
A

Piarista Rend Magyar Tartománya

Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsának

Adatvédelmi Szabályzata

2019

Jóváhagyta a Piarista Rend Magyar Tartománya, a szabályzat 2019. május 7. napjától hatályos
és kötelezően alkalmazandó.



I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

A Szabályzat tárgya

A Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsát (a továbbiakban: BITT) a Piarista Rend Magyar
Tartománya tartományfőnöke hozta létre 2018. június 30-i határozatával, hogy az intézményi
felelősök részvételével jelzőrendszert működtessen a Piarista Rend Magyar Tartománya
fenntartásában működő oktatási intézmények tanulóinak vagy alkalmazottainak sérelmére
elkövetett fizikai, lelki-pszichológia vagy szexuális bántalmazások/visszaélések érzékelése-
észlelése, felismerése és megelőzése érdekében.

A BITT a jelen Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) annak érdekében alkotta
meg, hogy biztosítsa az általa a fenti eljárás kapcsán kezelt személyes adatok védelmét, a
jogszerű adatkezelést, és az érintett személyek személyes adatai védelméhez való jogát.

2.

A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya

[1) A jelen Szabályzat hatálya a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő
oktatási intézményekkel tanulói, alkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló természetes személyekre terjed ki.

(2) A jelen Szabályzatot a személyes adatok bármely módon történő kezelésére alkalmazni
kell.

(3) A Szabályzat nem alkalmazandó az olyan anonim információkra, amelyek nem
azonosított vagy nem azonosítható természetes személyre vonatkoznak, az anonimizált
adatokra, így különösen a kutatási vagy statisztikai célú adatkezelésre.

3.

A BITT adatkezelési tevékenységét szabályozó főbb jogszabályok

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete 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 (GDPR);

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Info tv.);

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.);

(4) A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény (Mt.);

(5) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Köznev.tv.);

(6) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).



4.

Fogalom-meghatározások

(1) „BITT’: A Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke 2018. június 30-i
határozatával létrehozott Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa, mely az intézményi
felelősök részvételével jelzőrendszert működtet a Piarista Rend Magyar Tartománya
fenntartásában működő oktatási intézmények tanulóinak vagy alkalmazottainak
sérelmére elkövetett fizikai, lelki-pszichológia vagy szexuális
bántalmazások/visszaélések érzékelése-észlelése, felismerése és megelőzése érdekében.

(2) „intézmény” vagy „Iskola”: A Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő
bármely oktatási intézmény;

(3) ‚tanuló”: A Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő bármely oktatási
intézmény tanulója;

A jelen Szabályzatban használt adatvédelemmel kapcsolatos kifejezések egyebekben a GDPR-ban
meghatározott jelentéssel bírnak, így

(4) ‚személyes adat”: valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;

(5) „érintett” azon azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;

(6) „adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

(7) „nyilvántartás” a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

(8) „adatkezelő” a BITT, amely a személyes adatok jelen Szabályzat szerinti kezelésének
céljait és eszközeit önállóan meghatározza;

(9) ‚adatfeldolgozás” az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

(10) ‚adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy
bármely egyéb szerv, amely a BITT, mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

(11) „címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a BITT személyes adatot közöl;

(12) „harmadikfél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik a BITT, mint adatkezelő, vagy a
nevében tevékenykedő adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;



(13) „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

(14) „adatvédelmi incidens”: a személyes adatok kezeléséhez fűződő biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, j ogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II.

A BITT ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.

A BITT adatkezelésének általános elvei

(1) A BITT, mint adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az
érintettek számára átlátható módon végzi, biztosítva az érintett személyek részére azon

tájékoztatást, hogy személyes adataikat a BITT miként gyűjti, használja fel, azokba kik és hogyan
jogosultak betekinteni, azokat milyen mértékben és módon kezelik, vagy fogják kezelni. Ezen

tájékoztatást a BITT az érintett számára könnyen hozzáférhető és közérthető módon, világosan

és egyszerű nyelvezettel megfogalmazva nyújtja.

(2) A BITT az érintett személyt a személyes adatainak kezelésével összefüggő kockázatokról,
szabályokról, garanciákról és jogokról, valamint arról, hogy miként gyakorolhatja az adatkezelés

kapcsán őt megillető jogokat, minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően táj ékoztatja.

(3) A BITT adatkezelési tevékenysége során biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése
csak a BITT céljával összhangban, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és az adatokat

kizárólag ezen célokkal összeegyeztethető módon kezeli.

(4) A BITT szem előtt tartja az adattakarékosság elvét, azaz az általa kezelt személyes
adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából való megfelelőségét és releváns voltát, továbbá a
kizárólag a cél eléréséhez szükséges minimális mértékre korlátozásának követelményét.

