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A Göllesz Viktor Fog,vatékos Szenrélyek Nappali lrrtézmén,ve közalkainrazottak
adatkezelési sz.abályzatát a szen'élyes aclatok védelmérő] és a közérdekű adatok
nYilr'ánosságáról 1992. évt t,Xlll. törvén_v alapjárr a következők szerint határozom meg.

1. A SZAB Átvzer C§LJA, JOGI ÁLAPJA' ALAPFOGALMAK

A, szabályzat célja

Az adatvédelmi ttjrr,ény célia annak biztosítása, hogy szernél3,,es adatávirl minclenki nraga
rendelkezzen, és aközérdekű adatcrkat lninrlenki megisrnerhesse. A szabályzatbiztosítiaáz
adatvédelem és adatbiztonság irrtézményi kialakítását és rrrűköcltetését. Rendelkezései
kiterjeclnek:

o aköza]kalmaz,ottínyilvántartásra,
o a személyi ilatolt teljes adatkezelési folyam atáta,
a az adatszo l gál tatás " az adattaváb bítirs te l j es ítési rendj ére .
ri biztonsági követelnrények ésfeladatok összefoglalására.

A szabályzat jogszabályi alapja

1992. eviXXXIl. törvérry a közalkalrnazottak j ogállásáról
1992. évi LXIII. törvény a szeméiyes adatok védelrnéről és a közérclekíi adatok
nyilr,ánosságáról

2Ü03, él'i XLViI. törvérry a szenrélyes adatok védelméről és a közórclekti adatok
nyi lváno sságáról szó l ó 1 9 92. évi LX I i I. tö rr,én_rr módo sításáról
1993. évi XLVI. törvény astatisztikáról
n3l2aa1. (Xü.10.) Kormányrendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő
adatkezelésre és a közs zolgáIatinyilvántartásra vonatkozó szabál-vokról

Adatvéclelmi alapfogalmak:

Adathordoző: p'apíralapú . mágneses alapú, elektronikus vagy bárnrilverr rnás tec}rnikájú
ada ttáro l ó" ad attovábbító, távaci at-átl, iteli eszkilz.

Adatkezelés: a személyes adatok gyűjtése" felvétele. megváltoztatása, betekintóse,
Í-eldolgozása. fellrasználása^ tárolása. továbbítása" n.v-ilvárrosságra l-tozatala és további
fellrasználásuk irregaka dály ozása.

Adatszolgáltatás: egy vagy több személyre vonatkozó nvilvántartott adatokról harmadik
személy részére adatlrordozón törlénő infomráció nffitása (teljesítőie a személyügyi dolgozó)
Adattörlés: a nyilvántartott adatnak az adathordozőtől való nyomnélküli i helyreállíthatatlan
eltávolítása.

Adatrögzítés: az aclatok érdemi mérlegelés nélküli rlyl|vántartásba vétele, szárnítástechnikai
adathordozóra való felvitele,

Adatvédelem: A
megakadályazása.

nlrilvántarlott adatok illetéktelen személyel<hez való hozzájutásnak
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Betekintés: egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy teljes köni megnézése az
adathordozón, a személyügy hivatali helyiségben.

Másolat: A ny,iivántartott aclatokrrak bárrrrilyen adathardozón és terjedelernben töfiénő
megsol<szorozása, vagy kivonata

§zenréIves adat: a ternrészetes szenrél,vre vorratkozó. r,ele kapcsolatba lrozlrató iníbrmáció
rnirrdadclig, atníg az érirrtett személy beazonosíthatő az adat alapjárr. Különleges adat az
egészségi állapotravonatkozó személyes adat;'más nem tartlrató nyilván l

Üzemeltetés: az adatholdozó eszközök, programok műköcitetése.

II. ADATvnoEr,lrnr JoG ES FELELÓSS§G

Általárros eljárási szabályok

L,f inden liözalkalnrazott . aki nrunkavégzése során vag,v véletlentil szenrélyi irrlbrnrációhoz j Lrt.
fblelős:

* azaclatvédeImi kötelezettség megtarlásáéfi"
o atttdonrásáraiutott aclatok rendeltetés szerinti felhaszrrálásáért.
* azért.hogy az,adatok illetéktelen személytudoniására,bifiokábanejuthassarrak

Á'zintézmérry alkalnrazottainak adatr,édelmi kiitelezettsége kiterjed, azintézmén,vi személyi
á1 lornány telj e s körére, val antenn,v i nyi l vántartott adatra.

