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     I. Fejezet   

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hatálya 

1. § Az Adatvédelmi Szabályzat célja   

(1) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő vagy 

Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi 

aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  

(2) Jelen szabályzat célja, hogy alkalmazásával a Támogatáskezelő megfeleljen az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 

továbbiakban: Infotv.), 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) szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR), és a személyes adatok kezelését 

érintő, egyéb magyar jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek.  

 (3) A Támogatáskezelő elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. 

A Támogatáskezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.    

(4) Jelen szabályzat a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a 

személyes adatok védelméhez való jogukat védi. 

 (5) Jelen szabályzatot legalább évente, vagy jogszabályi változásokat, illetve jelentős 

szervezeti változásokat követően át kell vizsgálni és aktualizálni kell. A szabályzat 

elkészítéséért, érvényes állapotban tartásáért és fejlesztéséért az adatvédelmi tisztviselő a 

felelős.  

2. § Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya   
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(1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Támogatáskezelő valamennyi munkatársára. 

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá minden személyre, aki a Támogatáskezelő 

informatikai vagy azzal összefüggő rendszerét, szolgáltatásait igénybe veszi, informatikai 

struktúráját és annak eszközeit üzemelteti vagy használja, függetlenül a Támogatáskezelőhöz 

kapcsolódó jogviszonyától.  

(2) Az Adatvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a személyes adatok részben vagy 

egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a 

nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét 

képezik. 

 

II. Fejezet 

Az Adatvédelmi Szabályzathoz kötődő egyéb szabályozások 

3. § (1) A személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi előírások  

a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény; 

b) 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) szóló az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete. 

 

III. Fejezet   

Értelmező rendelkezések 

4. § (1) Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása során:   

a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy; 

b) azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, 
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genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

c) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

d) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba 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 személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 

adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 

szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

e) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 

természetes személy egészségi állapotáról; 

f) bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 

bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 

büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 

valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

g) 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; 

h) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 

tételét törvény közérdekből elrendeli; 

i) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 
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félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

j) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja; 

k) közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és 

eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik 

adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az 

adatfeldolgozóval; 

l) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

m) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

n) közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy 

nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi 

szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére 

történő továbbítása; 

o) nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak 

alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti 

megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre; 

p) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
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q) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 

nem lehetséges; 

r) adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján; 

s) adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

t) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

u) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából 

vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 

v) adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 

adat keletkezett; 

w) adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

x) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

y) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, 

az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló 

műveleteket végeznek; 

z) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 

Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 

azonos jogállást élvez; 

aa) harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

bb) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, 
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elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, 

vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

cc) profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, 

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, 

gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy 

érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy 

mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére 

irányul; 

dd) címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; 

ee) álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól 

elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná 

teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és 

szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy 

azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni. 

IV. fejezet 

A személyes adatok kezelésének alapelvei 

5. § (1) Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása 

és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. 

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata 

az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
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(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

(4a) Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a 

személyes adatok megfelelő biztonságát. 

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 

véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét 

megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, 

hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a 

személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka 

törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

 

V. Fejezet  

A Támogatáskezelő adatkezelési tevékenysége 

6. § (1) A Támogatáskezelő a GDPR rendelkezései alapján jár el személyes adatok automatizált 

eszközök útján végzett kezelése, valamint személyes adatok manuális kezelése esetén is, ha a 

személyes adatokat nyilvántartási rendszerben tárolják vagy kívánják tárolni és az 

adatkezelés a GDPR területi hatálya alá tartozik.  A Támogatáskezelő az Infotv. rendelkezései 

alapján jár el a GDPR 2. cikk (2) bekezdésében foglalt, a GDPR hatálya alá nem tartozó 

személyes adatkezelés tekintetében.  