(5) A BITT által kezelt személyes adatoknak pontosnak és — szükség esetén - naprakésznek
kell lenniük, továbbá a BITT megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az

adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, vagy
helyesbítésre kerüljenek.

(6) A BITT a személyes adatokat olyan módon tárolja, amely az érintettek azonosítását csak

a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges, korlátozott ideig teszi lehetővé.
Ennek érdekében a BITT a kezelt személyes adatok felülvizsgálatát és — amennyiben korábban
még nem történt meg — törlését évente egy alkalommal elvégzi.

(7) A BITT megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a
kezelt személyes adatok integritását és bizalmas jellegét annak érdekében, hogy a személyes



adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy
károsodása elkerülhető legyen.

(8) Tekintettel arra, hogy a gyermekek kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok
kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményekkel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal
és jogosultságokkal, és így a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, a BITT
az adatkezelés jogszerűsége érdekében - a gyermek életkorától függően — szükség esetén
beszerzi a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a 14. életévét betöltött, de 18.
életévét még be nem töltött gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó előzetes
hozzájárulását, illetve a 14. életévét be nem töltött gyermek nevében tett nyilatkozatát. A BITT
törekszik továbbá annak ellenőrzésére, hogy a hozzájárulást megadó, illetőleg nyilatkozatot tevő
személy valóban a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személy-e.

(9] Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá elszámoltatható, azaz
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

6.

Az adatkezelés jogalapja

(1] Az oktatási intézmények a jelen szabályzatban rögzített célok megvalósítása érdekében
az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg, így közös adatkezelőknek
minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban
határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségeik teljesítéséért fennálló felelősségük
megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó
felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A
megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni. A megállapodásnak
megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való
kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A BITT adatkezelési tevékenységét az intézményekre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése, valamint a potenciális sértettek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében végzi,
az intézmények közös ernyőszervezeteként.

7.

Az adatkezelés különös szabályai

1) A BITT, mint adatkezelő a tudomány és technológia mindenkori állása és a megvalósítás
ésszerű költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat súlyának figyelembe
vételével az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt Végre,
amelyek célja a Szabályzat adatvédelmi elveinek megvalósítását, valamint a hatályos jogszabályi
előírásokban foglalt követelmények maradéktalan teljesítésének célját hatékonyan szolgálják, és
az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciákat biztosítják az adatkezelés



folyamatában. Ezen intézkedéseket az adatkezelő szükség esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3
napon belül, ennek hiányában évente felülvizsgálja és naprakésszé teszi.

2) A BITT, mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával

biztosítja azt is, hogy kizárólag az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükséges

mennyiségű személyes adat indokolt mértékű kezelésére, és csak a cél eléréséhez feltétlenül

szükséges időtartamban kerüljön sor. A BITT kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kezelt
személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott legyen, illetőleg az adatok természetes személy

beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

3) A BITT a jelen Szabályzat 7. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak megvalósulása

érdekében — a Szabályzat 7. (5] bekezdésében foglaltak figyelembevételével - biztosítja, hogy

szervezetén belül az érintettek személyes adataihoz kizárólag a BITT elnöke, tagjai és titkára

legyenek jogosultak hozzáférni. Az adatkezelő irányítása alatt eljáró, az érintettek személyes
adataihoz hozzáféréssel rendelkező fent megjelölt személyek a személyes adatokat - hazai vagy

uniós jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — kizárólag az adatkezelő utasításainak
megfelelően jogosultak és kötelesek kezelni.

4) A BITT a jelen Szabályzat előírásainak betartásához mindenkor megfelelő technikai és

szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az általa végzett adatkezelés
kockázata mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, így különösen

a) biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások

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

b) biztosítja továbbá, hogy fizikai vagy műszaki adatvédelmi incidens esetén a kezelt
személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állása kellő időben

visszaállítható legyen;

c) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedései hatékonyságának rendszeres tesztelését, felmérését és értékelését évente
elvégzi.

5) A BITT különleges adat kezelését kivételesen, a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének b)
pontjában foglaltak alapján végezheti, melynek során a hivatkozott cikkben foglaltak
maradéktalan betartásával jár el.

6) A BITT az általa végzett adatkezelésről adatkezelési nyilvántartást vezet, amely

különösen az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az adatkezelő neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve esetleges harmadik országbeli címzetteket, vagy nemzetközi szervezeteket;

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására vonatkozó információk;



f) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők, ha az meghatározásra
került;

g) az adatkezelés biztonsága érdekében bevezetett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.

7] A BITT, mint adatkezelő a feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal — annak
megkeresése alapján - együttműködik, így különösen erre vonatkozó igény esetén a felügyeleti
hatóság rendelkezésére bocsátja az adatkezelési nyilvántartását.