A közalkalnrazotti jogviszonnyal tisszefiiggő aclatr:k kezeléséért az intéznrényben
felelősséggel tartozik:

() azinténnétryvezető.
o aszemélyzeti fe]adatot ellátó verrtő gazdasági
ügvintézó,
a azéúntettközalkalmazott ielettcse,
o a közalli a|mazatt a sajátadatainak közlése tekintetében

Az intézményvezető joga és felelőssége:

Az i*ézményv ezető irányító tevékenységévei összefiiggésberr felelős :

o az adatvédelmi szabályzatk.iadásáét1.
o a szabályzatban íbglalt ellenőrzések múködtetéséért,
o aj o gszab áIyok é s he l yi követelmény ek kö zzététel éért

Az itttézményvezető jogosult a teljes személyi nyilvántartásba és az összes katartyagaiba
betekinterri, a személyügyi mrrnkavégzést brármikor ellenőrizni. Írásos kérésre kizárólagosan
jogosult az intézmény nyilvántartásából - betartva az adatvédelmi jogszabál yokat * a
munkavé gzé stől ftiggetlenül adatokat szol gáltatni .
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A vezető gazdasági ügvintézó í-elelőssége

A személ,v,zeti felaclatot ellátó vezető gazdasági iig;-intóző felelősségi l<örén belül köteles
intézkedrri, hogy a közalkalnrazottak a személyi adatait:

o a rrregfelelő iratokra. adatlrordozóra 8 mr-rnkanapon belül rávezessék,
o a dolgozó által igazoltan szolgáltatott adatokat. azok helyesbítését 3 mr-rrrkanapon belüI

rögzítsék 
"

o a munkáltatói dörrtós aIapján az adatkezelést haladéktalanul ellássák.

A vezetó gazdasági iigyintéző íblelősségi körétr beliil gorrdoskodik
közalkalmazott értékelésébe bevont harmadik szernély,- kizárólag csak
tárgyiIagos értél<eléshez sztikséges adatokat ismerhesse meg,

arról. hog_v a
a jogszeru és

L III. TELJES KÖRŰ JOGOSULTSÁG És anarvgorrul FELELŐSSÉG

Mirrden olyan vezető, ügyintézii, aki adatnyilvántartással, személyi irattal összeliiggil
adatokat kezel, személyügyi t-eladatokat is ellát. A rnunkavé gz,éshez sztikséges telje s körű
adatkezelési jogosultsággai és tt hozzá tartoző teljes körii aclatvéclelrni kötelezettséggel.
valamint f-elelősséggel rendelkező szernél,v-ek köre korlátozott a:l, intézmélryben . Jogosultságtrk
kiterjed:

o az adattögr,ítésre /adatí-elvétel ..jogszerű adatmódosítás/.
o a betekintésre. feldolgozásra,
o a felhasználásra és a nrásolat]<észítésre,
o az adattárolásra ésjogszerű továbbításra.

Az intézmény alkalmazattainak adatvédelmi kötelezettsége kiterjed az intézményi személyi
állomány teljes körére, valamennyi nyilvántartott adatra. Adattörlés és helyesbítés csak a
t'egyelmi ügyiratok selejtezését követően, csak vezetői engedéllyel történhet. A személyzeti
feladatot ellátó vezető gazdasági ügyintéző felelősségi körén belül köteles
gondoskodni azadatkezelési tevékenység során arról, hogy a személyi irat:

o nregfeleljen a jogszabályi rendell<ezéseknek -

o csak olyan adat kerülhessen rá. anrely adatforráson alapul.
o valótlan adatot ne tafialmazzcln , és ha kétely merül

irrtézrnényvezelőt,
fel" tájékoztassa e7

Az intézmétryvezető teljes kt;rií adatkezelésl.joggal íelliatalrnazott muirl<atársa a személyzeti
fe l adatol<at ellátő v ezető gazdasági ü$,intéző.