(2) A kezelt személyes adatok köre: 

a) a pályázatokkal, támogatási kérelmekkel kapcsolatosan a Támogatáskezelő által 

alkalmazott elektronikus pályázatkezelő rendszerekben történő regisztrációhoz, 

pályázat, támogatási kérelem benyújtásához szükséges, jogszabályban, pályázati 

kiírásban meghatározott, a pályázatok, támogatási kérelmek lebonyolításához 

szükséges személyes adatok kezelése. 
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b) KIRA illetményszámfejtő rendszerén keresztül bérszámfejtéssel kapcsolatos 

személyes adatok;  

 

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a munkavállalók személyes 

adatainak kezelése, valamint a munkaidő nyilvántartáshoz szükséges adatkezelés;  

 

d) a Támogatáskezelő székhelyén és telephelyén a személy –és vagyonvédelemhez 

szükséges személyes adatkezelés;  

 

e) a Támogatáskezelő rendezvényeinek keretében, valamint a belső intranetes hálózat 

telefonkönyvében a foglalkoztatottakról készült fényképekhez kapcsolódó személyes 

adatkezelés;   

 

f) a Támogatáskezelő szerződéses partnerei szerződéskötéshez, a szerződések 

teljesítéséhez szükséges személyes adatainak kezelése. 

VI. Fejezet  

Adatvédelmi Tisztviselő 

7.§ Adatvédelmi tisztviselő 

(1) A GDPR 37. cikke alapján a Támogatáskezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az 

adatvédelmi tisztviselőt a Főigazgató bízza meg. Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai 

rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint 

a GDPR 39. cikkben említett feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni. 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő a Támogatáskezelő alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási 

szerződés keretében láthatja el a feladatait. 

(3) A Támogatáskezelő a honlapján közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és 

elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal közli. 

(4) A Támogatáskezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok 

védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. 
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(5) A Támogatáskezelő támogatja az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásában azáltal, 

hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a 

személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az 

adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek. 

(6) A Támogatáskezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával 

kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai 

ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és szankcióval nem sújtható.  

(7) Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül a főigazgatónak tartozik felelősséggel. 

8. § A Támogatáskezelő kellő időben bevonja az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, a 

személyes adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, továbbá biztosítja az adatvédelmi 

tisztviselő számára mindazon feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, továbbá 

hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyek az adatvédelmi 

tisztviselő által ellátandó feladatok végrehajtásához, valamint az adatvédelmi tisztviselő 

szakmai ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek. 

9. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti a Támogatáskezelő - a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott - kötelezettségeinek teljesítését, így 

különösen 

a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást 

nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad a 

Támogatáskezelő és az általa foglalkoztatott, az adatkezelési műveleteket végző 

személyek részére,  

b) közreműködik az érintettek adatkezelést megelőző tájékoztatásában, az adatkezelési 

tájékoztató rendszeres felülvizsgálatában; 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését, ennek keretei között az egyes 

adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az 

adatkezelési műveletekben közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek 

bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres időközönként lefolytatandó 

vizsgálatok megvalósulását; 
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d) elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az 

érintettek panaszait és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a 

panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét; 

e) szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat 

lefolytatását, figyelemmel kíséri a Hatóság által közzétett, azon adatkezelési 

műveletek listáját, amelyekre vonatkozóan az adatkezelőnek adatvédelmi 

hatásvizsgálatot kell végeznie; 

f) együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására 

jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) az 

előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében; 

g) közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában;  

h) közreműködik közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló 

kérelmek (a továbbiakban: közérdekű adatigény) megválaszolásában; 

i) vezeti az adatkezeléssel összefüggő jogszabályban, belső szabályozókban 

meghatározott nyilvántartásokat (adatkezelői nyilvántartás, adatfeldolgozói 

nyilvántartás, közérdekű adatigények nyilvántartása), valamint az elutasított 

közérdekű adatigény kérelmekről minden év január 31-ig tájékoztatja a Hatóságot; 

j) közreműködik a Támogatáskezelő közzétételi kötelezettségének teljesítésében, a 

közzétételi listák naprakészen tartásában. 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését 

követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására 

jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás 

gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy 

körülményt, amelyet az őt alkalmazó adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles törvény 

előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség. 

VII. Fejezet 

Adatvédelmi rendelkezések 
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10. § (1) A Támogatáskezelő főigazgatója   

a) kiadja az adatvédelmi szabályzatot;   

b) kiadja a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 

szabályzatot;   

c) felügyeli az adatvédelmi feladatok ellátását;   

d) felelős a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó 

kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért.    