(9) Figyelemmel arra, hogy a BITT nem esik a Rendelet 37. cikke (1) bekezdésének hatálya
alá, a BITT-nél adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem kerül sor.

(10) A Rendelet 22. cikkében meghatározott automatikus döntéshozatal, illetőleg
profilalkotás eszközével a BITT az adatkezelési tevékenysége során nem él.

III.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A BITT EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.

Tájékoztatáshoz való jog

(1) A személyes adatok érintettől történő gyűjtése esetén a BITT, mint adatkezelő ezen
adatok megszerzésével egyidejűleg az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

a) a BITT, mint adatkezelő elérhetőségeit (név, székhelycím, e-mail cím, telefonszám);

b) a személyes adatok kezelésének célja(i];

c) az adatkezelés jogalapja(i);

d) amennyiben az adatkezelés jogalapja harmadik fél jogos érdeke, abban az esetben a
jogos érdek(ek)et;

e) a személyes adatok címzettje(i];

f) amennyiben ilyenre sor kerül, a harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet
részére történő adattovábbítás ténye;

g) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, abban az
esetben az időtartam meghatározásának szempontjai;

h) tájékoztatás az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a BITT-től a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
tájékoztatást az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

i) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a felügyeleti hatóság
nevének és címének megjelölésével;

j) a bírósági jogorvoslathoz való joga;



k) tájékoztatás, hogy a Személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződéses

kötelezettségen alapul, avagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

9.

Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintettnek jogában áll a BITT-től, mint adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést

igényelni és kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, s ha igen, jogosult a

személyes adataihoz és a következő információkhoz való hozzáférésre:

a) az adatkezelés célja(i);

b) az érintett személyes adatok, illetőleg azok kategóriái;

c) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) amennyiben az meghatározásra került, a személyes adatok tárolásának tervezett

időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a BITT-től, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az

ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f] a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a felügyeleti hatóság

nevének és címének megjelölésével;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ.

(2] A BITT, mint adatkezelő — az érintett erre vonatkozó igénye esetén — az adatkezelés

tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal, illetőleg példányban díjmentesen

az érintett rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az érintett a másolat készítésére vonatkozó

kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a BITT-nek, abban az esetben — az érintett eltérő

tartalmú kérése hiányában - az igényelt információt a BITT elektronikus formátumban bocsátja

rendelkezésre. További másolatok igénylése esetén a BITT-nek jogában áll az ezzel

összefüggésben felmerült ésszerű mértékű adminisztratív költségeinek megtérítését követelni

az érintettől.

1o.

Helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BITT, mint adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; figyelemmel továbbá az



adatkezelés céljára, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai —

kiegészítő nyilatkozat útján, vagy más írásbeli módon történő — kiegészítését.

11.

Törléshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére — jogszabályban meghatározott kivételekkel - a
BITT, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
a BITT pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből a BITT azokat
gyűjtötte, vagy más módon kezelte;

b) az adatkezelésnek nincs jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a jogos érdekre alapított adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés céljából
történő adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat a BITT jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatokat a BITT-re alkalmazandó hazai vagy uniós jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítése okán szükséges törölni.

(2) Amennyiben a BITT az érintett személyes adatait nyilvánosságra hozta, és azokat a
Szabályzat fenti 11. (1] bekezdése alapján törölni köteles, abban az esetben minden ésszerű
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat kezelő további adatkezelőket
tájékoztassa arról, hogy az érintett kérelmezte a BITT-től a személyes adatok másolatainak,
illetőleg másodpéldányainak törlését.

12.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BITT, mint adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

a) az érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BITT ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

c) a BITT-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy



d) az érintett a jogos érdekre alapított adatkezelés ellen tiltakozott - ez esetben a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a BITT

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a Szabályzat fenti 12. (1) bekezdése alapján korlátozás alá esik, az

ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, avagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Amennyiben a BITT az adatkezelés korlátozását feloldja, abban az esetben erről az
érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, előzetesen tájékoztatni köteles.

13.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett — a személyes adatok törléséhez való jog sérelme nélkül - jogosult arra, hogy a

rá vonatkozó, általa a BITT, mint 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 a BITT akadályozná, ha

az érintett személyes adatai BITT általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, avagy a
felek közötti szerződésben foglaltak teljesítése.

(2) Az érintett jogosult továbbá arra is, hogy — amennyiben ez technikailag megvalósítható —

kérje a személyes adatainak más adatkezelő részére a BITT által történő közvetlen továbbítását.

14.

Tiltakozáshoz való jog

(1) Amennyiben a személyes adatok BITT általi kezelése esetlegesen a jelen Szabályzat 6.

