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Az MTA Csillag6szati 6s Fdldtudominyi Kutat6ktizpont
Adatv6delmi 6s Adatbi ztonshgi Szabhlyzata

Ttirv6nyi h6tt6r 2018.05.25-tdl (http://naih.hu/toencn),i-hatter-2018.05.25.-utan.html, letciltve:

2018. m6jus 11.)

Vonatkoll ris{et a termdsryles srymdfieknek a syemdljtes adatok keryldse tekinletiben tiifidnd addelmdrdl ds ai
ilyen adatok siabad riramldsdnil, ualamint a 95/a6/EK ininlelu hatdfion kiaiil hefierysdnil slil6 2016/679
(E U ) re n de le t b 6l (d h a ld n o s a da tui de ln i re n de le t)

(13) A termdsietes syendfiek egtsdges, unids-s{ntil addelmdnek biTlositdn, aalamint a sT,emdlles adatok belsd

piacon ualrl siabad dramldsdt akaddfioli eltdrdsek megelfryse irdekdben rendelettel kell biTlositani ajogbiTlonsdgot

ds ai ittekinthetdsdget ualamennli tagilkm gaidasdgi sryreplfii ritqdre - beledrtue a mikro-, kis- is
kiiydpuillalko4lsokat is -, toudbbd rendelettel kell bi7lositani a termds1etes sTgnifiek rds1ire minden tagillanban

a<0n0: sTyntri, jogi titon drudrytesithetd jogokat i: ktiteleryttsigeket, a7 adalkeT,el1k is adafeldolgo{k sTindra

aionosfeleldssiget, a:iendfies adatok keryldsdnek ktiaelkerytes TtJtlmon ki)uetdsdt, aalamennli lagillamban a<zftzs

siankidk alkalnarylsdt, ds a kiiliirbtiif tagillanokfeliigyekti hatdtigai kiiTiitti hatikonl egiittmilkt)ddst.

A belsd piac me$ilel6 milkiiddse drdekdben a srymdfies adatok Unidn beliili siabad dramldsdt a termdsTgtes

siendfieknek a sTemdlles adalok kerylise tekintetdben ttirlind uddelmdael ossieJiigd okokbdl nem sqabad

korlitoini uagy megtihani. A mikro-, kis- ds ki)ydpudllalkolisok sajdtos heltrytdnekfgyelembeadtele drdekiben a

250findl keaesebb qemdfitfoglalko{atd s7gruerytek eselilten e rendelet a nliludntartds ueietdse tekintetdben eltdrist

tafia/ma7,

Emellett, e rendelet alkalnalisa soiln aTunids intdryninleket ds sryntkel, ds a lagillamokat is aiokfeliigyeleti

hatdsigait tisiliini)ini kell, hogy uegydk figyekmbe a mikro-, kis- ds kiirypudllalkoiisok s{dtos s7/ksdglenit A
mikro-, kis- ds kt;Tipatil/alko4,lsokfogalma kapcsdn a 2003/361/EK biiottsdgi aldnlis (/)melldkletinek 2.

,ikkdt ke/l alapa/ aenni.

(52) AiadatkeTglf t)agy a<adafeldolgoiri aqe rendeletnek aald negfelelds bi4oryitdsa irdekiben n1iludnturtist

ueTet a hatdskiire alaplin udgiett adatkeryldsi teadkenlsdgekrdl. Minden adatkeielf ds adafeldolgo{ ki)nles a

feliigteleti hahi:dgal egyiittmilktidni fu eryket a nyiludnlartisokat kdrdsre hoifuJirbetdud tenni ai irintett

a da t ke 7g ld si n ii ue le te k e I le n 6rry n i rde kd b e n.

30. cikk
Ai a da t ke ry li si te ud ke rysige k n1i lad n tartisa
(/) Minden adatkeT,el| d: - ba aan ifien - aiadatkeryld kdpuiul1je afeklfsstigibe tartoTtian adgiea adatkeryldsi

teudkenlsigekfil rytiludilartd$ ae7gt. E ryiludnturtis a ki)uetkeif informdddkat tarta/maiia:
,) a4 adatke4el6 neue ds eldrhetisdge, aalamint - ha uan ifien - a kiiiiis adatkeTelfinek, ai adatkeTglf

kdpuiselljdnek ds aTadataddelmi titTluiseldnek a neae ds elirbetdsdge;

b) aiadalkery/ds ciljai;

I aidintettek kategiidinak, aa/amint a srymil1es adatok kateglidinak ismertehise;

d) oyn cinryttek kategiitii, akikkel a sryndlyes adatokat kd{ik uagt kiiiiilni Jbgdk, ideirtae a hamadik
orc Tigb e li dm ry tte ke t uagt n e m 7g tkii { s ry rue ry te ke t ;
e) adott esetben a srymifies adatok harmadik orsryigba uagt nemrytkiiS sTgrueiet rdsidre fiirtdnd toadbbitdsdra

uonatkoll informdci1k, beledrtue a harmadik orsryig uagt a nenietkii{ sryrueiet aionositdsdt, aalamint a 49. cikk
(1) bekeiddsdnek mdsodik albekeidds sryrinti toatibbitd: esetdben a megleklf garandik leinisa;

) ha lehetsdges, a kiiliinbt)id adatkategiidk tiirlisire elfiiniryiott hatdiddk;
g) ha lehetilges, a 32. dkk (l) bekeiddsdben emlitetl tecltnikai is srynnidsi intiTkedisek dhaldnos leirdsa.
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(2) Minden adafildolgo{ is - ha uan i/1ten - ai adafeldolgo{ kdpuixl1je rytihdntartrist ueryt ai adatkerylf
neariben udgiett adatkerylisi teudkenlsigek minden kategiridjdnil; a rytiludntarlis a ki)uetkeif informiddkat
tarlalmaTia:
a) a< adatfeldolgoiti uagy adatfeldolgo<,ik neae tis eldrhetf.rdgei, ds minden ollan adatkerylf neue is eldrhetdsigei,

amel1nek uagy akinek a neyriben ai adatfeldolgo{ eljir, toadbbd - ha aan i/jten - ai adatkeT,elf aagy ai
adatfeldolgo{ kipui:elfjdnek, ualaminl aiadatadde/mi tisitainldnek a neae tis elirhetdsigei;

b) aiegyes adatke1e/dk neudben udgiett adatkerylisi teuiken-ysdgek kategiitii;
,) adott esetben a srymdltu adatok harmadik orsligba uagt nemietki)71 sryrueryt rdsTdre ilirtind toadbbitdsa,

beledrtue a harrnadik orsiriguagy a nemrytkti{ srynteryt aTonositdsdt, aalamint a 19. dkk (/) bekeiddsdruek

mdsodik albekeidise sieinli touibbitis eseliben a megfelel6 garancidk lefuisa;

d) ha lehet$gts, a 32. cikk (1) bekeidiilben emlitett technikai is sryrueidti intdTkeddsek iltalinos leirisa.

0 A<(l ) As (2) bekeiddsben emlitett nliluintartist irdsban kell uerytni, ideirtue aielektronikusforudtunot is.

(4) A< adatkeryl| aagy a< adatfeldolgo4l, ualamint - ha aan ifien - ai adatkeryl1 vagy a< adafeldolgoTri

kdpaiselfje megkereils alaplin a.felilgyeleti hatri:dgrdsqire rendelke1dsdre boady'a a nliladntartdst.

(5)A<(l ) ls (2) bekeiddsbenfoglalt kiinleryttsdgek nem uonatko7nak a 250firui| keuevbb srynifitfoglalkoTlatd
uillalkolisra Dag)/ s<eruerytrq kiuriue, ha aidltala uegiett adatkeTglds aidintettekjogaira ds siabadsdgaira niiae

ualisTlniisithetden kockiiatlaljir, ha ai adatkerylds nem alkalmi jellegil, uagt ha ai adatkeTglis kiterjed a

srymifies adatok 9. dkk (l) bekeidisiben emlitett kiili)nleges kateglridinak aagy a /0. cikkben emlitett,

biintetdjogi felelfxdg negillapitisira aonatkoiri hatdmiatokra is biincselekminlekre aonatkogri sryndfies

adatoknak a keryldsdre.

A,Szrbhlyzat c6,lia

A Szabillyzat c6lja, hogy a 201,6/679 (EU) rendeletben, 6s a kapcsol6d6 jogszabillyokban (az

inform6ci6s onrendelke z6.si jogrol 6s az informici6szabads6grol szolo 2011 . 6w CXII. torv6nyben
(a tov6bbiakban: Infotv.), valamint az hfotv. alapj|n kihirdetett egy6b logszabilyokban) foglalt
el6ir6sok frgyelembev6tel6vel az MTA CsiTagiszaa 6s Foldtudom6nyi I(utat6kozpont (a

tovibbiakban: MTA CSFI() tev6kenys6ge sot6n a szem6lyes adatok v6delm6hez fitz6d6 1og
6rv6nyesiil6s6nek biztosit6sa, illetve az N{TA CSFK 6ltal kezelt szem6lyes 6s egy6b adatok
jogosulatlan felhasznil6s6nak megakadillyozS.sa 6rdek6ben meghatirozza az adatok kezel6se sor6n

rinyad6 adaw6delmi 6s adatbrztons6g; el6r6,sokat.

Lz adatkezel6si tev6kenys6gek nytlvintart6sa vonatkoz6siban az MTA CSFI(-ra a 30. cikk (5)

pontja vonatkozik, ugyanis a 2016 /679 (EU) tendelet 30. cikk (5) szempontok alapjdn
7. azM'tA CSFK 250 f6nel kevcsebb szem6lyt foglalkoztat,
2. a kutat6kozpont munk6j6hoz sztks6ges 6s el6gs6ges adatkezells az 6rintettek jogara 6s

szabadsigaua n6.zv e nem 15r val6szinrisithet6 kock6 zattal,
3. a megbiz6ssal foglalkoztatottak, az onk6ntes kutat6k 6s az emeritusok, valamint az egy6b, a

kutat6kozponttal kapcsolatban 6116k kutat6kozponti adatkezel6se egyszeri jelleg6,
4. a kutat6kozpont adathezel6se nem terjed ki az EU-tendelet sem a 9. cikk (1)-ben r6szletezett:6n.
ktlonleges adatokra, sem a 10. cikkben emlitett brintet6jogi felel5ss6g meg|llapitSsdravoratkoz6
hatdro zatokra 6 s bfi ncs elekm6nyekre vonatkoz 6 s z em6lyes adatokra.

