Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 1. számú melléklete

Ügyiratszám:
/20…..
Ügyintézőnk: ……………  87/555-…………..
Ügyintézőjük:

Tárgy: tájékoztatás ……………… feladatok ellátása
érdekében a kormánytisztviselőkre vonatkozó
személyes adatok átadásáról
Melléklet: -

……………………………………
Kormánytisztviselő
Helyben

Adatvédelmi tájékoztató
Tisztelt Kormánytisztviselő!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény [a továbbiakban: Kttv.] 176. § (2)
bekezdése kimondja, hogy „a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek
teljesítése céljából a munkáltató a kormánytisztviselő személyes adatait - az adatszolgáltatás
céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja.
Erről a kormánytisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.”
Ezen kötelezettségemnek eleget téve
alábbiakról:

tájékoztatom Önt, mint Kormánytisztviselőt az

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság [BfNPI] a …………………….. (székhely: ……………..,
adószám: ………………, cégjegyzékszám: …………… ), ………….-al 20………… napjáig tartó határozott időre
megbízási szerződést köt az alábbi feladatok ellátására:
a)
b)
Az átadott, a Kormánytisztviselőre vonatkozó adatok köre:
1.
2.
3.
Az adattovábbítás menete:
………………….

………………………………

Az adattovábbítás módja: ……………

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint munkáltató fenntartja magának a jogot az
adatkezelők, illetve adatfeldolgozók személyének megváltoztatására, amelyről adatkezelési
tájékoztató keretében mindenkor tájékoztatást ad az érintett kormánytisztviselőknek.

Kérjük válaszlevelében hivatkozzon ügyiratszámunkra!
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Tájékoztatom továbbá, hogy a Kttv. 176.§ (3) bekezdése értelmében a kormánytisztviselőre
vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása
nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
A jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó, vonatkozó alapfogalmak lábjegyzetben1 csatoltak.

Csopak, 20…………………………
Üdvözlettel:

Munkáltató

A tájékoztatót átvettem:
Csopak, 2016. ……………………………………………….

Kormánytisztviselő

Kapja:

1

1. Címzett – személyesen
2. Irattár - helyben

1 A vonatkozó alapfogalmak az az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint:
3. § E törvény alkalmazása során:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
7.v hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
17. 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;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
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Ügyiratszám:
/20…..
Ügyintézőnk: ……………  87/555-…………..
Ügyintézőjük:

Tárgy: tájékoztatás ……………… feladatok ellátása
érdekében a kormánytisztviselőkre vonatkozó
személyes adatok átadásáról
Melléklet: -

……………………………………
Munkavállaló
Helyben

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Munkavállaló!
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény [a továbbiakban: Mt.] 10.§ (3)bekezdése
kimondja, hogy „a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a
munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben
meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen
tájékoztatni kell.”
Ezen kötelezettségemnek eleget téve
alábbiakról:

tájékoztatom Önt, mint munkavállalót az

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság [BfNPI] a …………………….. (székhely: ……………..,
adószám: ………………, cégjegyzékszám: …………… ), ………….-al 20………… napjáig tartó határozott időre
megbízási szerződést köt az alábbi feladatok ellátására:
a)
b)
Az átadott, a munkavállalóra vonatkozó adatok köre:
1.
2.
3.
Az adattovábbítás menete:
………………….

………………………………

Az adattovábbítás módja: ……………
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint munkáltató fenntartja magának a jogot az
adatkezelők, illetve adatfeldolgozók személyének megváltoztatására, amelyről adatkezelési
tájékoztató keretében mindenkor tájékoztatást ad az érintett kormánytisztviselőknek.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Kttv. 176.§ (3) bekezdése értelmében a kormánytisztviselőre
vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása
nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
A jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó, vonatkozó alapfogalmak lábjegyzetben2 csatoltak.
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2 A vonatkozó alapfogalmak az az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint:
3. § E törvény alkalmazása során:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
7.v hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
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Csopak, 20…………………………
Üdvözlettel:
Munkáltató
A tájékoztatót átvettem:
Csopak, 2016. ……………………………………………….

Munkavállaló

Kapja:

1. Címzett – személyesen
2. Irattár - helyben

valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
17. 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;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