t
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Külső ellenőrzési .iogosultság az adatvédelmi biztost. valamirrt a be}iigvrniniszter által
rrregbízott személyeket illeti meg, rnely során felvilágosítást kérhetnel<. az adatkezelő
helyiségekbe beléphetnel< és betekirrthetrrek , megismerhetik az adatl<ezeiés mirrderr fázisát az
iratall3,agokkal egytitt.



közalkalmazottak betekintési és adatvált aztatási joga, felelőssége

Az intézmény köteles biztosítani, hog_v a k{jzalkahnazott a róla n_vilvántartrltt adatoi<ba és
iratokbakorlátazás rrélkiil betekirithessen azcikról nrírsolatclt, vagy liivonatot kaphasstlll,

A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott adatok hitelesek.
pontosak, teljesek és aktuálisak legyerrek, A közalkalmazott akkor kér,heti adatai
helyesbítését, kijavítását , törlésót, ha ezt aléúémasztja az eredeti közokirattal. Ebben az
esetben avezető gazdaságiűgyintéző köteleste§esíteni amegalapozottkérést.

Iv. SZEMnryr IRATFAJTÁK ns eperox

L l. Á személyi adatkezelés általános szabályai

Személyes adatok kezelése, nyilvánosságra hozatala

Személyes adat akkor kezelhető: ha ahhoz az érintetthozzéljéru!, vagy azt törvény - és annak
felhatalmazása alapján - a helyi önkormányzat elrendeli, Az érintett kérelmére indult
eljrárásban a szükséges adatainak kezeléséhez valő bozzájáruIásat véleimezni kell. Erre a
tényre az érintett fi gyelrnét fel kell hívni.
A személyes adatok védelméhez fílződő jogot és az érintett szemólyisé gi jogait az
adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideérlve a közérdekű adatok nyilvánosságát is" nem
sérthetik.
Törvény közérdekből az adatok körének kifejezett megjeiölésével elrendelheti a személyes
adat nyilvénosságra hozatalat. Minden egyéb esetben a nyilvános ságra hozatalhoz az érintett
hazzájfuulása, különleges adat esetében írásbeli hozzfi árulása szükséges.

Személyes adatok feldolgozása

Az, adatfeldolgozásnak a személ_ves adatok íbldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési rnúíveletek jogszerűségéért az
aciatkezelő fblel.
Az adatfelc1olgozó tevéken3,ségi köréir beiül felelős a személl,es adatok 1biclolgozásáér.t"
megváltoztatásáért, ti;rléséért, továbbításáéfi és rr,vilvirnosságra hozataláért.

Az arJatkezelés céllroz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető. amely az adatkezelés
cé§ának megvalósulásához elengedhetetlen, a céi megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig. Köte|ező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni. A
közalkalmazattal az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáttaás önkéntes vagy
kötelezŐ. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt és a célját,

5
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A személyügyi adatok igazolása, megalapozása

A közalkalmazotti nyilvántartást csak teljes körű adatkezelési jogkörrel rendelkező gazdasági
ügyintéző vezetbeíi, akit az adatnyilvántartás és a tárolás minden szakaszában terhel az
adatvédelmi kötelezettség . A személyügyi alkalmazott személyi katra adatot. megállapítást
csak akkor tehet, ha azt a következők alapozzák meg:

o eredeti közokirat, vagy közjegyző által hitelesített másolat,
o a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,
o munkáltatói jogkor gyakorlóiának írásbeli r.endelkezése,
ü bíróság vagy más hatóság döntése,
o jogszabályi rendelkezés alapján tehet.

A személyzeti Í'elaclatot ellátó dolgozó köteles kezdeménvezni vezetőjénél" lra rnegítélése
szerint a valóságnak nem rnegfblelő adatot észlel.