Az 201,6/679 G,U) rendeletben nem vagy ellentmond6sosan szabilyozott egy6b k6td6sekben az

I n fow. ritmutat6s ait kove tj tik m^gy ar szab 6ly ozis megs ziilet6s 6ig.

A. Szab hlyzat alkalmaz 6s i ktire

1. A Szabllyzat rendelkez6seit alkalmazni kell az MTA CSFK szem6lyi 611om6ny6ra (a

tov6bbiakban: alkalmazott), valamint az MTA CSFK-val szerz6d6.ses jogviszonyban all6
ter:rn6szetes szem6lyekre, jogi szem6lyekre 6s egy6b szer-vezetekre 6s ezek alkaknazottaira is, a veliik
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kotott szcrz6dlsben 6s a titoktartisi nyilatkozatban foglalt m6rt6kben, tovibbi biztositani keli,

hogy az 6rintett szem6lyek a Szabllyzatot a sztks6ges m6rt6kben megismeri6k.

2. A Szabillyzat akalmazisi kore kiterjed az MTA CSFK minden adatkezel6s6re 6s

adatfeldolg o zisira, amely:

- term6szetes szem6ly szem6lyes adataba vagy

- koz6rdekri adatokra, koz6rdekb6l nyilv6nos adatokra vonatkozik,
bele6rtve az adatkezel6s minden elem6t, fiiggedeniil att6l, hogy az elektronikusan vagy papir
alapon tort6nik.

Ertetmez6 rendelkez6sek

3. J elen szab 6ly zat alkaknaz|s 6b an
a) adat: a szem6lyes adat 6s a koz6rdekri adat megjelen6si form6j6ra tekintet n6lkiil;
b) adat6llominy: egy nyilv6ntart6sban kezelt adatok cisszess6ge;

c) adatbiztons6g: az a dinamlkusan v6ltozo 617apot, amikor az adat - megjelen6si form6i6t6l
fiiggetlenril - folyamatosan fejl5d6 v6delmet 6lvez, azaz bizaknassiga, rendelkez6sre 6175,sa 6.s

s6rtetlens6ge biztositott;
d) adatfeldolgozis: az adatkezel6si mfiveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gz6se,

friggetleniil a mffveletek v6grehajtisihoz sziiks6ges al<aknazott m6dszert6l 6s eszkozt6l,

r.alamint az alkaknaz{s hely6t6l, felt6ve, hogy a technikai feladatot az adatokon v6.gzrk;

e) adatfeldolgozl: Az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 szervezet, aki, vagy amely azMTA CSFK-val, mint adatkezel6vel kotott szerz6d6se

alapiiln - bele6rwe ^ iogtriLaty rendelkez6s e alapjin tcirt6nS szerz6d6skot6st is - adatok

feldolgoz6sit v6.gzi. Az adatfeldolgoz6 6ltal, az adatkezel6 rendelkez6se szednt ig6nybe vett
tov6bbi adatfeldolgoz6.

I adatkezelils: az alkaknazott eljirdstol friggedenril az adatokon v6.gzett mfivelet v^gy 
^

mfiveletek cisszess6ge, igy pl. gldjt6se, felv6tele, rogzit6.se, rendszerez6se, tirollsa,
megviltoztatisa, felhaszn6lilsa, tovibbit6sa, nyilv6nossigra hozatala, osszehangol6sa vagy

cisszekapcsolilsa,zirol|sa, tcid6se, megsemmisit6se, valamintaz adatoktov6bbi felhaszn6lisinak
megakad6ly oz|.sa, a f6nyk6p-, hang-vagy k6pfelv6tel k6szit6se, valamint a szem|ly azonositis|ra
alkalmas fiztkaijellemz6k ( pl. 

"ii,- 
vagy teny6rnyomat, DNS minta, iriszk6p) rogzit6se is;

g) adatkezel6 Az a termlszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

szervezet, aki vagy amely on6ll6an vagy m6sokkal egyiitt az adatok kezel6s6nek c6li6t

meghatirozza, az adatkezel6sre (bele6tve a felhasznilt eszkozt) vonatkoz6 dont6seket

meghozza 6s v6grehajtja, vagy az 6hala megbizott adatfeldolgoz6val vlgrehajtatia. A ielen
Szab6lyzathatllya al6 tanoz6 adatkezel6sek tekintet6ben Adatkezel6 az MTA CSFK;
h) adrtkezel6 szerv: azMTA CSFK adatkezel6stv|gz6 szewezetf egys6ge;

i) adatmegieltil6s: az adatazonosit6 jelz6ssel ellltilsa annak megktlonbSztet6se c6ljibol;
j) adatttid6s:az adatok felismerhetedenn6 t6tele oly m6don, hogy helyre6llit6suk tobb6 nem

lehets6ges;
k) adattov6bbitis: az adat meghatltozott harmadik szem6ly r6sz6re tort6n5 hozzif6rhet6v6.
t6tele;
l) adaw6delem: szervezeti, szem6lyi, fizlkai, elekttonikus 6s adminisztrativ el6itisok
kidolgoz6sa 6s int6zked6sek v6grehajtisa az adatok biztons6ga 6rdek6ben;
m) adaw6delmi incidens: szem6lyes adat jogellenes kezel6se vagy feldolgozisa, igy ktlonosen
a jogosuladan hozz6,f6r6s, megvdltoztatls, tovibbit6s, nyilv6nossigra hozatal, torl6s vag1,

megsemmisit6s, valamint a r'-6leden megsemmisril6s 6s s6riil6s;

n) adatzhrolils: az adat azonosit6 jelz6ssel val6 ellitisa, tov6bbi kezel6s6nek v6gleges vagy

me ghztlr o zo tt id6re to rt6 n 6 ko rl6to z isa c6li6b ol;
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o) 6fintett: az ^ term6szetes szem6ly, akivel az adat, az adatbol levonhat6 kovetkcztet6s

kapcsolatba hozhat6;
p)hozzhjhrulds: az 6rtntett akaratilnak onk6ntes 6shatArozott kinyilv6nit6sa, amely megfelel6

tiilkoztatison alapul, 6s amellyel f6lre6rtheteden belcegyezlslt adia a 16 vonatkoz6 szem6lyes

adatok - telies korii vagy cgyes mfiveletekre kiterjed5 -kezel|sehez;
q) iogosulatlan hozzhf6r6s: celboz kototts6g n6lkiil vagy kifeiezetten mag6nc6lb6l tort6n6

betekint6s az adatkezel6sbe;
r) iogosultshg: az adatkezel6ssel 6rintett adatokon (adatkorokon), meghat6rozott

tev6kenys6gek v6grehajtdsira adott lehet6s6g. Ilyen a valamely adaffa vonatkoz6 togzit6si,

m6dosit6si, torl6si jog (egyutt: igyrnt6.z6.si jogosultsig), tov6bb5. az olvasisi iog (lek6rdez6si

jogosults69);
s) kriz6rdekb6l nyilvinos adat: a koz6rdekii adat fogalma al6 nerr.tartoz6 minden olyan adat,

amelynek nyilv6nossi gra hozatal6t, megismerhet5s6g6t vagy hozzif6rhet5v6 t6te16t torw6ny

koz6rdekb6l elrendeh;

Q kriz6rdekii adat: az 6l7amt vagy helyi onkorm6nyzatt feladatot, valamint iogszabllyban
meghatirozott egy6b kozfeladatot el16t6 szer-v vagy szem6ly kezei6s6ben l6v6 6s tev6kenys6g6re

vonatkoz6 vagy kozfcladatiltak elTiltisival osszefiigg6sben keletkezett, 
^ 

szem6lyes adat fogakna

al6 nem es6, b6rmilyen m6don vagy formiban rogzitett infotm6ci6 vagy ismetet, fiiggetlenil
kezel6s6nek m6dj6t6l, on617o vagy girrjtem6nyes jelleg6t6l, igy kiilonosen a hatiskorre,

illet6kess6gre, szervezett fel6pit6ste, szakmai tev6kenys6gre, annak eredm6nyess6g6re is

kiterjed5 6rt6kel6s6re, a birtokok adatfajtilkra 6s a mrikod6st szab6lyoz6 logszabllyokra,
valamint a gazdillkodisra, a megkotott szerz6d6sekre vonatkoz6 adat;

u) kiiltinleges adat: a fay eredette, ^ rtemzeti 6s etnikai kisebbs6ghez tartozlsta, a politikai
v6lem6nyre vagy pirt6lTasra, a vall6sos vagy m6s vilign6zettmeggy6z6d6sre, az 6.rdek-klpviseleti

szewezetf tags6.gra, a szexu6lis 6letre vonatkoz6 szem6lyes adat, az eg6szs6gi 617apotn, a k6ros

szenved6lyre vonatkoz6 szem6lyes adat, valamint a biintgyi szem6lyes adat;

v) nyilvinossegra hozatal: az adatbilrkt szimdra tort6n6hozz6f6rhet6v6 t6tele;

w) szem6lyes adat: az 6mtettel kapcsolatb a hozhat6 adat - kiilonosen az 6rintett neve,

azonosit6 iele, valamint egy vagy tobb fizlkai, fiziol6g7at, ment6lis, gazdasigl, kultur6lis vagy

szoci6lis azonossigira jellemz6 ismeret -, valamint az adatb6l levonhat6, az 6rintettte

v or'atko z 6 kovetkeztet6s.

