regisztrálja az újabb verziók beérkezését, azok telepítését;
> Tartsa nyilván a vírusfertőzéssel és eltávolítással kapcsolatos dokumentumokat;
> Havonta készítsen összegző értékelést, illetve beszámoló jelentése;

56. Az VEZÉRIGAZGATÓ VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE

Az vezérigazgatónak a vírusfertőzés megelőzésére minden lehetséges intézkedést meg
kell tenni. Rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a beosztottak,
számítógépet használók a védelmi szabályokat betartják-e.
• A vírusvédelemmel kapcsolatosan alkalmazni kötelező okmányok:
A víruskereső felhasználói leírása;
Vírusellenőrzési jegyzőkönyv a beérkezett- illetve kimenő adathordozók
ellenőrzéséről;
Jegyzőkönyv a vírusfertőzésről.

A vírusfertőzés és incidens jegyzőkönyvének vezetésére kötelezett: a rendszergazda
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X. FEJEZET
FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK

Az üzleti titok fogalma:
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. §a (3) bekezdésének a) pontja határozza meg az üzleti titkot, amely „a gazdasági tevékenységhez
kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a
jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a
szükséges intézkedéseket megtette”.
Ezt erősíti meg a Btk. 300. §-a, amely az üzleti titok védelméről rendelkezik. A Btk. „a büntetőjogi
védelmet kizárólag azokra az üzleti titkokra terjesztette ki, amelyeknek titokban maradásához a
jogosultnak nemcsak, hogy méltányolható érdeke fűződik, hanem a szükséges intézkedéseket meg is
tette az üzleti titok titokban tartása érdekében. Az intézkedések körében a legkézenfekvőbb az üzleti
titokká minősítés, de e körbe tartozik minden olyan ésszerű és szükséges intézkedés, amely az üzleti
titok megőrzése érdekében indokolt”.
Tehát a menedzsment csak akkor bízhat joggal abban, hogy az üzleti tikok megsértőivel szemben (jogi)
védelemben részesül, ha bizonyítani tudja, hogy minden ésszerű intézkedést megtett az üzleti titkok
megőrzéséhez.
Adatvédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról! (röviden adatvédelmi törvény)
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat
- kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a
megsemmisülés ellen.
Adat- informatika-biztonság:
Az adatok bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének biztosítása. A megbízható működés
érdekében az informatikai rendszer hardware és szoftver eszközeinek folyamatos rendelkezésre állása
és funkcionalitása.
Bizalmasság:
A titokvédelmi szempontból lényeges értékek, adatok védelme a jogosulatlan felfedés ellen.
Információ:
Az adat, az adatállomány szerkezete, a kezelésére vonatkozó szabályok, eljárások és az adathordozó
együttesen.
Logikai védelem:
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Az értékekhez és információkhoz való szándékos vagy véletlen illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás
és megsemmisítés ellen alkalmazott eszközök, eljárások és módszerek alkalmazása.
Kockázat:
A veszélyforrások által okozható károk bekövetkezésének lehetősége, amely az intézménynél
veszteséget vagy szolgáltatási, működési zavarokat okozhat.
Felhasználói kézikönyv:
A rendszerindítás és a rendszerzárás közötti műveletek, menük, a rendszer által támogatott, vagy
megvalósított folyamatok (tranzakciókat) szabatos leírását tartalmazza.
Tartalmazza továbbá a felhasználó számára kezelhető módon, a felhasználói hibákból való kivezetések
lehetőségeit és az informatikai biztonsági - védelmi előírásokat.
Üzemeltetési kézikönyv:
A rendszer szabályszerű indításához és lezárásához, valamint a meghatározott időszakonként végzett
tevékenységek (mentések, archiválások) végrehajtásához szükséges műveleteket írja le.
Rendszergazda kézikönyv:
A rendszergazda részére készül. Az adatbázisok szerkezetét, a programok összefüggéseit és logikai
sémáját, valamint a lehetséges hibák okait és következményeinek leírását tartalmazza.
Ügyviteli leírás:
Azon szakmai terület szaknyelvű leírása, amelynek részleges vagy teljes támogatására az adott
informatikai rendszer készült.
Help Desk szolgálat:
A számítástechnikai központ munkatársai által ellátott, szolgáltatás-jellegű tevékenység (felhasználói
problémák kezelése).
Help Desk napló:
A HelpDeskhez érkező felhasználó bejelentések, információk, továbbá az azokkal kapcsolatos
események rögzítésére szolgáló napló. A naplózást az Számítógépközpont vezetője végzi.
Függő ügy:
Minden önálló tárg)^ bejelentés és információ, amely további intézkedéseket igénylő ügy, a
befejezéséig.
Rendelkezésre állás:
Annak biztosítása, hogy az erőforrás az eredeti szolgáltatásokat folyamatosan és rendeltetés-szerűen
nyújtsa ott és akkor, amikor és ahol szükség van rá.
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