Bírósági jo_rrérvényesítés és kártérítés

Az érintett jogainak rrregsértése esetén, az adatkezelő ellen a bíróságlroz fordulhat. Azt, lrog_v
az adatkezelés ajogszabályban foglaltakrrak megfelel ,az adatkezelő köteles bizorryítarri.
Az adatkezelő az, érirrtett adatainak .jogellerres kezelésóvel vagv a technikai adatvérlelem
követelnrén,v-einek rrregszegésével másnal< okozott l<árt I<öteles rnegtéríteni. Az órintetteI
szemben az adatl<ezelő íble] az adatíbldolgozó áttal okozott kárért is.

2. A személyi irat fogalma és fajtái

Szenrél,vi irat minden bárrrrilyen allyagon és eszktjz f-ellrasználásával keletkezett
adathorclozÓ. arnely a közalkalmazotti jclgviszony létesítésekor, í'ennállása alatt,
megszűnésekor. illetve azt követőerr lieletkezik és a kijzalkalinazott szerlélyével
összef üggésben adatot. megállapítást tartalmaz, A közalkalmazcrtt szenrélyi iratfajtái:

a személyére vonatl<ozó iratok lszemé|yzeti iratoki
a közalkalmazotti .iogviszonnval összefiiggő iratok"
egyébjogviszonyokka] kapcsolatos iratclk,
a l<özalkalmazott kérelrnére kiáIlított. vagy önként átadott iratok,

A személyi anyag iratai:

alapnvilvántartás adatnyilvántartó lapja,
önéletrajz. erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget. szakképzettséget igazolő okiratok hitelesített nrásolatai .

6
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mirrősítés- értékelés iratai 
"

kinevezés, besorolás. az átsoroiások,
vezetői megbízás ós ezel< módostJlása,
hatályos fegyelnri ügyel< iratai,
közalkalrnazotti jogviszony meg§zűnésének iratai,
az áthe]yez,ésről rendelkező ir:atcik"

a közalkalrnazotti iga,zolás másolata

A fenti iratokat minden esetben együtt kell tárolni.

Közalkalmazotti jogviszonyt érintő eg,léb iratok:

Közalkalrrrazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok:
o pályázat. alkalrrrass ágígazolások, nyilatko zatok.
o fizetés nélküli szabadság. i GYÁS. GYED, GYES. saját lakásépítés, hazzátaftozil

ápolás, külöldre utazás" stb, i

Juttatásokkal kapcsolatok iratok:
o kitüntetés, jubileumi .iutalom
o díjak és más elismerések. címek,
i: munkáitatói kölcsön, képzésre kötelezés.
cl tanulmárryi szerződós.
o munkakijrbe nem tartoző Íbladatra törtónő rnegbízás, nrunkirvégzésrc irán5,uló további

.Iogviszony.

A közall<alrnazott kérelrrrére kiállított va8y önként átadott iratok:
t,l szociális támogatás, egyéni kérelmek. betekintési kérelem .
o munkaképesség csökkenés,
o a munkaviszonyba és a közalkalmazottijogviszonyba beszámítható idő"
o besorolással kapcsolatos adatok.
o nrunkavégzés alóli mentesség igazolása,
t: közszolgálati a|apnyilvántartásban szereplő adatok alap3át képező iratok,
o nyilvántarlott adatok változásainak bejelentóse,
o iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos l'okozat,
o tryelvvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga,
o szakértői vizsga. egyéb képzettség.
o szal<ór,tői okiratok másolatai.

Az illetménnyel összeftiggő iratok :

o a fizetési letiltás iratai

V. A szEMaryticyl ADATKÖR És NyirvÁNranrÁs

1 . A közalk almazotti alapny ilv ántartás adatköre

,1

l . l . Sz e mé ll;e s ctdct:ok :
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o neve / leánykori neve /,

o sziiietési helye, ideje,
t-i anyjaneve,
tl lakóhelye / lakcínr, tartózkodási hely, telefullszám l
tl állarnpolgársága.
o családiállapota,
o gyernrekeinek születósi ideje leltartottak száma"kezdete l

1.2. Képesítések
o legmagasabb iskirlai végzettsége i több esetén valamennyi,'.
o szakképzettsége l bizony íty árr_vok. diplomák, oklevelek l"
o iskolarendszererr kívül szelzett szakképesítései,
o meghatározott munkakiirre.jogosító okiratok adatai,
o tudományos fokozata,
o idegennyelv-isnrerete.