Adaw6delmi alapelvek

4. Az alapt6rv6nyi v6delem elve

A szem6lyes adatok v6delm6hez val6 jog a term6szetes szem6lyek Alaptor-v6nyben biztositott

alapioga, amely garantillla az 6rintettek infor:rn6ci6s onrendelkezlsi 1ogit. Az tnform6ci6s

oniendelke z6.sr 1og az lrrntett beleegyez6s 6nek hi|nyibar^ 1<tz6r6lag torv6n1,i felhatalmaz6s alapi|n

korl6tozhat6. Az inform6ci6s 6nrendelkez6si jog tiszteletben tart6,sa 6tdek6ben az MTA CSFK

adatkezel6i min6s6g6ben szem6lyes adatot csak az 6rintett - ktilonleges adat eset6ben ir6sbeli -

hozzijirulils6val vagy tor6nyi felhatalrnz6ssal kezelhet. I(v6telesen szem6lyes adat kezelhet6

akkor rs,ha az 6rintett hozzij6ral6s6nak beszerz6se lehetetlen vagy arinytalan kolts6ggel16rna, 6,s a

szem6lyes adat kezel6s e az adatkezel6re r.,onatkozo )og7 kotelezetts6g teljesit6se c6li6b5l sziiks6ges,

vagy 
^z 

adatkezel6 vagy harmadik szem6ly jogos 6rdek6nek 6rw6nyesit6se clljibol sztks6ges 6s ezen

6rdek 6rw6nyesit6se a szem6lyes adatok v6delm6hez fiiz6d6 logkorlltozS.sival at;lnybar. 6ll.

5. A c6lhoz k<ittitts6g elve

Szem6lyes adatkizlrolagmeghatarozott c6lb6l, jog gyakotl6sa 6s kotelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben

kezelhet6. Az adatkezel6snek minden szakaszban meg kell felelnie az adafkezel6.s c6li6nak, az

adatok felv6tel6nck 6s kezel6s6nek tisztess6gesnek 6s ton 6nyesnek kell lennie. Az N{TA CSFI( 6ltal

adatkczel6i vagy adatfeldolgoz6i min6s6gben kezelt szem6lyes adat m6s c6hi ftulonosen
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mag6nc6lu) felhasznililsa jogellenes. Csak olyan szem6lyes adat kczelhet5, amely az adatkezel6,s

c6lj6nak megval6sul6s6hoz elengedhetetlen, a c6l c16t6s6re alkalmas. A szem6lyes adat csak a c6l

megval6sul ilsahoz sziikscges m6tt6kben 6s ideig kezelhet6.

6. Az adatmin6s6g elve

A szem6lyes adatoknak pontosnak, tel)esnek 6s - az adatkezel6s c6li6ra tekintettel sziiks6ges -

id6szeninek kell lenniiik. A szem6lyes adatok t6rol6si m6dj6nak alkalmasnak kell lennie arra,hogy
az lrintettetcsak a tirolis c6lj6hoz sztiks6gcs ideig lchessen azonositani. Amennylben az adatkezel6

tudom6st szerez arr6l, hogy zz illtala kezelt szem6lyes adat hib6s, hi6nyos, id5szerriden, akkor
kcitelcs aztkllavitant6s err5l mindazokattilj6koztatni, akiknck az lnntett adatot tov6bbitotta.

7. Az adatbiztons6g elve

Az adatkezel6 koteles az adatkezel6si mrivcleteket rigy megtervezni 6s v6grehajtani, hogy azlnfow.
6s az adatkezel6sre vonatkoz6 m6s szabllyok ail<almazilsa sor6n biztositsa ^z 6rintettek

mag6nszf6r616mk v6delm6t. Az MTA CSFK koteles gondoskodri az 6kala adatkezel6i. illetve

adatfeldolgoz6i min6s6gben kezelt szem6lyes adatok biztons5,g6r6l, koteles tov6bb6 megtenni

azokata technikai 6s szervez6si int6zked6seket, illetve kialakitani azon eljirisi szab|lyokzt, amelyek

az adawldelmi jogszab6lyok 6s jelen Szab6lyzat 6.rv6nyre )uttat6s6hoz sziiks6gesek.

B. Az 6dntett jogainak 6rv6nyesit6se
AZMTA CSFK adatkezel6i min6s6g6ben koteles biztositani, hogy az 6rintett azMTA CSFK 6ltal

kezelt adatalhoz - ha a torv6ny kiv6telt nem tesz - hozz6f6rjen, gyakorolhassa 
^

tiylkoztatilsk6r6shez, a helyesbit6shez vagy a tcirl6shez, z6rol6shoz val6, illetve a titakozisi 1ogit.
Az MTA CSFK 6ltal adatfeldolgoz6i min6s6gben kezelt szem6lyes adatok tekintet6ben az lintett
iogainak 6r-v6nyesit6se az Ugyf6l els6dleges kotelezetts6ge 6s az MTA CSFK, mint adatfeldolgoz6
az U gy f6l utasit6sait koveti.

9. A dokumentil6s elve

AZ M'tA CSFK 6ltal kezelt, szem6lyes adatokat is tartaknaz6 adathordoz6kkal kapcsolatosan

v6grehaitott minden tev6kenys6get dokument6lni kell annak 6rdek6ben, hogy a szem6lyes adatok

ritja 6s azok fellelhet6s6g6nek helye pontosan meg6llapithat6 legyen.

10. A bizalmassig elve

AZ MTA CSFK szem6lyes adatokat kezel6, annak tart^1rrr6t esetlegesen megismer6 valamennyi

munkat6rsa koteles rrreg6rtzri a tudom6sdra jutott adatokat, annak 6rdek6ben koteles megtenni a

sztks6ges v6delmi int6zked6seket 6s marad6ktalanul betartani a jelen Szabilyzat el6uisait.

11. A felel6ss6g elve
A szem6lyes adatok kezel6s6ben kozremrikod6 foglalkoztatottak kcitelesek a szemllyes adatok

v6delm6re vonatkoz6 iogszabilyok 6s ielen Szabilyzat rendelkez6seit megismerni 6s

marad6ktalanul betartani. Az adatv6delmi szabillyok megs6rt6i - a vonatkoz6 logszab6lyok
rendelkez6seinek megfelel5en - fegyelmi, szabilys6rtlsi, polg6ri iogi 6s btntet6jogi felel6ss6ggel

tattoznak.

12. A hiekoztates elve
Az 6rintettet az adatkezel6s megkezd6se el6tt egy6rtelmfien 6s r6szletesen t6j6kozt^tnikelT az adatai

kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr6l, igy knlonos en az adatkezel6s c6ljl,rol 6.s 1ogalapi6r6l, az

adatkezel6sre 6s adatfeldolgoz6sra jogosult szem6ly6r6l, az ada*ezells rd6tartamir6l. Tov6bb6 az

6dntettct tijlkoztattikell arr6l, hogy az 6rintett szem6lyes adatait az adatkezel6 a 6 vonatkoz6 )ogi
kotelezetts6g tcljesit6se c6lj6bol, v^gy ^z 

adarkezel6 vagy harmadik szem6ly jogos 6rdek6nek
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6r-v6nycsit6se c6lj6bol tov6bbi ktlon hozzijirulis n6lkril, valamint az 6nntett hozziji,ruli,sinak
visszavon6s6t kor.,et5en is kezelheti.

1,3. Az ellen6rz6s elvc
Az MTA CSFK bels6 adatv6delmi felel6se koteles gondoskodni a Szab|lyzat rendelkez6seinek
betart6,s6r6l 6s rendszeresen ellcn6rizni el6uS,sainak 6rw6n1,esil6s6t, valamint szriks6g eset6n
kezdem6ny ezri annak frissit6s6t.

Az 6rintettek jogai 6s 6rv6nyesit6siik

14. A thi€koztatilshoz val6 iog
Az MTA CSFK az |rtntettet az adatkezel6st megel5z6en t6j6kozt^t)^. A tijlkoztat6s megtort6nhet
rigy is, hogy az adatkezel6s r6szleteir6l szolo til6kozt^t6t az Adatkezel6kozz6teszi 6s erre az 6rrntett
frgyelm6t felhivja.
Az 6rintett k6relm6re az Adatkezel6 tijlkoztatist ad az 6.rntett 6kala kezelq illetve az lltala
megbizott adatfeldolgoz6 6ltal feldolgozott adatau6l, azok forr6.sir6l, az adatkezel6s c6116,r61,

logalapjirol, td6tartamdr6l, az adatfeldolgoz6 nev6r6l, cim6t6l, az adatkezel6ssel osszeftgg6
tev6kenys6g6r6l, tovibbi - az 6rintett szem6lyes adatainak tov6bbit6sa eset6n - az adattov bbit6s
jogalapjdrol6.s cimzettj6r6l. Az Adatkezel6 koteles a k6relem benyrijt6s6t6l szlmitott legrovidebb
id5n beliil, legfeljebb azonban 25 napon beltl koz6rthet6 formlban a t6j6koztat6st megadni. A
tijlkoztatls csak akkor tagadhat6 meg, ha azt torv|ny lehet6v6 teszi. Az Adatkezel6 koteles az

6rintettel a felvil6gosit6s megtagadisinak indokit kozolni. Az Adatkezel5 ebben az esetben
tdilkoztatja az lrintettet a jogorvoslati lehet6s6.ge:r6l. Az Adatkezel6 ezen t6i6koztat6sa ingyenes,
ha a tdj|kozt^tast k6r6 a foly6 6vben azonos adatkorre vonatkoz6an t|)Ekoztatisi k6relmet az

adatkezel6hoz m6.g nem nl.ujtott be. Egy6b esetekben kolts6gt6rit6.s 6lTapithat6 meg.

15. Helyesbit6shez val6 jog
Az 6rintett k6rheti, hogy a t6vesen szerepl6 szem6lyes adatit az Adatkezel6 helyesbitse.

16. Ttirl6shez, iltakozhshoz val6 jog
Az 6rintett a jogszab|lyban elrendelt adatkezel6sek kiv6tel6vel k6rheti szem6lyes adatar tod6s6t. Az
Adatkezel5 az llntettet a torl6sr5l tdj6koztatja.
Az 6rintett a vonatkoz6 jogszabllyi rendelkez6sek szerint titakozhat szem6lyes adatar kezel6se
ellen.

1,1 . Az 6rintett fogainak 6rv6nyesit6se
Az 6rintett a tij6koztat6s, helyesbit6s, torl6s ir6nti k6relm6t els6sorban az adatvldelmi felel6shoz
nyrijthatja be.

