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Az HELP AND TRUST Üzleti Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) belső 
adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja.  
 
Adatkezelő megnevezése:   HELP AND TRUST Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Adatkezelő rövidített neve:   HELP AND TRUST Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 15 09 083952 

Adatkezelő székhelye:  4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 1. em. 4. 

Adatkezelő e-elérhetősége: www.helpandtrust.hu 

Adatkezelő képviselője:  Keller Emese Tünde ügyvezető igazgató 

 
 
Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. 
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen 
rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat 
előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.  
 
Jelen szabályzatban használt rövidítések: 
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosítva) 
Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
Mvt. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
Szvtv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
GDPR vagy  
Rendelet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
NAIH vagy  
Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 

 
A Társaság jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR 
12. cikkében és az Infotv 14. §-ban meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog 
megvalósulását. 
 
A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által 
kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
A szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, 
az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg 
kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan 
megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát. 
 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott 
valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában és az Infotv (3) § -ban 
meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

http://www.helpandtrust.hu/
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A szabályzat időbeli hatálya 2018. november 30. napjától visszavonásig tart. 
 
2. FOGALMAK 

 
Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (Infotv (3) §, GDPR 4. cikk 1.) 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 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 (GDPR 4. 
cikk 1.) 
Személyes adat különleges kategóriái: 
Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 
vonatkozó személyes adatok (GDPR 9. cikk 1.) 
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 (Infotv. 3. §. 3.); 
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 (Infotv. 3. §. 4.); 
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11.); 
Érintett joga a Rendelet 12-21. cikkében szabályozott jogok: 

o tájékoztatás joga, 
o hozzáférési jog, 
o helyesbítéshez való jog, 
o törléshez való jog, 
o adatkezelés korlátozhatóságához való jog, 
o adathordozhatósághoz való jog, 
o tiltakozáshoz való jog; 

Tiltakozás: az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is (GDPR 21. cikk (1) 
bekezdés); 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7.); 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
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felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2.); 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele (Infotv. 3. § 11.); 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 12.); 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges (Infotv. 3. § 13.); 
Adatkezelés korlátozásához való jog:  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás  arra  az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő  ellenőrizze  a személyes 
adatok pontosságát; 
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és  ehelyett 
 kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c.) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés  céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 
d.) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen;  ez 
 esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg  megállapításra  nem 
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az  érintett jogos indokaival 
szemben. [GDPR 18. cikk. (1)] 
Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 
céljából történő megjelölése útján (infotv 3§ 15); 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése (Infotv. 
3. § 16.) 
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 
által végzett adatkezelési műveletek összessége (Infotv. 3. § 17.); 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 6. cikk 8.); 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége (Infotv. 3. § 21.); 
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 (Infotv. 3. § 23.); 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam (Infotv. 3. § 24.); 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi (GDPR 6. cikk 12.); 
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat 
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt 
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított 
vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (GDPR 
6. cikk 5.); 
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé 
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a 
daktiloszkópiai adat. 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
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Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR 6. cikk 9.); 
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai 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 (GDPR 6. cikk 15.); 
Harmadik fél: 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 az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 
vonatkozó egyedi információt hordoz és amely elsősorban az említett természetes személyből 
vett biológiai minta elemzéséből ered. 
Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az 
adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában (GDPR 6. cikk 17.); 
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen 
továbbítások sorozata tekintetében követ. 
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető (GDPR 6. cikk 6.); 
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják (GDPR 6. cikk 4.); 
Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos 
kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az 
adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban 
egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és 
szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 
jelentett kockázatok jelentőségét (GDPR 6. cikk 24.); 
Tevékenységi központ:  
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli 
központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira, eszközeire 
vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák és az 
utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az 
említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; 
az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión 
belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik 
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, 
ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett 
fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra a Rendelet szerint 
meghatározott kötelezettségek vonatkoznak. 
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Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 
Társaságokat és egyesületeket is (GDPR 6. cikk 18.); 
Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások. 
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet 51. cikknek megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv (GDPR 6. cikk 21.); 
Az Infotv. 38. § (2a) alapján az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a 
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) a felügyeleti hatóság részére megállapított 
feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében az 
általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Infotv-ben meghatározottak szerint a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja. 
Érintett felügyeleti Hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 
következő okok valamelyike alapján érint: 
a.) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság területén 
 rendelkezik tevékenységi hellyel, 
b.) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős  mértékben 
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel  rendelkező  érintetteket, vagy  
c.) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz (GDPR 6. cikk  22.); 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás 
(GDPR 6. cikk 25.); 
Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt 
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, 
vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre (GDPR 6. cikk 26.). 
 