I . 3.,| l t tn kuv i.szu n.ro k
o korábbi lnunkaviszoni,ok időtaftama,
o amunkahelyekmegnevezése,
o beosztások " besorolások,
o amegszúnésrnódja.

],2.A közalkalmazottijogliszony üdarai
o aközalkalmazottijogviszol1y kezclete"
o erkölcsibizorryítvárrv száma"kelte.
0 szakr.izsga adatai,
0 aiubileumi jutaiom és a r,égkielégírés kiszánrítása alapjául szcllgáló i<lijtartanrok.
o szolgáló időtartamok,

]. 3. Az ilttézményi munka.1 ellemzői
o a,zalkalmazó irrtézrnény neve, székhelye,
cl azintézrnényi közalkalmazotti jogvis zan,v kezdete,
o közalkalrnazottbesorolása,besorolási idóporitja.
o vez,etőimegbízás, Fi:iOR szánr.
tr acítnadomárryozás. jutalnrazás, kittintetés adatai 

"o aminősítésekidőporrtja,
o hatál_vos í-egyelni bürrtetése.

] . 4. A. ktj z a l ka lma : o íí i j o gl, i.s z o ny me gs z űn é,s e
o időpont.
o mód,
o avégkielégítésiadatoli.

2. A közalkalmzzotttovábbi, küIönleges adatai
o munkabér, illetmény, a terhelő tartozás és annakj ogosultja.
0 szabadság, kiadottszabadság,
o alkalmazott részóre történő kifizetések és azok j o gcímei,
o azalkalmazotttészéte adottjuttatások és azok jogcímei
o alkalmazott mrrnkáltató felé való tart ozásaí, azok j ogcímei.

ö
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o a tö bbi adat az érintett hozzáj árulásával.

3. A közalkalmazott tájókozódási joga

A közalkalmazott tájékoztatást kérhet személ_ves aciatai kezeléséről. A kiizalkalmazott
kérelmére az adatkezelő tájékoztatást acl az áItala kezeit. í"eldolgozott adatairól, az
aclatkezelés:

o céljáról,jogalapjáról , időtartamáról 
"

o azadatfeldolgoző nevóról- círnéről,/ széklrelyéről /,
o az. adatkez,eléssel összefuggő tel,ékenységrő1 .
o arról. lrogy kik és milyen célból kapják vagy kapták nreg az adatokat.

VI. A SZEMELYI IRATKEZELÉS RENDJE

1. A személyi iratok iktatása, nyilvántartása

A személyi iratok iktatása az intézmény iratkezelési
szab ály zata szerint történik.

A személyügyi iratok nyilvántartása

Az iratok általános iratkezelési és nyih,ántartási szabályai az ügyviteli és iratkezelési
szabályzatbantalálhatők. Jelen szabályzatcsakazeltéréseket tartalmazza.

A személyi iratok más intézménynek történő áúadásaesetén az intézménynél :

o alezénitartalomjegyzék másolata,
o irattári példányok,
o és azátadőlevél marad.

A tartalomj egyzék \ezátása az utolsó nyilvántartott iratot kör,ető ilres sor egy vonallal töfiénő
áthűzásat" alatta a lezárás dátumának és a személyüg,v*i iig3,intézii aláírásának í'eltiintetését
jelenti.

A gazdasági vonzatú iratok a biXonságos kezelése a gazdasági iroda helyiségében történik. A
bérszámfejtéshez kapcsolódó személyi adatokat tartalmaző kimutatások, nyilvilntartása,
tétr olás a, őt zé se a v ezető gazdasági ügyintéző fel adata.

V
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A közalkalmazott részére ki kell nyorntatni a személyi adatokat tartalmaző iratokat:

o adatainak első alkalommal történő felvételekor_
o áúhelyezéskor,
o közszolgálati jogviszony megszíirrése esetén.

vII. A §ZEMÉLYI IRÁTOK rÁnorÁsA, IRATTÁnozÁsa

Az intézrr,ér-ry szenrélyzeti iratan.vagairrak kezelése és tárolása csak fokozott biztolrsági
hel1,'iségekben és feltételek nregvalósLrlása rrrellett történliet. A személyzeti iratok tárolása a
közalkalmazotti nrunkaviszony fbnnállása alatt elktilönítetten történil<, A névre szóló szenrélyi
iratgyújtőben tartott, és a folyamatos ellrely,ezéssel bilviitő iratállorrrán1,, Lriztorrságos tárolása
(személyzeti irattárazás) a vezető gazdasági iigyintézt1 hivatali lrelyiségében történik.