Ha az Adatkezel6 az 6.rintett helyesbit6s, zlrolSs vagy torl6s ir6nti k6relm6t nem teljesiti, :6'gy 25

flapon beltl kozli az elutasitis ok6t 6s t6jlkoztatja az 6rintettet a jogorwoslati lehet6s6gekr6l.
A jogellenes adatkezel6ssel okozottkirlrt az Adatkezel6 a vonatkoz6 torvlnyekben meghatirozott
szabilyok szerint felel. Az Adatkezel6 az lrintett adatainak jogellenes kezel6s6vel v^gy az
adatbiztons6g kovetelm6nyeinek megszeg6s6vel okozott k6rt koteles megt6riteni. Az 6dntettel
szemben az Adatkezel6 felel az adatfeldolgozo 6ltal okozott k6r6rt is.

Az Adatkezel6 6kal6nos polg6ri jogi felel6ss 6g&e a Ptk. vonatkoz6 rendelkez6sei az tinyad6ak.

Az adatkezel6s tipusai
Az MTA CSFK tg1'viteli, illetve nyiv6ntartisi tipust (adat617om6,ny kialakitisS,ra :.rinyl'lJo)
adatkezel6st v6gez.
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1 8. Ugi'vrteli tipusri adatkezel6s

Az tg1'r,iteli tipusri adatkezel6s szorosan az :i'gy feldolgozisihoz kapcsol6dik, alapvet6 rendeltet6se

az adott tgy lefolytat6sihoz, az eljirAs szerepl5inek azonositislhoz 6.s az igy befeiezl.slhez
sziiks6ges adatok biztositisa. Az iigl,,viteli tipusri adatkezel6s sorin a szem6lyes adatok l<tzir6lag az

adott tgy rataiban 6.s az igyviteli seg6dletckben szerepelnek, kezel6siikre csak az alapri. szolg6l6

irat selejtez6s6ig van 1ehet6s6g.

1 9. Nyili,6ntart6si tipusri adatkezel6s

A nyilv6ntartisi tipusri adatkezel6s az el6rc meghatirozott szempontok alapjdn glriiton szem6lyes

adatfajtikb6l stmktur6lt adatdllominyt hoz l6tre, az adatkezel6s rd6tartarna alatt biztosifra az

adatok kiilonboz6 jellemz5k alap)6n tort6n6 visszakereshet6s6g6t, attomatsz6lt nyilviLntart6sok

eset6ben a lek6.rdezl'tet5s6g6t (pl. szerz5d6s-nyilvintart6s). Az egyes iigyekkel osszefiigg6sben

gylitott adatok kezel6se ebben az esetben elvdlik az alapeljirdst6l, az adatok kezel6s6nek

id6tartam6t az adatok kezel6s6re felhatalmazist ad6 torv6ny, vagy 
^z 

6rintett beleegyez6s6ben

foglaltak hatirozzLk me g.

Az adaw€delem szervezeti rendszere

20. Az adatv6detmi el5ir6sok alkalmazisa sorin az adatkezel6 vezet6je az MTA CSFK
f6igazgatoja (tov6bbiakb an f6igazgat6).

21. A f6igazgato
a) felel6s az MT A CSFK adatkezel6s6nek iogsze{ts6.g6.6rt;
b) gondoskodik az adatkezel6s szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleinek biztositisir6l, ennek

keret6ben
i. az adawldelemre 6s adttkezel6sre vonatkoz6 bels6 szabllyzat kiad6sir6l,
ii. bels6 adaw6delmr felel6st nevez ki;
.) az MTA CSFK, mint adatkezel6 tekintet6ben meghozza az adatkezel6sre vonatkoz6
dont6sekeU
d) kivizsg6ltatja az elTen6rzrSsek sorin feltirt hi6nyossigokat, gondoskodik aiogszab6lys6.rt6

koriilm6nyek megsziintet6s616l.

22. A sze*ezeti egys6gek vezetdi felel6sek az rinyit6suk al6 tafioz6 szewezetf egys6gek

adatkezel6s6nek jogszer(rs6.g6.6rt, a Szabllyzatban foglaltak v6.grehajtis66rt. Jogosuladan
hozzS.flrls v^gy az adatv6delmi el5irisok egy6b megs6rt6s6nek 6szlel6se eset6n int6zked6st

tesznek annak megsziintet6s6te, indokolt esetben kezdem6nyezik a felel6ss6gre von6si eli6r6s

lefolytatdsAt.

23. Az adaw6delmi felel6s
a) kozremrikodik, illetve segits6get nyirjt az adatkezel6ssel osszeftgg6 dont6sek

rnegho zatal|ban, valamin t az 6intettek j ogainak birztositilsib an,
b) el7en6rzi az Infotv. 6s az adatkezellsre vonatkoz6 m6s jogszab6lyok, valamint a

Szabillyzat rendelkez6seinek 6s az adatbiztons6gi kovetelm6nyeknek a megtartisit,
c) kivrzsgillja ahozzi 6rkez6 bejelent6seket, jogosuladan adatkezel6s 6szlel6se eset6n annak

megsziinret6s6re hivia fel az MTA CSFK vezet6i6t, illetve )avaslatot tesz ^ iogszerri
adatkezel6st megs6rt5 foglalkoztatott szem6lyi felel6ss6gr e vondsira,
d) elk6sziti 6s m6dositia a Szabillyzatot, minden 6v m6rcius 1-16n javaslatot tesz annak

fris sit6s6re, vagy 6rv6nyb en hagy 6sira,
e) amennyiben a kutat6kozpoflt 250 f6n6l tobbet foglalkoztat,vezetia bels6 adatv6delmi 6s

adattov6bbitisi nyilvdn tart6.st,
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0 gondoskodik az ada*6deimi ismcretek oktat6s6r61, bel6p6 dolgoz6k eset6n munkiba
6ll6skor, megl6vtS dolgoz6k esct6n a Szabillyzat l6nyegi v6ltoztatisakor,
g) egytttmiiko dtk az MTA CSFK adatv6delmi 6s adatbiztonsigi int6zm6nyrsnal.r.r6nek

ki6pit6s6ben, mfikodtet6s6ben, valamint ennek keret6ben a szem6lyes adatok v6delm6hez

sztks6ges szem6lyi, tirgyi 6s technikai felt6tclek brztosit6sit c6lz6 tnt6.zked6sek megt6tel6ben,

h) r6sztvesz a bels6 adatv6delmi felel5sok konferenciii6n,
r) amennyiben a torv6nyi hiltt6r el6ttja,bejelenti a Hat6s6gnak az MTA CSFK szem6lyes

adatokra vonatkoz6 adatkezel6seit, kiv6ve azt^z adatkezel6st, amely esetekben a bejelent6st

torw6ny nem :tr1a el6.

24. A fo glalkoztatottak
a) fiiggetlentl a foglalkoztat6s jelleg6t6l (alkalmazott, megbizott vagy egy6b ktls6 szem6ly)

felel5sek az illtaluk kezelt, feldolgozott adatok min5sit6se szednti titoktart6s6rt (6sd:

SZMSZ, illewe az izlett titoknak min6siil6 adatokra vonatkoz6 titoktart6s) (.s e Szabllyzat

betartis66fi;
b) a kozalkalmazottTjogviszonyuk megkezd6sekor titoktartdsi kotelezetts6get v6llalnak;

c) felel6sek az iltaluk v6.gzett adatfeldolg oz|s 7o gszeriis6g66rt;

d) az adatkezel6st 6rintt5 6rdemi dont6st nem hozhatnak, a tudom6sukra iutott szem6lyes

adatokat l<tzir6lag ^z adatkezel6 rendelkez6sei szelint dolgozhatjdk fcl, sa16t c61tra

adatfeldolgoz.4st nem v6gezhetnek, tovl,bb6 a szemllyes 6s egy6b bizalmas adatokat az

adatkezel6 rendelkez6sei szerint kotelesck t6tolni 6s meg6rizni;
e) kotelesek lehet6leg it6sban, k6sedelem n6lkril jclenteni, ha adaw6delmet vagy

adatbiztons6got vesz6lyeztet6 esem6nyt, adatv6delmi rendelkez6sek s6relm6! annak

kovetkezm6nyeit ,3szlelik, bekovetkez6s6t val6szinfisitik, vagy ha a Szabillyzat

rendelkez6seinek 6rw6nyestl6se b6rmilyen m6don ellehetedeniil.

25. A bels6 adatv6delmi felel6shoz b6rmely 6rintett fordulhat. A bels6 adatv6delmi felel6s

elektronikus el6rhet6 s6 g6t az MTA C SFK honlap j 6n ko zz 6tesz'i.

Az MTA CSFK-ban kezelt adatok

26. Az N{TA CSFK az adatkezel6s sor6n a l6hrszemfs6g 6s a tisztess6g kovetelm6nyeinek

megfelel6en , az 6rintettekkel egytittmiikodve koteles eljdrni. Az MTA CSFK adatkezel6se sor6n

a jogart 6s kotelezetts6geit rendeltet6siiknek megfelel5en koteles gyakorolni, illet6leg teljesiteni.

27. A szem6lyes adat az adatkezel6s sor6n mindaddig meg6rzi e min5s6g6t, amigkapcsolata az

6rintettel helyre6llithato. Az 6rintettel akkor helvreillithat6 a kapcsolat, ha az adatkezel6

rendelkezik azokkal a technikai felt6telekkel, amelyek a helyrc6llitlshoz sztks6gesek.

28. Az adatkezel6 az adatkezel6s sor6n biztositja az adatok pontoss6g6t, teljess6g6t 6s -ha az

adatkezel6s c6l1fua tekintettel sztks6ges - naprak6szs6g6t, valamint azt,hogy az 6rintettet csak

az adatkezell.s c6l16hoz sztks6ges ideig lehessen azonositani.