(2) A jogi igazgató   

a) felügyeli és ellenőrzi a Támogatáskezelő adatvédelmi tevékenységét;   

b) közreműködik és segítséget nyújt az adatvédelemmel kapcsolatos döntések 

meghozatalában;   

c) ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok 

rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények érvényesülését;   

d) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén 

annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót.   

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője   

a) felelős azért, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egység(ek)nél az adatkezelés a 

jogszabályokban és jelen Szabályzatban előírt módon történjék;   

b) felelős azért, hogy a szervezeti egység(ek) által történő adatfeldolgozás során az 

adatbiztonsági előírások maradéktalanul teljesüljenek.   

(4) Az adatkezelést végző személy   

a) kezeli és megőrzi a feladata ellátása során birtokába került adatokat;   

b) ügyel a nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására;   

c) tevékenységi körén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, 

törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, továbbá az adatok pontos, 

követhető dokumentálásáért;   

d) gondoskodik arról, hogy az általa vezetett nyilvántartások adataihoz illetéktelen 

személy ne férhessen hozzá.   
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VIII. Fejezet 

Adatvédelmi tevékenységek nyilvántartása 

11. § (1) A Támogatáskezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos 

adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos 

intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).  

(2) Az adatkezelői nyilvántartásban az adatkezelő rögzíti 

a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi 

tisztviselő nevét és elérhetőségeit, 

b) az adatkezelés célját vagy céljait, 

c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás 

címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi 

szervezeteket - körét, 

d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét, 

e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét, 

f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét, 

g) az adatkezelési műveletek - ideértve az adattovábbítást is - jogalapjait, 

h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját, 

i) a műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását, 

j) az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek 

bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket, 

k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy 

megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait. 

 

IX. Fejezet  

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

12. § Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, 

figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő 

az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett 
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adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz 

hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat 

jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. 

13. § (1) A Támogatáskezelő a tervezett adatkezelés megkezdését megelőzően felméri, hogy 

a tervezett adatkezelés annak körülményeire, így különösen céljára, az érintettek körére, az 

adatkezelési műveletek során alkalmazott technológiára tekintettel várhatóan milyen 

hatásokat fog gyakorolni az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére. 

(2) Ha a 12. § (1) bekezdés alapján elvégzett kockázatbecslés alapján a tervezett adatkezelés 

valószínűsíthetően az érintetteket megillető, valamely alapvető jog érvényesülését 

lényegesen befolyásolja (a továbbiakban: magas kockázatú adatkezelés), a Támogatáskezelő 

az adatkezelés megkezdését megelőzően írásban elemzést készít arról, hogy a tervezett 

adatkezelés az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére milyen várható 

hatásokat fog gyakorolni (a továbbiakban: adatvédelmi hatásvizsgálat). 

(3) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típust magas kockázatú adatkezelésnek 

minősít és e megállapítását közzéteszi, valamint a tervezett adatkezelés e megállapítással 

érintett adatkezelés-típus során alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet 

vagy műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervezett adatkezelés tekintetében annak magas 

kockázatát vélelmezni kell. 

(4) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típus tekintetében azt állapítja meg, 

hogy az nem minősül magas kockázatú adatkezelésnek és e megállapítását közzéteszi, 

valamint a tervezett adatkezelés kizárólag e megállapítással érintett adatkezelés-típus során 

alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet vagy műveletsorozat alkalmazásával 

jár, a tervezett adatkezelés tekintetében azt kell vélelmezni, hogy az nem minősül magas 

kockázatú adatkezelésnek. 