A közszolgálati jogviszony rnegszűnése után a közalkalmazott szenrélyi iratait az illtézmén1,
irattárában l<ell elhelyezni. A személvi an.vagot a.jogviszon v megszúir:ésétől számított 50 évig
rneg kell őrir,ni.

A szernélyi iratanyag áthelyezése előtt az iratg5,újtő tartalonrjeg;,,zékén 1bl kell tüntetni az
irattfuaz,ás tényét" időpontját" az irat]<ezelő aláíúsát. Az intézlnényi irattárban elhelyezésre
kerü|Ő ,.régi anyag" elnevezésíi személyi iratokat úig1,, keil tárolni, hogy ahhoz csak az
intézményvezető , lrelyettese és a vezető gazdasági iigyintéző térhessen hozzá. A szerrréll,i
iratok az intézmény tulajdonirt képezik. Az iratokra a szernéll,es aclatok véclelméről és a
közérdel<ű adatok nyi lr,árrosságáról szóló törvén.v rendell<ezései vonatl<oznak .

A közalkalrnazotti jogviszon1,, létrehozását l<ezdeinényező iratokat" * amennyiben a
jogviszony,nem.|ött létre. - az érintettnel<. a szelnólvi an,vagot a koráblri mrrlrkáltatónal< vissza
kell adni, E szabály betartása minden esetlren l<ötelez(l. az érirrtett adatvéclelrnijogai rniatt.

YLII. AZ ADATToYÁrBÍrÁs É:,s tz ADATVÁLTOZÁ§üK

Az adattováhbítás teljesítési rend.ie

A közalkalmazotti alapnyilvárrtartásból csak az intézrnérrlvezető és az általa íblhatalmazott
vezető gazdasági ügyintéző szolgáltathat adatot a bérszámfejtés elvégzéséhez, azt ez,t ,d

feladatot ellátó lr,Iagyar Államkincstár Veszprém Megyei lgazgatósá-qához.
Ezen a ]<iilső szervezeten kívül adatot a fenti szernélyek csak a "iogszabál.vban meghatározott
esetekben szolgáltatliat.

közalkalm azotti adatváltozások

Minden közalkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező váltazást köteles 8 napon belül
írásban bejelenteni , és okirattal igazolni a személyügizi itletékes munkatársnak:

I
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név. lakcín-r. ideiglenes tarlózkoclási hely címe,
családi állapot"
eltartott gyenlek l nóv, születési idő. eltartás kezdete /.

iskolai végzettség, szakképzettség.
tudományos fokozat.
állarrri nyelvvizsga 

"

iskolai végzettség. szakvizsga. stb.

A bejelentett és igazolt adatváltozást a vezető gazdasági ügyintéző a bejelentéstől számított
3 munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni. A közporrtosított
illetményszámfejtési rendszerben táralt adatok változását minden hónap 15-ig ke]l a
bérszámfejt ő szew ezethez továbbítani.

Adathelyesbítés

A valóságnak nem megfulelő adatot az adatl<e,l,elő hely,-esbíteni köteles. A személyes adatot
törölrri kell. ha

]<ezelése jogeIlenes,

az érintett jogszabá|y alapján kéri.
az adatkezelés célia megszűnt.

A helyesbitésről és a törlésről az érintettet. továbbá minclazo]<at értesíteni kell. akiknek
korábban az adatot adatkezelés céliára továbbították.

A közalkal mazott távollétének j elentése

A .iogcínrek megállapítása és a helyettesítés érdekébetr a külörrböző távolléteket eltjre ke]l
en_eeclélyeztetni.