Ugyf6ladatok, partnerek szem6lyes adatainak kezel6se

29. Az MTA CSFK partnerei az MTA CSFI(-val vilTakoz6i, megbiz6si vagy egy6b szerz6d6ses

jogviszonyb an 61lo gazd6lkod6 szervezetek, szem6lyek. A partnerek szem6lyes adatainak

kezel6s6re az iigyfelek szem6lyes adatainak kezel6s6r.el kapcsolatos szabilyok az i6nyad6ak. Az

adatkezel6s logalapja aPolgdrt Torv6nykonyvr6l sz6lo 201,3. 6vi V. torw6ny (a tov6bbiakban

Ptk.) 6s azlnfots,.
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30. Az adatok forrS.sa az igyf6l, partner adatkozl6sc, illet6leg a c6ginform6ci6s adatb 6zisok.

31. Az N{TA CSFK rcndclkez6s6re bocs6tott minden tgyf6ladatot az MTA CSFK mrnden
foglalkoztatottja koteles id6beli korlitozis n6lkril meg6nzm. Tilos az adatokkal b6tmilyen olyan
miiveletet v6grehajtani, mely az NIT A CSFK szabdlyzatar alaplan nem lehets6ges.

32. A partneradatok nytlvintartl,s6nak helys; az 6rintett szewezetj. egys6g. Az tgyfelek,
partnetek, illetve szolg|ltatist ig6nybe vev6k szem6lyes adatainak jogszer:(r kezel6s66rt az lrrntett
szervezeti egys6g vezet6ie a felel5s.

A foglalko ztatottak adatainak kezel6se

Kriz alkalm az o tti alapnyi lvdn tafid s
33. A kozalkalmazottt alapnyilvl,ntartl,s valamennyr, az MTA CSFI{-val foglaTkoztatisi
jogviszonybart ill6 szem6ly adatait tafiaTmazza. Az adatok a iogviszonnyal kapcsolatos t6nyek
meg6l7apit6s6ra, a munkakor betolt6s6hez kapcsol6d6 kovetelm6nyek igazolasAn 6s torw6nyben
el5itt statisztskaiadatszolg6katisra kertlnek felhasznillisra. Az adatkezel6s jogalapja:

- akozalkalnazottak jogillislrol szolo 1992.6vi )LXXIII. torv6ny,
- a Munka Torv6nykonyv6r6l szolo 2012.6vi I. torv6ny,
- a t6rsadalombiztositis ell6t5"saua 6.s mag6nnprgdiira iogosultakr6i, valamint e

szolglltatisok fedezet616l sz6l6 1997 . 6w LXXX. t6rw6ny,
- a szem6lyi jovedelemad6r6l szolo 1995.6vi CXVII. torw6ny.

34. A nytlv6ntart6sban a torv6nyben meghatarozott 
^d^tokon 

kivtli m6s adatta vona:*.oz6an -
tor6ny elt&6 rendelkez6s6nek hi6ny6ban - adatszeuls flem v6gezhet6, ilyen adatot
nytlvintartani nem lehet.

35. A nyilr,6ntart6s vezet6s6hez az lintett sajit magira vonatkoz6an kciteles adatot szolgilltatnt.
Az els5dleges adatfelv6tel a foglalkoztatist jogviszony l6trejottekor tort6nik meg.

36. A nl,rlvintartls adatkor6ben be61lt v6ltoz6,sr6l tz 6.nntett koteles azonnahhatAllyal, :lrisban
bejelent6st tenni.

37. Akozalkalmazotti alapnyrlvl,ntartis adatait az 6intett, vagy azMTA CSFK szolgiltaga. A
kozalkalmazottt alapryivl,ntart6sb6l statisztikai c6lra csak szem|lyazonosit6sra alkalmatfan
m6 don s z olglltathat6 adat.

38. A kozalkalmazotts alapn),ilvintart6s adatat koziil ^z N{TA CSFK megnevez6se, 
^kozalkalmazott ncve, tov6bb6 a besorol6sAra vona*oz6 adat koz6tdekri, ezeket az adatokat a

kozalkalmazott el6zetes tudta 6s beleegyez6se n6lkiil nyilv6noss6gra lehet hoznt.

39. Az MTA CSFK az lrintettet csak a munkav6gz6ssel osszefiigg6 magatart6.sa kor6ben
ellen6rizheti. Az MTA CSFK ellen6rz6se 6.s az annak sor6n alkalm^zott eszkozok, m6dszerek
nem jirhatnak az emberi m6lt6s6g megs6rt6s6vel. Az 6rintett mag6n6lete - kiilonos tekintettel
kilonleges adataha - nem ellen6izhet6, kiv6ve a kiilcin jogszabily 6ltal szabilyozott,
nertzetbiztons6gi ellen6rz6s. Az MTA CSFK el6zetesen tAl6koztat)a az 6intettet azokr6l az
eljir6,sokt6l. valamint technikai eszkozoknekaz alkalmaz1.sir6l,amelyek az 6nntettellen6rz6s6re
szolg6lnak.
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40. Az MTA CSFK koteles biztositani, hogy az 6rintett a r6lakezelt adatokat megismerhesse, a

kezelt adatokat tartaknaz6 iratokr6l - titoktartisi nyilatkozat megt6tel6vel - misolatot vagy

kjvonatot kaphasson.

41 . Az 6rintett:

^) k6rheti adatai hclyesbit6s6t, illetl'e liJiavitislt,
b) k6rheti azon adatainak torl6s6t, amclyek kezel6s6re az MTA CSFK nem rendelkezik

torw6nyi felhatalmazissal, vagy ameiy adatkezel6se az 6,rintetthozzi)irullslnaklilnyiban a

tov6bbiakban nem kezelhet5,
c) iogosult megismerni, hogy a szem6lyiigyi nyilv6ntart6sban kezelt adatart kinek, milyen

c6lb61 6s milyen adatkot 6rint6en tov6bbitott6k.

42. Az 6rintett hat6s6gi erkolcsi bizonyiwinyival koteles igazolni, hogy nem szerepel

Magyarorsz6g biintgyi nytlvilntartis6ban. A hatos6gi erkolcsi bizonyiwdny az 6rintetft6l a

foglalkoztat6si jogviszony l6tesit6se szempontj6b6l sziiks6ges, adatbiztons6got 6rtnt6

tiljlkoztatdst n1rlit. Az erkolcsi bizonyiw6ny az 6dntett szem6lyiigyi nyivintart6s6ban kenil

elhelyez6ste.

43. L bels6 adatv6delmi felel6snek gondoskodnia kell az 6,nntett megfelel6 adatv6delmi 6s

adatbiztons6gik6pz6s6r5l, tov6bbk6pz6s6.r6la jelen Szabllyzat rendelkez6seinek megfelel6en'

Az 6rintett be16p6si, valamint betekint6si 6.shozz6f6r6si jogosultsigait a munkakoilerS"silban
foglalt feladatok teliesit6s6hez szriks6ges m6rt6kben kell meg6llapitan.

44. A kozilkalmazottl 
^l^p{ryilvintart6s 

jogszetfis6g66rt, a szem6lyes adatok v6delm66rt a
hum6npolitikai szakteriilet fe1e16s.

A nyilv6ntartils adatainak biztons6g6r6l 6s az tlTetlktelen hozzAf6t6s megakadLlyozL,s|r6l az

ada*ezel6kgondoskodnak. A nytlvintartls fizikai v6delm6t is el kelll6tni.

45. A kozalkalmazotti alapnytlvilrrtartisba - az 6nntetten kiviil - a kovetkez6k jogosultak

betekinteni, illet5leg abb6l adatot 6tvenni a r6ytk vonatkoz6 iogszabilyban meghatdtozott

f eladataikell6t6.sac6ll6bol:
a) a f6igazgat6
b) az lintett felettese,

c) a min6sit6stv6.gz6 vezet6,
d) feladatkor6nek keretei kozott a tdrw6nyess6gi ellen6rz1st v6.gz6 vagy torv6nyess6gi

feltgyeletet gyakotl6 szerv,

.) az lnntettkotelezetts6gszeg6se miatt indult e\6r6s sor6n az aztlefolytat6 testrilet vagy

szem6ly

0 munkaiigyi, polg6ri jogS,kozigazgatasiper kapcs6n abt6s6g,
g) a kozalkalnazott ellen indult buntet6elj6r6sban a nyomoz6 hat6silg, az igy6.sz 6.s a

bit6s69,
h) a szern6lyzeti, munkatgyi 6s illetm6ny-sz6rnfejtl.si feladatokat e116t6 szerv e feladattal

megbizott munkat6rsa feladatkor6n beliil,
,) az ad6hat6sig, a nyrrgdijbiztositisi igazgatisi szew 6s az eg6.szs6.gbiztosit6si szerv, ?z

izemi baleseteket kivizsg6l6 szerw 6s a munkav6delmi szerv'

Felhaszndl6i nevek 6s ielszavak
46. A rendszerszintl felhasznill6i nevek 6s jelszavak kezel6s6re az Informatikai Biztons6gi

Szabillyzat rendelkez6s ei az rinyad6ak. Az adatkezel6s iogalapia a Ptk.
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A munkahelyi szdmitdgdp, az email 6s az intemet, valamint a munkahelyi telefon
haszndla tdnak ellendrzds e
47. A foglalkoztatottak az N{TA CSFK iltal munkar'6gz6s clljibol rendelkez6stkre bocs6tott
informatikai 6s kommunik6ci6s eszkozoket (pl. sz6mitog6p 6s mobil telefon) l<tzfu6lag

munkav6gz6sre haszndlhatj6k. Ennek crcdm6nyeklpp az N'{TA CSIrK jogosult ellen6nzri a

foglalkoztatottak e-mail leveleit oly m6don, hogy a mag6n jellegri levelek tafialma nem ismerhet5

meg, ezen levelek tartalmilnak megismer6s e, tovdbbitisa, torl6se csak az 6rintett hozz|lfuul6sival
tort6nhet.

iltal ki,elolt szem6ly jogosult ellen6rizni, hogy annak hasznilata csak munkav6gz6ssel

osszefrigg5en tort6nt-e.

49. Az a t6ny, hogy ki milyen internet oldalakat 6s milyen gyakorisdggal tekint meg, szem6lyes

adatnak min6siil. Tekintettel ana, hogy az MTA CSFK az tnternet hasznillatot l<tzfu6lag

munkav6gz6s c6lj6bol enged6lyezi,igy az MTA CSFK jogosult annak ellen6rz6s6re,hogy azta
foglalkoztatott val6ban a munkav6gz6sre hasznllia e.