(5) Az adatvédelmi hatásvizsgálat tartalmazza legalább a tervezett adatkezelési műveletek 

általános leírását, az érintettek alapvető jogainak érvényesülését fenyegető, az adatkezelő 

által azonosított kockázatok leírását és jellegét, az e kockázatok kezelése céljából tervezett, 

valamint a személyes adatokhoz fűződő jog érvényesülésének biztosítására irányuló, az 

adatkezelő által alkalmazott intézkedéseket. 
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14. § (1) Ha a tervezett adatkezelés vonatkozásában 

a) a lefolytatott adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a 

tervezett adatkezelés - az adatkezelő által az adatkezeléssel járó kockázatok 

mérsékléséhez szükséges intézkedések megtételének hiányában - magas kockázatú 

lenne, vagy 

b) az adatkezelés magas kockázatát a 12. § (3) bekezdése szerint vélelmezni kell, 

a Támogatáskezelő vagy tevékenysége keretei között az adatfeldolgozó az adatkezelés 

megkezdését megelőzően konzultációt kezdeményez a Hatósággal (a továbbiakban: előzetes 

konzultáció). 

(2) A Támogatáskezelő vagy tevékenysége keretei között az adatfeldolgozó az előzetes 

konzultáció kezdeményezésével egyidejűleg a Hatóság rendelkezésére bocsátja az 

adatvédelmi hatásvizsgálat eredményét, továbbá felvilágosítást nyújt a Hatóság részére 

minden olyan körülményről, amelynek tisztázását a Hatóság az előzetes konzultáció 

eredményes lefolytatása érdekében szükségesnek tartja. 

(3) Ha a Hatóság az előzetes konzultáció során arra a megállapításra jut, hogy a tervezett 

adatkezelés vonatkozásában az arra irányadó jogszabályban meghatározott előírások nem 

érvényesülnek maradéktalanul - különösen, ha álláspontja szerint az adatkezelő az 

adatkezeléssel járó kockázatokat nem megfelelően azonosította vagy nem megfelelően 

mérsékelte -, a feladat- és hatáskörébe tartozó bármely egyéb intézkedés megtétele mellett 

vagy helyett a feltárt hiányosságok megszüntetésére alkalmas lépéseket határoz meg és azok 

végrehajtására tesz javaslatot az adatkezelő, illetve - annak tevékenységi körére korlátozva - 

az adatfeldolgozó részére. 

(4) A 13. § (3) bekezdésben meghatározott javaslatot a Hatóság az előzetes konzultáció 

kezdeményezésétől számított hat héten belül, írásban teszi meg. E határidőt a Hatóság 

legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja, ebben az esetben a meghosszabbítás tényéről és 

indokairól az előzetes konzultáció kezdeményezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót. 

15. § (1) A hatásvizsgálat kiterjed legalább: 
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a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak 

ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos 

érdeket; 

b) az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és 

arányossági vizsgálatára; 

c) a 11. §-ban említett, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; 

és 

d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok 

védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más 

személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági 

intézkedéseket és mechanizmusokat. 

X. Fejezet 

Adatbiztonsági intézkedések 

16. § (1) A Támogatáskezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának 

biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által 

fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. 

(2) A Támogatáskezelő az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel biztosítja 

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) 

jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását, 

b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozását, 

c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozását, 

d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 

történő használatának megakadályozását, 

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
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f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, 

illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 

történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 

megakadályozását, 

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével se lehessen megváltoztatni. 

 
 

XI. Fejezet 

Adatvédelmi incidens 

17. § (1) Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán 

rögzíti a GDPR 33. cikk szerinti adatokat, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, 

de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül 

bejelenti a Hatóságnak. 

(2) Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár 

kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. 

(3) Ha az adatkezelő a 16. § (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget 

akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően 

haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró nyilatkozatát is. 

(4) Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel 

vagy azt egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról - az adatvédelmi incidensről való 

tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt. 
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(5) Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni 

vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek. 

(6) A bejelentést követően az adatvédelmi tisztviselő az incidens adatait rögzíti az adatkezelői 

nyilvántartásban. Az ő feladata a szükséges adatok pontosítása, a kapcsolódó tények 

rögzítése, az incidens kivizsgálása, a részletek dokumentálása, bizonyítékok begyűjtése. 

18. § (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely 

alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a 

továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens), a nemzetbiztonsági célú adatkezelés 

kivételével az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja. 

(2) Az adatkezelő mentesül az érintett 17. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti 

tájékoztatásának kötelezettsége alól a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetekben. 