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor a 
GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a 
jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók. 
 
3. AZ ADATKEZELÉSEK SZABÁLYAI 

 
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 
alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései 
alapján végez adatkezelést. 
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van 
lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az 
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. 
 
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az 
adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.  
 
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén 
írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. 
 
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, 
valamint az adatkezelés jogalapját. 
 
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából 
az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai 
kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.  
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Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt 
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az 
adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 
 
4. A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERE 

 
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne 
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, 
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen 
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
 
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el. 
 
A vezető tisztségviselő adatvédelemmel kapcsolatos feladatai: 
a) felelős az érintettek GDPR-ban és Infotv-ben meghatározott jogainak gyakorlásához 

szükséges feltételek biztosításáért; 
b) felelős a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és 

technikai feltételek biztosításáért; 
c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy 

jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához 
szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért; 

d) vizsgálatot rendelhet el; 
e) kiadja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait, 
f) ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a Társaság szabályzatainak való 

megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését,  
 
Adatvédelmi incidens kezelése 

 
Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése 

 
A Társaság minden munkavállalója – beleértve a munkaviszonyon kívüli az egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatott személyeket is – köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst 
haladéktalanul jelenteni a vezető tisztségviselőnek. A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, 
telefonszámát, beosztását, szervezeti egységének megnevezését, valamint az incidens tárgyát, 
rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e a Társaság informatikai rendszerét. 
 
Adatvédelmi incidens kivizsgálása, értékelése 

 
A vezető tisztségviselő – informatikai rendszert érintő incidens esetén az IT szakemberrel 
együttműködve – megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges, a bejelentőtől további 
adatokat kér az incidensre vonatkozóan: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját 
és helyét, az adatvédelmi incidens egyéb körülményeit, az adatvédelmi incidens által érintett 
adatok körét, mennyiségét, az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens várható hatásait, az adatvédelmi incidens megelőzésére, 
következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolását. 
 
Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel úgy azt a vezető 
tisztségviselő az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 
az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve, ha az 
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. 
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Az adatvédelmi incidens nyilvántartása 

 
Az adatvédelmi incidensről a Társaság nyilvántartást vezet. 
 
A nyilvántartás tartalmazza: 

- az érintett személyes adatok körét, 
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
- az adatvédelmi incidens időpontját, 
- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 
- az elhárítására megtett intézkedéseket és 
- egyéb jogszabályban előírt adatokat. 

 
Az adatvédelmi incidens nyilvántartás (1. sz. melléklet) pontos vezetéséről, aktualizálásáról a 
vezető tisztségviselő gondoskodik. 
 
Személyazonosító igazolványok fénymásolása 

 
A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító 
igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes 
személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági 
igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány 
értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság 
megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt 
felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik 
bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak. 
 
Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az azonosító 
igazolványokról maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet – együtt: fénymásolat) készíthet. 
A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, 
a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat az érintett egyébként is köteles magáról 
megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a 
Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti, a maszkolt igazolvány-
fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, 
de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével. 
 
5. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

 
Fizikai védelem 

 
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 adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát 
bezárja; 

- 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. 
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Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a Társaság 
intézkedik a papír megsemmisítéséről.  
Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy a 
fizikai eszköz megsemmisítésére a papíralapú dokumentumokra vonatkozó megsemmisítési 
szabályok az irányadóak. 
 