50. A tclefonhir.isok hstdzis|val az M'TA CSFK nem ellen6rizhea a mobiltelefon haszn6latot.

Mind a hiv6, mind a hivott f6l, mind a koztiik fenn6ll6 kapcsolat szem6lyes adatnak min6stl.

Foglalkoztatottak tkozatai
51.. Az MTA CSFI{ alkalmazottai vagyonnyrlatkozat-t6teli kotelezetts6g6r6l a mindenkor
hat6lyos vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6ggel kapcsolatos elj6r6s rendj6r6l sz6l6 szabillyzat

rendelkez6sei az r6nyad6ak. Az adatkezel6s iogalapja az az ilfamhdztartasr6l sz6l6 2011. 6w

CXCV torv6ny, valamint az eg1,ss vagyonnyilatkozat-t6teL kotelezetts6gekr6l szolo 2007. 6vi

CLII. torw6ny.

52. Az MTA CSFK alra kotelezett foglalkoztatottjai (tovibbiakban: Kotelezett) iltal tett
vagyonnlilatkozat nytlvdntartilsa 6s kezel6se a f6igazgat6r asszisztens feladata, aki a

vagyonny,ilatkozatokat tarta\maz6 zirtboritlkokat 6s a vagyonnytlatkozattal kapcsolatos elifuls
sor6n keletkezett cisszes iatot az egy6b iratokt6l elktlonitetten 6s egy'iittesen, az erre kijelolt z6rt

helyen koteles 6izni,6s felel az|rt,hogy a vagyonflytlatkozatota betekint6si iog jogosultj6n kivtil
harmadik szem6ly ne ismerhesse meg, azokt6lne szerezhessen tudomist. Gondoskodik tovibb6
arr6l, hogy a I(otelezett 6s a vele egy hiztartS,sban 616 hozz6tartoz6ja vagl,onnyilatkozataval
osszefrigg6 valamennyi katot 6s adatot v6dje, kiilonosen a jogosuladan hozzdf6r6s,

megvlltoztatils, ny,ilr,6noss6gra hozatal, tod6s vagy megsemmisit6s, valamint a v6leden

megsemmisiil6s 6s s6riil6s ellen.

53. A vagyonnyilatkozatot tartalmaz6 borit6kot l<tzir6lag a Vnyt. 14.$-6ban meghatlrozott
ellen6rz6si eljS,ris lefolytat6sa, illerve vag)rongyarapod6sra vonatkoz6 kezdem6nyez6se eset6n,

tovibb| a jogszabily alapjin betekint6sre iogosult szem6ly 6ltal bonthat6 fel.

54. A r.agyornytlatkozatban foglalt adatokr6l harmadik szem6lynek csak a K6telezett, illetve a

15, vonatkoz6 adatok tekintet6ben a vele egy hiztartdsban 616 hozzitartozoia irisbeli
hozzij6rul6s6val adhat 6 tijlkoztatis.

Az adatkezel6s szabilyai

55. A p^plr alapon kezelt szem6lyes adatokat keletkez6siikkot megfelel6 min6s6gri

adathordoz6ra kell rogziteni, az adatok oh,ashat6s6g6ert zz azokat felvev5, illetve rogzit6
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szem6ly felel. A szem6lyes adatok jogosuladan megismer6s6nek megakad6lyoz6,sa 6rdek6ben az

adathordoz6kat folyamatos feltgyelet alatt kell tartani, vagy el kell zirni.

56. Az adatok 6rz6si, torl6si hatiideilt a c|lhoz kototts6g elve alapiin kell megdllapitan.

57. Az 6rintett hozz6j6ral5,s6n alapul6 adatkezel6shez a GDPR-kompatibilis t|llkoztatils
szoveg6t az 1 . mell6kl et tartalmazza. A nyrlatkozat szovege: S ryndfie s adataim keryld$ael kapcsolatos

minden tdnlre, iglt kiiliiniisen ai adatkeryldt cdljdra,logalapjdm, ai adatkeieldsre ds ai adafeldolgoryisra

jogosalt srymi/1tekre, aiadatkerylds idfiturtamira, illetue ara, hogy kik ismerbetik megadataimat, toadbbd ai
adatkeryldssel kapcsolatos jogainra is jogoruorlati lebetdsigeinre kiterledd tQ'dko{atdst kiiaetden iinkdnt
hoTfujdrulok ai dltalam kr;itilt srymdfies adataim keryldsdheT, a koialkalmaiotti alaprytiludnturtds

a da t kii ri re ki t e rie dde n.

58. Az egyes szerz6d6sekben, munkakori elir6sokban meg kell adm az alibbiakat kezelend5
adatok kore, adatkezel6s rd6tafiama, felhasznilS,s c6lja, adatok tor.6bbit6s6nak t6nye, cimzettj6t.
Csak olyan szem6lyes adat kezelhet6, amely az adatkezel6s c6lj6,nak megval6sul6sihoz
elengedheteden, a c6l el6r6s6re alkalmas. A szem6lyes adat csak a c6l megval6sul6s6hoz
sziiks6ges m6rt6kben 6s ideig kczelhet6.

Az adatfeldolgoz 6s szab i,Iy ai

5 9. Adatfeldolgoz 6 tev6kenys6get az MTA C S FK alkalmaz ottla v 6gezhet.

60. Az adatfeldolgoz6 l<rzir6lag az adatkezeT6 szerv utasitisinak megfelel6en v6gezheti e

tev6kenys6get, az adatkezel6 rendelkez6se szer-int vehet ig6nybe tovibbi adatfeldolgoz6t.

61. Adatfeldolgoz6 az adttkezel6st 6rint5 6rdemi dont6st nem hozhat, a tudom6s6ra ltott
szem6lyes adatokat l<tzfu6lag az adatkezel6 rendelkez6sei szetint dolgozhatla fel, sajit c6l)ira
adatfeldolgoz6st nem v6.gezhet, tov6bbi a szem6lyes adatokat az adatkezel6 rendelkez6sei
szerint koteles tirolni 6s meg6rizni.

62. Az adatfeldolgozisra ir6nyrrl6 megbiz6,si szerz6d6s szakmai tartalm6,6rt azon adatkezel6
szerv vezet6je felel, amelynek tev6kenys6g6hez az adatfeldolgoz6si tev6kenys6g kozvetleniil
kapcsol6dik. Az adatfeldolgozlsra vonatl<oz6 szerz6d6.st u6sba kell foglalni. Az
adatfeldolgozissal nem bizhat6 meg olyan szervezet, amely a feldolgozand6 szem6lyes adatokat
felhasznllo iizleti tev6kenys6gben 6rdekelt.

Adattovibbitis

63. Az MTA CSFK adatkezcl6seib6l szem6lyes adatot tov6bbitani az lintett beleegycz6s6nek
Liinyiban csak torv6nyben meghat6rozott szela.,, vagy szem6ly r6sz6re,6s csak a torv6nyben
meghatdrozott adatkcirben lehet, a cllhoz kototts6g elv6nek maradlktalan 6rv6nyesit6s6vel.

Adatok helyesbit6se, trirl6se, zhrolhst 6s megiel<il6se

64. A val6s6gnak nem megfelel6 adatokat az adatkezel6 helyesbiteni koteles

65. Biztositani kell az adatok tor16s6t, vagy term6szetes szem6lyhez val6 kapcsolat6nak
megsziintet6s6t (depers zorahz6l6,s6t), ba
- a kezells jogelleness6ge meg6llapitist nyer;
- az lrintett k6ri;
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- az}ailrryos vagy t6ves - 6s ez az |llapotjogszerfen ncm korrigllhat6 -, fclt6ve, hogy a torl6st
tor-v6ny nerr' zirlal<t;
- az adatkezells c6l1a megszfnt, v^gy az adatok tfuolisinak torv6nyben yagy 

^z 
Iratkezel6si

Szabilyzatbanmeghatdrozotthat6tide jelej6rt;
- 

"zt 
a bir6s6g y^gy aHat6s6g eh-endelte.

66. f'orl6s helyett az MTA CSFK zirolja a szcm6lyes adatot, ha az 6.rintett eztk6ri, vagy ha a
rendelkez6sere 6116 inform6ci6k alapjin felt6telezhet5, hogy a torl6s s6rten6 az 6rintett jogos
6rdekeit. Az igy ziroh szem6lyes adat l<tzirolag addrg kezelhet5, ameddig fenn6ll az az

adatkezel6si c6l, amely a szem6lyes adat torl6s6tkizirta.

67. AZ MTA CSF'K megjeloli az 6kala kezelt szem6lyes adatot, ha az lrintett vit^tja annak
helyess6g6t vagy pontoss6g6t, de a vitatott szem6lyes adat helytelens6ge vagy pontatlans6ga nem
611ap ithato m e g egy6rtelmf en.

68. Ha az adatkezel6 az lrtntett helyesbit6s, zirolis vagy tod6s ir6nti k6relm6t nem teljesiti, a

k6relem k6.zhezv6tel6t kovet6 25 napon belul ir6sban kozli a helyesbit6s,z6rol6,s vagy tcirl6s r6nti
k6relem elutasit6s6nak t6n1fieli 6s jogi indokait. A hcl),esbit6s, torl6s vagy z6rol6s irinti k6relem
elutasit6sa eset6n az adatkezel6 t616kozt^t)^ ^z 6rintettet a brosS,gi jogor-voslat, tovilbbi a

Hat6sighoz fordul6s lehct6s6g6r5l.

Szem6lyes adatok nyilvdnoss hgta hozatala

69. Az MTA CSFK-ban kezelt szem6lyes adatok nyilv6nossigru hoz*ala 
- 

kiv6ve, ba aua az

6rintett felhatalmaz6st ad, illetve ha azt torw6ny rendeli el 
- 

tilos. Az MTA CSFK
foglalkoztatottaival, sz61)tt6ival, illetve iigyfeleivel kapcsolatos 

- 
szem6lyes adatokon is alapul6

- 
e552s5i1ett statisztikai adatok kozcilhet6ek, amennyiben azokb6l nem ismerhet6 fel az, akite

az adat vonatkozik. Az adat kozl6se el6tt az adatkozl6je koteles meggy6z6dni ar6l, hogy a

kozolt adatok alapiln nem lehets6ges term6szetes szem6lyek azonosit6sa.