XII. Fejezet 

Az adatkezelés jogszerűsége 

19. § A Támogatáskezelő személyes adatok kezelését csak akkor végzi, ha a GDPR 6. cikk (1) 

pontjában megadott hat jogalap közül, legalább az egyik alkalmazható. A jogalapok 

meghatározása az adatvédelmi tisztviselő felelőssége. 

20. § (1) A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak 

kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 

felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

(2) A Támogatáskezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket 

tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti 

jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

21. § A Támogatáskezelő a személyes adatok különleges kategóriáit csak a legszükségesebb, 

elkerülhetetlen esetekben kezeli. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

esetén biztosítani kell, hogy a jogalap ki legyen egészítve a GDPR 9. cikk (2), (3) és (4) 

pontjaiban meghatározott releváns adatokkal. 
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XIII. Fejezet 

Az érintett jogai 

22. § (1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a 

GDPR III. fejezetében meghatározott feltételek szerint 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 

adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse 

(helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés 

korlátozásához való jog), 

e) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog). 

(2) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében foglaltak 

alapján (adathordozhatósághoz való jog). 

23. § (1) Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő 

műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen 

a) az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen 

hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően 

megfogalmazott tartalommal teljesíti, és 

b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló 

kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy 

hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a 

kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 

két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a 
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XIV. Fejezet 

Adatfeldolgozó 

24. § Ha az adatkezelést a Támogatáskezelő nevében más végzi, a Támogatáskezelő kizárólag 

olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 

adatkezelés GDPR rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak 

védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

25. § Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján 

létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok 

típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait 

meghatározó –szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az 

adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. 

26. § Az adatfeldolgozóra a GDPR 28. cikkében meghatározott előírások irányadóak. 

 

XV. Fejezet  

A személyes adatok kezelésére vonatkozó különös szabályok 

27. § (1) Az adatkezelésre – amennyiben annak jogalapja az érintett hozzájárulása- csak akkor 

kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az 

elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok 

kezeléséhez.  

(2) Ilyen hozzájárulásnak minősül többek között, ha az érintett valamely internetes honlap 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet. 

(2) Az érintettek jogaikról való tájékoztatása adatkezelési tájékoztatók útján történik. 
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egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem 

minősül hozzájárulásnak.  

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást 

az összes adatkezelési célra vonatkozóan külön meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását 

elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell 

lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely 

vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

28. § (1) A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A 

természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes 

adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb 

módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben 

kezelik vagy fogják kezelni.  

(2) Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő 

tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint 

hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen 

az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, 

valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes 

adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az 

érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.  

(3) A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, 

szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan 

gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.  

(4) A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt explicit módon 

megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének 

időpontjában meghatározottaknak kell lenniük.  

(5 ) A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, 

az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Ehhez pedig biztosítani 

kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra 
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korlátozódjon. Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját 

egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak biztosítása érdekében, hogy a 

személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy 

rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.  

(6) A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést 

meg kell tenni.  

(7) A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 

biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a 

személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 

jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

29. § Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott 

tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint hogy azt 

világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg, illetve – ezen túlmenően – szükség esetén 

vizuálisan is megjelenítsék. Az ilyen tájékoztatás nyújtható elektronikus formátumban is, így 

például a nyilvánosságnak szánt tájékoztatás közölhető valamely honlapon keresztül. 

30. § Az érintettek a GDPR rendeletben biztosított jogainak gyakorlását megkönnyítő 

intézkedéseket kell biztosítani, ideértve olyan mechanizmusok biztosítását, amely által 

többek között az érintettnek lehetősége van díjmentesen kérelmezni, illetve adott esetben 

megkapni különösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését és törlését, 

valamint gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a 

kérelmek elektronikus benyújtását lehetővé tevő eszközöket is különösen, ha a személyes 

adatok kezelése elektronikus úton történik. Az adatkezelőt kötelezni kell arra, hogy az érintett 

kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszoljon, és ha 

az adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. 

31. § A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást 

kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is az 

érintett rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához 

szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és 

kontextusát. 
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32. § Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül. 

XVI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

33. § Jelen szabályzat hatályba lépéséről a kiadásáról szóló főigazgatói utasítás rendelkezik. 