Informatikai védelem 

 
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az 
alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: 
 

- az adatkezelés 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 
jelszavak 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 adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az 

adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem 
nyerhető; 

- a Társaság a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szervereket magas 
rendelkezésre állású infrastruktúrával védi, az adatvesztést mentésekkel és archiválással 
kerüli el; 

- a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a mentés 
a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik, és mágneses adathordozóra 
történik; 

- a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; 
- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza 

illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. 
 
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, 
korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein. 
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási 
határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 
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A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó 
által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő 
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül 
eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.  
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1. sz. melléklet 

 ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ 
 
A Társaság az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679RENDELET alapján az 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 
 
A Társaság minden adatvédelmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvántartó lapokból 
nyilvántartást vezet. 

 

……/20…/AVINC1 
 

ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ LAP 
 
 
Az adatvédelmi incidens időpontja:2 
 
Az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti egység: 
 
Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns körülményei: 
 
Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre: 
 
Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma: 
 
Az adatvédelmi incidens körülményeinek leírása: 
 
Az adatvédelmi incidens hatásai: 
 
Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések leírása: 
 
Helyszín, dátum: 
 
 ............................................................................... 
 incidenst rögzítő munkatárs 
 

 
1 Értelemszerűen iktatva, például 1/2018/AVINC, azaz a 2018-as év 1-es számú incidense. 
2 Az incidens kezdetének dátumától (nap-óra-perc) az incidens végleges elhárításának dátumáig (nap-óra-perc). 
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2. sz. melléklet 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
Alulírott Keller Emese Tünde mint a HELP AND TRUST Kft. (4400, Nyíregyháza, Jókai tér 3. 1. 

em. 4., Cg.: 15 09 083952, asz: 25820609-2-15) képviselője mint titoktartásra kötelezett 

(továbbiakban: Titoktartásra kötelezett) a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok 

arra, hogy a Megbízótól:  

Név:__________________________________________                                                       

Cím:______________________________________________ Adószám:__________________________________________ 

Szig.szám (magánszemély esetén):_______________________(továbbiakban: Megbízó) időbeli 

korlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen 

más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt megőrzöm.  

Üzleti titoknak minősül különösen a Megbízó tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi 

oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és egyéb harmadik fél számára más közhiteles 

forrásból nem megismerhető tények, dokumentumok és információk. Továbbá a Megbízó 

üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megbízónak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon 

kívül tudomásomra jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan 

adat és információ, amit a Megbízó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint. 

Jelen titoktartási nyilatkozat kiterjed a Megbízó által küldött ügyféladatokra is. Bármely 

harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám, demográfiai, szokásokra 

vonatkozó adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk 

kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem. Az üzleti titkot 

képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, 

vagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó érdekei ellen felhasználni. Tartózkodom 

minden olyan magatartástól, amely a Megbízó gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A Megbízóval 

kötött bármilyen megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, 

levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem.  

 
Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy egyéb joggal. 
 
Jelen titoktartási nyilatkozat a keltezés napján lép életbe. 
 
Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelet hatálya alá tartozó személyes adatot a HELP AND TRUST Kft. Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli. 
 
 
Nyíregyháza, 2018. ………………………………… 

 
 
 
 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Nyilatkozattevő HELP AND TRUST Kft. 

képviseletében 
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ADATMEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV 
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ADATMEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Az adatmegsemmisítéséért felelős munkatárs tölti ki! 
 
Az adatmegsemmisítésért felelős munkatárs 

neve: 
anyja neve: 
születési helye és ideje: 
törzsszáma: 

 
A megsemmisítést engedélyezte: 

 
Az adatmegsemmisítéskor jelen lévő háromtagú bizottság tagjai: 
1. 
2. 
3. 
Az adatmegsemmisítés helye és időpontja (dátum-óra-perc): 
 
A megsemmisítés tárgya: 
 
 
 
Az adatmegsemmisítés módja 
❑ iratmegsemmisítő gép 
❑ égetés 
❑ zúzás 
❑ darálás 
❑ egyéb: 
 
Helyszín, dátum: 
 
 ............................................................................... 
 az adatmegsemmisítésért felelős munkatárs aláírása 
 
A háromtagú bizottság tagjainak aláírása: 
 
 .................................................... .................................................... .................................................... 
 1. 2. 3. 

 
 
 
 

 