10. Az MTA CSFK kezel6s6ben I6v6 szem6lyes adat nyilv6noss6gta hozatal6t torv6ny - az

adatok kor6nek meghatirozisival - koz6rdekb6l elrendelh ei. Az adatok egy6b esetben tort6n6
nyilv6noss6gra hozatal|hoz az 6dntett hozziiAniilsa, kiilonleges adat eset6ben ir6sbeli
hozz616rul6,sa sziiks6ges. I{6ts6g eset6n aztkell,v6lelmezni, bogy az 6rintett ahozzij6rul6s6t nem
adta meg.

Az 6dntett iogai

71,. Az 6rintett
a) azMTA CSFK-I61 tij6koztatist k6thet a szem6lyes adatatnakkezell.slr6l (Infow. 14. $

a) pont),
b) az MTA CSFI(-t6l k6rheti szem6lyes adatatnak helyesbit6s6t, torl6s6t vagy zArol6s6t
(Infotv. 14. $ b)-c) pont),
.) ttTtakozhat az MTA CSFK 6ltal folytatott adatkezel6s, adattovibbit6s ellen, kiv6ve, ha
azt torv|ny trja el6 (Infotv. 21. S).

Bir6sigi iog6rv6nyesit6s

72. Az MTA CSFK adatkezcl6sre vonatkoz6 dont6se ell.en az 6dntett bfu6s6,ghoz fotdulhat. A
bir6s6g az iigyben soron kivul jir el. Azt, hogy az adatkezel6s a logszabllyban foglaltaknak
megfelel, az adatkezel6 koteles brzonyitani. A per elb:l.6l6sa a F6v6rosi Ton 6nysz6k hat6skor6be
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tartozik. A per - az lintett villasztisa szerint - az 6rintctt lak6helye vagy taft6zkod6si hclyc

szerinti megyei torv6n)rsz6k el5tt is megindithat6. Ha a bir'6s6g a k6rclemnek he\,t ad, az MTA
CSFI{-I a t6l6koztatis megadisdra, az adat helyesbit6s6re, z6rol6s6ra, torl6s6re, az 6rintett
ttltakozS.st j og6nak figyelembev6tel6re kotelezi.

Kfrt6dt6s

73. Az MT'A CSFI{ az 6rintett adatainak jogellenes kczel6s6vel v^gy az adatbtztonslg
kor.'etelm6nyeinek megszeg6s6vel m6snak okozott k6rt koteles megt6riteni. Ha az adatkezel6 az

6rintett adatainakjogellenes kezcl6s6vel \,^gy 
^z 

adatbiztons6g kovetelm6nyeinek megszeg6s6vel

az lrintett szem6lyis6gi iog6t megs6rti, az 6rintett az adatkezel5t5l s6relemdijat kor.etelhet. Az
6rintettel szemben az adatkezel5 felel az adatfeldolgoz6 6ltal okozott k6r6rt 6s az adatkezel6

koteles megfizetni az 6r'tntettnek az adatfeldolgoz6 6ltal okozott szem6lyis6gi iogs6rt6s eset6n

jir6 s6relemdijat is. Az MTA CSI]K mentesiil a felcl6ss6g al6l, ha btzonyitja, hog1, a k6rt vagy

az 6intett szem6lyis6gi jogainak megs6rt6s6t az adatkezel6s kor6n kivill es6 elh6rithatadan ok
tdlzte e15. Nem kell megt6riteni azt ak6rt,6s nem kovetelhet6 s6relemdij annyiban, amennyiben

az az 6mtett sz6nd6kos vagy srilyosan gondadan magatart6s6b6l szirmazott.

Adatbiztonsig

74.Az Adatkezel6 gondoskodrk az adatok biztons6g6t6l. Ennek 6rdek6ben megteszi a

sziks6ges technikai 6s szcwezlsi int6zked6seket, amelyek az i6nyad6 jogszab|lyok, adat- 6s

titokv6delmi szabilyok 6r-v6nyre luttat6slhoz szriks6gesek, mind az tnformattkai eszkozok 6q6n

tdrolt,mind a hagyom6nyos, papiralapri adathordoz6kontiroltadat|llom6nyok tekintet6ben. Az
Adatkczel6 gondoskodik arr61, hogy a vonatkoz6 jogszabllyokban el6irt adatbiztons6gi

s z ab 6ly ok 6r-v6ny e s til j e ne k.

75. Az Adatkezel6 az adatokat aTkaltnazott eljir6saival 6s technikai eszkozeivel v6dl a

jogosulatlan hozzLf6r6s, megviltoztatis, tov6bbit6s, nyilv6noss6gra hozatal, torl6s vagy

megsemmisit6s, valamint a v6leden megsemmisiil6s 6s s6riil6s, tov6bb| az alkabnazott technika

megvilltozlsib6l fakad6 hozzLf|.rhetedenn6 v6l6s ellen. Az Adatkezel5 az adatbiztons6g

felt6teleinek 6rw6nyesit6se 6rdek6ben gondoskodik a szaktediletet 6nnt6 el6ro dokumentumok
l<tad6s6r6l,valamint az 6nntett munkatirsak megfelel6 felk6szit6s6r6l6s tov6bbk6pz6s6r6l.

76. Az Adatkezel6 az adatok biztonsilgit szolg6l6 int6zked6sek meghatiroz6sakor 6s

alkalmazS.sakor tekintettel van a technika mindenkori fejletts6g6re. Az Adatkezel5nek tobb
lehets6ges adatkezel6si megoldis koziJil aztkel).vilasztani, amely a szem6lyes adatok magasabb

szintf v6delm6t brztositla, kiv6ve, ha az ar|nytalat neh6zs6get jelentene.

Informatikai nyilvintart6sok vddelme

77. Az MTA CSFK az lnformatikai v6delemmel kapcsolatos feladatai kor6ben gondoskodik
kiilonosen:

- 
^ 

jogosuladan hozz6f6r6.s elleni v6delmet biztosit6 int6zked6sekr6l, ezer beliil a

szoftver 6s hardver eszkozok v6delm6r6l, illetve a f:zlkar v6delemr6l (tozzif6.r6s vtldelem,

h6l6zatt v6delem);
- az adatllTomilnyok helyre6l\tisinaklehet5s6g6t biztosit6 int6zked6sekr5l, ezen beliil
a rendszeres biztons6gi ment6sr5l 6s a misolatok elktlonitett, biztons6gos kezel6s6r6l

(tiikroz6s, biztons6gi ment6s) ;

- az adatlllominyok vitusok elleni v6deim6r6l (virusv6delem);

16



- 
^z 

adatilTominyok, illetve az azokathordoz6 eszkozok fnlkarr,6delm6r5l, ezen beltil
a t(izkAr, vizk|r, viliimcsapis, egy6b elemi k6r clleni v6de1emr61, illetve az tTyen esem6nvek
korretkezt6ben bckovetkez6 k6tosod6sok helyeiliithat6s6,g6r6l (arctivil6,s, trizv6delem).

P z;pir alapi ny ilv hntattd s o k v6 de lme

78. Az N{TA CSFI{ a papualapf nyilv6ntart6sok v6delme 6rdek6bcn megteszi a sztks6ges
int6zked6seket kulonrjs en a fizikai biztons6g, illetve t6zv6delem tekintet6ben.

79 . Az alkaLmazottak, 6s egy6b , az MT A CSFK 6rdek6ben eljdr6 szemllyek az iltaluk hasznllt,
\.agy bfutokukban 16v6, szem6lyes adatokat is tartalmaz6 adathordozokat, friggedenril az adatok
rogzit6s6nek m6dj6tol, kotclesek biztons6gosan 6rizni, 6s v6deni a jogosuladan hozz5.f6r6.s,

megviltoztatis, tovibbit6s, nyilv6noss6gra b.ozatal, tcirl6s vagy megsemmisit6s, valamint a
l.6leden megsemmisril6s 6s s6rtl6s ellen.

80. A nem elektronikus form6ban t6rolt adatok biztons6ga vonatkozis6ban az lratkezellsi
szab 6ly zat tendelkez 6s ei az u.iny ad6ak.

Az adatbiztons 69 sz ab 6ly oz hs a

81. Az adatbiztons6g koveteim6nyeinek 6rv6nyestl6s6r6l az N{TA CSFK kriion szabilyzatok,
utasit6sok ritj6n is gondoskodik. Az MTA CSFK alkalmazottai, tov6bb5, az 6rdekkor6ben elj6r6
szem6lyek az adatbrztons6g betat6sa 6rdek6ben minden esetben a Szab6lyzat, r.alamint a kiilon
s z ab 6ly zatokb an me gh atAr o z o tt m6 don 16rnak el.

Az ad,atok meg6tz6s6nek az ideie

82. A jelen szabllyzat hat6lya al6, tartoz6 adatok, valamint az e helyutt nem 6rintett adatok
meg6rz6.siidej6r6l, illetve selejtez6si rendj6r6l a vonatkoz6 tor-v6nyi el5ir6sok 6s az MTA CSFK
Ira tke z e16 si s z ab 6ly z atinak cl6 u As ai az irdny ad6 ak.

Titoktatisi k<itelezetts69

83. Az MT:\ CSFI{ munkatitsai kotelesek a feladatkortk el16t6sa sor6n tudom6sukra jutott
iizleti titkot, banktitkot, fizet6si titkot, p6nzt6rtttkot, hir.,at6sbcli titkot meg6nznt.

84. Az N{TA CSFK-valkozalkalmazottjogviszonyt, munkav6gz6sre ir6n1,rrl6 egy6b jogviszonyt
l6tesit5 vagy egy6b szerz6d6.st (igy kiilonosen megbiz6si, v6llalkozisi szen6d6st) kot6 szem6ly
vagy szefirezet szakmai titokk6nt kciteles meg6rrzri a tev6kenys6ge ell6t6s6val kapcsolatban
tudom6s6ta jutott minden olyan adatot, t6nyt vagy konilm6nyt, amelyet torw6ny el6:;r6sar szerint
az l\{TA CSFK nem kciteles m6s hat6si'g, illetve a nyilv6noss6g sz6m6rahozz6f6thet5v6 tenni.
A meg6rz6s kcitelezetts6ge egyben a jogosuladankozz6t6tel 6s a hasznosit6s tilalm6t is jelenti.