Az áthely ezés doku mentálása

Az áthelyezéshez a b<:zzájáruiás rrregadása nem kötelező. Elíbgadása esetén a lrárorrr fél
egyetéÉŐ rryilatkcizatát tartalmaző okiratbarr kell nregállapodni a,z áthelyezés részlete s
íbItételeiről:

adott i dőpo nttől hozzájárulás az étthely ezé shez,
munkakör. illetmény, szabadság,
a í'ennálló kötelezés, kölcsöntartozás , egyéb megállapodások.

IX. BIZToNsÁGl KÖVETELmnxynx RENDJE

A számításteclrrrikai eszközöklröz valő hazzáférés jogosrrltságát, ennek biztosítását.ielszókkal
kell lehetővé tenni. A jelszót úrgy kell kialakítani. lrogv sa.iát _ielszavát csak a vezetője
isnrerhesse meg.

11
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A SZemélyügyi adat]<eze lést ellátó számítástechnil<ai rrrunkahelyet csak a szánrítógéil
kikaPcsolt állapotábarr hagyhatja el kezelóje. A szenrélytigy,i f-eiadatot ellátó szánrítógépes
nYilvántanási rendszerhez más Íbladatú számítógépes rendszer nenr férlrct hazzá. A"ielszavak
sziikség szerinti változtatása a kezelő feladata.

Nyilvántartott szernélyi adato]< biztonsági mentése

A közalkalmazotti nyilvántartás programját a N4ÁK úgy ala|<ította ici, hogy a.jogosultságok
kiosztása után azokat automatikr-rsarr tartja rryilvárr :

o az adatkez,elést végző személ,veket,
o a kezelt adatclkat.
o avégzett mer,téseket" amelyeket a szárnítógép tnerevlemezére kell elvégezrri

A távadat átviteli rendszer biztonsága

AzintézménY távadat átviteli rendszerén visszakapott l<özaikalrn azotíi rryiil,ántartási adatokat
a kÖzPonti szárnítógépre kell telepíteni. A gépben kezelt aclatclkhoz _ saját jeiszava
f-elhasználásár'al -kizárólag a lzezető gazdaságiügyintéző és arencJszetgaz,claf,órlret hozzá.
A távadat-átviteli biztonságnak rnindenkor meg kell felelnie a ]<övetelrrrényekrrek.

X. AZ ADATBIZTONSÁG cnt ra ps a nprEKlNTÉs RENDJE

Az adatbiztonság célja és a személ_ves aclatok védelme

Az adatokat védeni kell ajogosr-rlatlan hozzáférés. megváltciztatás, rryilvánosságra lrozás vagy
tÖrlés. illetőleg sértilés vagy a nregsemnrisülés ellerr. Az adatkezelő és az aclatfelclolsozó
köteles:

gondoskodni az acjatok biztonságáról ,

a biztonsági intézkedéseket nregvalósítalri .

betartani az eljárási szabályokat.

A kezelt szenrélyes adatokrrak rne_u kell í-elelniük az alábbt követelrnényeknek:
fblvételük és kezelésük tisztességes és ttirvényes.
pontosak. teljesek, és ha szükséges időszerűek.
tárolásuk módja a]]<alnras arra, hogy az érintettet csa]i a tárolás céljátroz szükséges
ideig lehessen azonosítani.

A személyi adatbiztonság feladatai

Az adatbiztorlsági szabályo k betartása biztosítj a 
" ho gy :

a személyi adatkezelő manuális és számításteclrnikai eszközeihez és az
aclathorclozókhoz illetéktelen személy rre férien hozzá,
a szerr'élYi adatok. iratol< tartalnra ne legyen nregismerlrető, lemásollrató. rrró<.losítható
vagy eltávolítható.
az adatkezelésre használt eszköztárba illetél<te]en bevitelt ne ha.itsarrak végre"
azadatkezelésre használttávadat *átviteli vonalon az adatokhoz illetéktelen tll|lozzá
ne ferjenek.
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csak azonosítható és hozzáférési jogosultsággal rendelkezők kezelhessék
személyzeti iratokat, rögzítsék és továbbítsák a személyi adatokat.

a
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A személyi iratkezelés helyiségeinek biztonsági rendje

A szenrélyzeti iratgyűjtők és a benne elhelyezett iratok kezelése és tárolása a következő
biztonsági feltételek mellett történik :

- a hel;,iségetmunl<aidőben iszárvakelltartani"hanemtarlózkoclikbenneserrki,
ahelyiség ajtaját lriztorrsági zárral kell ellátni" kLrlcsait csa]< az cltt dolgozói< vehetik fel.
A munkavégzést l<övetően az iratokat biztorisági zátral elzáftart irattárolóban: páricél-
vag5, lenrezszekrényberr kell tartatti.