(5] bekezdése szerinti jogos érdeken, avagy a Szabályzat 7. (8] bekezdése szerinti közérdekű

feladat teljesítésén alapul, abban az esetben az érintettnek jogában áll a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni. Ezen jogra a BITT

legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja az érintett
figyelmét, az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli tájékoztatásnak az átadásra kerülő más

információktól elkülönítetten történő megjelenítésével. Tiltakozás esetén a BITT a személyes

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

15.

A BITT érintett jogaival kapcsolatos kötelezettségei

(1) A BITT az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban vagy más módon — ideértve adott esetben az
elektronikus utat is — nyújtja, különös figyelmet fordítva a gyermekeknek címzett bármely



információ eseteire. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett a
személyazonosságát más módon hitelt érdemlően igazolta.

(2) A BITT indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen Szabályzat 9. - 14. -ai szerinti bármely
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, szükség esetén ez a határidő egy alkalommal legfeljebb további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BITT a késedelem indokainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(3] Abban a nem várt esetben, ha a BITT nem tenne intézkedéseket az érintett kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett
ezzel összefüggésben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával is.

(4) A BITT a jelen Szabályzat 8. -a szerinti információkat és a Szabályzat 9. - 14. -ai
szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja az érintett részére. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy — különösen ismétlődő jellege miatt — túlzó, a BITT a
kérelem alapján történő intézkedést megtagadja, azzal, hogy a kérelem egyértelműen
megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása őt terheli.

(5) A BITT az általa kezelt személyes adatok jelen Szabályzat 10. - 12. -ai szerinti
esetleges helyesbítéséről, törléséről, vagy az adatkezelés korlátozásáról minden olyan címzettet
írásban tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlen,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A címzettekről a BITT az érintett erre vonatkozó
igénye esetén írásban tájékoztatja az érintettet.

Iv.

ADATFELDOLGOZÁS

16.

(1) A BITT az általa kezelt személyes adatok feldolgozásához alapesetben adatfeldolgozót
nem vesz igénybe, a kezelt adatok feldolgozását saját munkaszervezete révén maga végzi.

(2) Amennyiben a BITT által kezelt adatok feldolgozásához eseti jelleggel a BITT mégis
adatfeldolgozó közreműködését venné igénybe, abban az esetben azt a Rendelet 28. cikkében
foglalt vonatkozó előírások maradéktalan figyelembevételével, az adatfeldolgozóval a Rendelet
28. cikke (3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak mindenben megfelelő tartalommal
megkötött szerződés alapján teszi.

v.

ADATTOvÁBBÍTÁS

17.



(1) A BITT az általa kezelt személyes adatokat alapesetben az Európai Unió, illetőleg az EGT
területén kívüli harmadik országokba, avagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

(2) Amennyiben a BITT az általa kezelt egyes adatokat eseti jelleggel, harmadik fél
megkeresése nyomán harmadik országokba, avagy nemzetközi szervezetek részére továbbítaná,
abban az esetben azt a Rendelet 44. — 49. cikkében foglalt vonatkozó előírások maradéktalan
figyelembe vételével és betartásával teszi.

VI.

ADATVÉDELMI INCIDENS

18.

Az adatvédelmi incidens bejelentése

(1) A BITT az adatvédelmi incidensről annak észlelését követően, valamennyi releváns
információ megküldésével írásban haladéktalanul, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a BITT tudomására jutott, azt bejelenti a felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintett
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a fenti bejelentés nem történik
meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(2) A jelen Szabályzat 18. (1) bekezdése szerinti bejelentésben a BITT

a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint - ha lehetséges — az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, továbbá az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és azok hozzávetőleges számát;
b) közli a BITT részéről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó személy nevét és
elérhetőségeit;
c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismerteti a BITT által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, ideértve az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(4) A BITT nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

19.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár valamely
természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, a BITT elnöke indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) A jelen Szabályzat 19. (1) szerinti értesítésben a BITT

aj világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
b) közli a BITT részéről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó személy nevét és
elérhetőségeit;
c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismerteti a BITT által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, ideértve az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.



VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat előírásait a Szabályzat hatálya alá eső valamennyi személy és
szervezet köteles figyelembe venni és betartani.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmak és kifejezések megegyeznek a GDPR-ban
használt fogalmakkal és kifejezésekkel.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, az Info tv. és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzatban és a GDPR-ban, avagy az Info tv-ben foglaltak
között ellentmondás állna fenn, és a nevezett jogszabályok az ellentmondással érintett
rendelkezés tekintetében a jogszabálytól való eltérést a Szabályzatban szereplő tartalommal
nem engedik, abban az esetben a Szabályzat ellentmondással érintett rendelkezése helyett a
Rendeletben és/vagy az Info tv-ben foglalt megfelelő előírás alkalmazandó.

Kelt, Budapest, 2019. május 6.
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