85. Az N{TA CSFK honlapjAn tort6n6 kozz6t6tel sottr 
"kozz6t6telben 

kozremrikod5 szem6ly
koteles a szem6lyes adatok r,6delm6re, a banktitokra, frzet6si titokra, a plnztirtttokra, a

biztosit6si titokra, a hivat6sbeli titokra 6s az izlett titokla vonatkoz6 jogszabilyokat betartani.

86. Az tzlett titok megismer6s6re aPolgill Torv6nykonl,vben foglaltak az i6nyad6k. Uzleti
titok a gazdasdgl tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden nem kcjzismert vagy 

^z 
6rintett gazdasigp
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tev6kenys6get v6gz6 szem6lyek szim|ra nem kcinnyenhozz,6f€rhet5 olyan t6ny, t6i6koztatis,
egy6b adat 6s az azokbol k6sztlt rjssze6llit6s, amelynek illet6ktelenek 6ltal tort6n5 megszerz6se,

hasznositisa, m6sokkal val6 kozl6se vagy nyilvinossdgra hozatala a jogosult jogos p6nzrigyi,

gazdas6gi vagy piaci 6rdek6t s6rten6 vagy vesz6lycztetn6, felt6ve, hogy a titok meg6rz6s6vel

kapcsolatban a vele jogszerfen rendelkez5 jogosultat feh6hat6s6g nem tcrheli.

Ellen6rz6s

87. Az adatv6delemmel kapcsolatos jogszabilyt el6it6sok 6s bels5 szabllyozisi
dokumentumok betart6sit az adatkezel6st v6.gz6 szewezetf eg),s6gek vezet6i kotelesek

folyamatosan ellen6rizni jelen szabllyozds alapjin. Az MTA CSFK bels6 adatv6delmi felel6se

j ogo sult 6ltal6no s 6 s c6lellen5tz 6 s eket \, 6ge zn.

BB. Az ellen5rz6sre feljogositott az ellen6rzes celjlra figyelemmel az elfen6rz6s 6rdek6ben

minden olyan helyis6gbe bel6phet, ahol adatkezel6s folyik, az adatkezel6st v6gz6kt6l minden

olyan k6rd6sben felviligosit6st k6rhet, minden olyan adatkezel6st megismerhet, vagy abba

betekinthet, amely az elLerr6lzott szerv adatkezel6si tev6kenys6g6r,el osszefiigg.

89. A bels6 adatv6delmi felel6s jogosult az uat 6s adztkezel6ssel kapcsolatos bels6 szab6lyoz6'si

dokumentumok, jegyz6konyvek 6s nyilv6ntart6sok 6ttekint6s6vel ellen6rrznt az adatkezel6s

torv6nyes rendj6nek megtartilsit Torw6nys6rt6s esct6n annak megsziintet6s6te sz6litia fel az

adztkezel6 szem6lyt vagy szeruezeti egys6g yezet6i6t, kiilonosen srilyos torw6nys6rt6s eset6n

pedig a f6rgazgat6hoz fordul.

90. A bels5 adaw6delmi felel6s jogosult a szemely 6s munkarigyi nyilvintartisok rendszer6t

ellen6dzni.

Lz adaw6delmi el6ir6s ok megs6rt6se

91. Az MTA CSFK minden foglalkoztatottja (alkalmazott, kiils6 foglalkoztatott) felel6ss6ggel

tartoz:tk a feladatat teljesit6se sordn v6,gzett adatkezel6s jogszerfis6g66t, jelen Szab6lyzatban

foglal tak betart6sd6rt.

92. Az alkalmazott felel6ss6ggel tatozik kiilonosen, ha

a) a feladatai teljesit6se sor6n jogszeriien megismett szem6lyes adatot illet6ktelen
harmadik szem6ly sz6mira 6tadia, vagy hozzif6rhet6v6 teszi,

b) jogosults6gait nem rendeltet6ss zeriienhaszrilla (pl. jogosuladan lek6rdez6.sthaitv6gre),

adatokat jogosulatlanul m6s akaTmazott vagy illet6ktelen harmadik szem6ly t6.szere

hozzif6.rhet6v6 tesz.

93. A Szabilyzat el6:r:asait megszeg6 kiils5 foglalkoztatott adatkezel6si jogosults6gait vissza

kell vonni 6s az 6rintett a tov6bbiakban az MTA CSFK szimS.ra adatkezel6ssel,

adatfeldolg ozis s al kap c s olato s tev6kenys 6get nem v 6 gezhet.

94. Havalamely szem6lynek tudom6s6ra jut, hogy a jogszabilyban, vagy a jelen Szabilyzatban
foglalt adatv6delmi 6s adatbiztons6gi rendelkez6seket megs6rtett6k, vagy ennek vesz6lye 6ll

fenn, a f6igazgatotvagy 
^ 

bels5 adatv6delmi felel6st halad6ktalanult6l6koztatla.

95. A f6igazgat6 a bels6 adatv6delmi felel5s bevon6s6val halad6ktalanul rnt6zkedik:

a) a szemelyes adatok v6delmi rendszer6nek helyre6llitis6r6l,
b) a szab6lys6rt6s okainak, illetve 

^z ^zt 
el5segit6 koriilm6nyek feltir|sir6l,
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c) a mulaszt6s6rt felcl6s szem6ly fe1el6ss6g6n ek tssztLzisLr6l,

d) a beszerzett adatok alapjiln az MTA CSFK foglal<oztatottjinak v6tkess6ge eset6n az

adott jogviszotr\lra i6nyad6 szeu6d6s y^gy logsz^blly alapiS'n alkalmazand5 szankci6

alkalmazilsfuol.

A Hat6s 69 vizs ghlathb an v al6 k6zremiik6d6s

96. A Hat6sig iogosult az MTA CSFK-n61 ellen6rizni az adawldelmi szabilyok megtartis6t,

illctve kiviz s g6lni a hozz6 6rkez6 b ei elent6 s ekb en foglaltakat.

97. A Hat6s6gn6l bejelent6sscl birki vizsg6latot kezdem6nyezhet alr.a hir.,atkoz6ssal, hogy a

szem6l1,e5 adatok kezel6s6vel kapcsolatban az MTA CSFI(-n6l jogs6relem kovetkezett be, vagy

annak kozveden vesz6lye 6ll fcnn.

98. Az I\{TA CSFK a Hat6siggal egyiittmfkddik, a Hatosig k6r6s6nek a Hat6s5'g 6ltal

meg6llapitott hatind6n beltl eleget tesz, illetve amennyibcn a Hat6s6g 6ka"l tett
megilllapitisokkal, illetve aHatos6g6ltal meghatirozotthat6rozatol<kal nem 6rt egyet, megteszi

a torv6nyben meghatirozott l6p6seket.

99. Az adarv6delmi nylvintart6s t6teleit a2. sz. mell6klet, akozalkalrnazottlalapnytlvlntzrtas
adatkor6t a3. sz. mell6klet tartalmazza.

100. A hatilybal6p6s id6pontla:2018. mdjus 25.Hatillybanmarad a kovetkez6 feltlvizsg6latig,

de lcgk6s5bb 2019. december 31-ig.
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3. szilrnrt mefl6klet

Sz em 6lyes ad atok a k6z alkaknaz otti alapnyilvin tafi hs adatkcire alapi 6n
(Az 1,992.6r,'i XXXIII. sz. ton 6ny a kozalkalmazott^k jogi1l5.s5.r6l5. szin:r:6 mell6klete)

Akozalkaknazott
I.
- neve (leinykori neve)

- szulet6si helye, ideje
- anyja neve

-TAJ szdma, ad6azonosit6 jele

- lak6helye, tart6zkodisi hely, telefonszdrn
- csalidi illlapota
- g),ermekeinek szulet6si ideje
- egy6b eltartottak sz6ma, az eltartis kezdete
II.
- legmagasabb iskolai v6gzetts6ge (tobb v6gzetts6g eset6n valamennyi)
- szakk6pzetts6ge(i)
- iskolarendszeren kivirli oktat6s keret6ben szerzett szakk6pesit6se(i), valamint meghat6rozott
munkakor betolt6s6re jogosit6 okiratok adatar

- tudominyos fokozata
- idegennyelv-ismerete
III.
- a koribbi, 87 /A. $ (1) 6s (3) bekezd6se szerinti jogviszonyban toltott id6tartamok megnevez6se,

- a munkahely megnevez6se,

- a megsz(in6s m6dja, id5pontja
IV.
- a kozalkalmazotti jogviszony kezdete
- 611arnpolgrs5.g
- a biiniigyi nyt\v6ntart6 szew iltal ki6llitott hat6s6gi bizonyiwiny sz6ma, kelte
- a jubileumi jutalom 6s a v6gkiel6git6s m6rt6ke kisz6mit6sAnak alapjirl. szolgal6 id5tartamok

V.
- a kiiTalkalmaiottatfogla/ko{atui s1eru neue, sTdkhel1e, statisTlikai sTimjele

- e sryrand/ ajoguisqoryt kery)ete

- a ki);alkalmaiottjelenlegi besoroltisa, besoroldsdnak iddpony'a, ueTetdi beos1lisa, FEOR-syima
- cim a do m ci n1 o qtis, j u t a lm a ryis, ki t ii n te t d s a da t ai
- a mindsitisek iddpony'a ds tartalma
w.
- sTenrdfiijuttatdsok

wI.
- a kiiTalkalmaTott munkdbtil ual6 tduolldtdnekjogcime ds idfiturtama
wil.
- a kiiialkalma1otti joguisTory megsltnudnek, aalamint a uegleget tis a hahiroTott idy'ti dtlte/1e1u iddpony'a, mddja, a

udgkielegtds adatai
IX.
A kiiTalkalmaTott munkaudgrysdre inirytuld egyib joguisTonltdual rissTefiigd adatai [41. [ (1)-(2) bek.].