A személyi iratokba történő betekirrtés szabályai

Más l<özalkalmazott szenrélyi irataiba csak az alábbi treosztású szernélyek jogosultak
bete kinterri:

azinténnényvezető,
a közalkalnrazott felettese.
a minősítést végző ve,zet(i,

a törvérryességi ellenőrzést végző személy,
a í'egyelmi eljárást lefolyató testület vagy szenrély.
munkatigyi per kapcsán a bíróság,
l'eladatköriikben eljírrva a nemzetbiztonsági szolgálatok,
a ]<özail<almazotti jogviszonnyal összefüggésberr indult büntetőeljárásban a nyomozó
hatóság. az űg5lész és a bíróság.
a személyzeti" rnunkaiigyi és illetmény,-szálnfeitési feladatokat eilátó rnunkatársak
feladatkörükön beIül.

A betekintési jog gyakorlójának ent irányuló írásos kérelmére ki kell nyomtatni azokat a
számitógéppel vezetett adatokat, amelyekre a betekintési joga kiterjed.

XI.. AZ ADATBIZTONSÁG §ZABÁLYAI

A fizikai biztonság rendje

A tlzikai biztonság szabál7l oz,ásakor kü] örröseir íbntosak:

- az adathordozó eszközök helyiségeit a biztonsági előírásoknak megf-elelően kell
kialakítani " és fo]<ozottan kell védeni az iiletéktelen behatolás. a tűz vagy a
ternrészeti csapás el len,
szerrrélyek belépése csak hivatalos í'elaclataikkal ijsszhangbatl történhet,
a számitástechnil<ai eszközök hozzáférési kr"rlcsát ljelszől szolgálati titokként kell
kezelni;
lriztosítani l<ell" hogy a szánrítástecirrrikai eszközöl< biztonsági dokumentációját
csak íblhatalmazott személ_vek ériék el,

Az üzemeltetési biztonság rendje

Különösen fontosak az alábbi szempontok:
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össze kell állítani a számítástechnikai eszközök lrasználatára jogosított személ5,ek
névsorát. azonosítóikat , .ielszavait és íbladataikat , ellenőrizrri kell aciatoklroz való
hoz:záférés személyi kulcsait. rrrelyeket szükség szerint változtatni kell,
biztosítani kell, hogy a rendszer eleme i csak illetékes szerrrély által leg.1,,en
változtathatő ,

a dokumentumokat úlgy kell kezelni és tárolni. trog1, elcserélésük, elvesztéstik
l<ikúiszöböllrető legyerr 

"

intézkedések megvalósításával lbiztonsági másolatok készítésévell a számítástechnikai
üzemzavatok hatását ellensúlyozni kell,

A technikai biztonság rendje

Fontos szabályozási szempontok:
aZ adatok, programok rongálását szánrítástechnikai rntidszerekkel is meg l<ell
akadályozni,
az adatállomárryokat úgy kell kezelni, hogy megsemmisüléstik esetén tartalmirk
rekonstruáilrató iegyen,
a hozzáférést jelszavakkal kell ellerrór.izni ,

a bevitt arlatok helyességét ellenőrizrri keli,
progranrfe"ilesztós, próba céljára valódi adatok nem hasztrálhatók.

xn.
zÁnónnlrpgr,KpzÉ§§K

Jelen szabályzat 2015.03.16-án lép hatályba.

A közalkalmazottak adatkezelési szabá|yzat hatátya kiterjed:
Személyek Nappali Intézménye (8200 Veszprém, Gábor Árnn u, 2.)

Göllesz Viktor Fogyatékos

Veszprém, 2a15.03.16

intézményvezető
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