
Budapest Fovaros Vagyonkezelo Kozpont Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag

A szemelyes adatok kezeleserol, a kozerdeku adatok elektronikus kozzetetelerol
valamint a kozerdeku adatigenylesekteljesltesenek rendjerol szolo szabalyzat

Kiadas

1.

1.

1.

2.

Kiadasokazonositoi

Adatvedelemrol, adatbiztonsagrol es a Kozerdeku adatok
szolgaltatasanak rendjerol szolo 26/2014. szamu szabalyzat

Kozerdeku informaciok elektronikus kozzetetelerol szolo 28/2014
szamu szabalyzat, valamint annak kulon megjelentetett 3. szamu
melleklete

Kozerdeku adatok megismeresere iranyulo igenyek teljesitesenek
rendjet rogzito 27/2014. szamu s/abalyzat

A szemelyes adatok kezeleserol, a kozerdeku adatok elektronikus
kozzetetelerol valamint a kozerdeku adatigenylesek teljesitesenek
rendjerol szolo szabalyzat

Hatalybalepes
datuma

2014.07.22.

2014.07.22

2014.07.22

2016.06.10.

Modosito

Kiadhatosag igazoloja: Jogi Igazgatosag (dr. Toth Gergely jogi igazgato)

rL. mv^^
A szabalyzat szakmai felelfise^zionsa^iroda ((Hefocs Gyula biztonsagi vezeto} * *

* W^
Szabalyzat j6vShagyoja: (BartsJ. Balazs vezerigazgatoV

'"•"iL -. , <
i Kozpont

Tlv RJfcEvinvUirsasig
r^-^



ZRT-

Budapest Fovaros Vagyonkezelo Kozpont Zartkoriien Mukodo Reszvenytarsasag

A szemelyes adatok kezeleserol, a kozerdekii adatok elektronikus kozz etc tele rol,

valamint a kozerdekii adatigenylesek teljesitesenek rendjerol szolo szabalyzat

2016



1. Az utasitas celja

Az utasitas celja armak biztositasa, hogy a Budapest Fovaros Vagvonkezelo Kozpont Zartkoruen
MukodQ Reszvenytarsasag (tovabbiakban: BFVK Zrt.) szemelyes adatkezelese, kozerdeku adatainak
elektronikus kozzetetele, illetve az eseti kozerdeku adat igenylesek teljesitesenek rendje feleljen meg
az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny
rendelkezeseinek, tovabba a BFVK Zrt. tegyen eleget gazdalkodasa atfogo, szamlaszintii, illetve teteles
ellenorzesere iranyulo adatigenylesek teljesitesere vonatkozo kulon torvenyek eloirasainak.

I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

2. Az utasitas hatalya

• targyi hataly: az utasitas targyi hatalya kiterjed a szemelyes adatok kezelesere, a kozerdeku

adatok elektronikus kozzetetelere, az eseti kozerdeku adat igenylesek, tovabba a BFVK Zrt.

gazdalkodasanak szamlaszintu, illetve teteles ellenorzesere iranyulo adatkeresek teljesitesere.

Jelen utasitas hatalya nem terjed ki az adat -es informaciobiztonsag szabalyozasara, melyrol

kulon utasitas rendelkezik

• szemelyi hataly: az utasitas szemelyi hatalya kiterjed, a BFVK Zrt. osszes munkavallalojara,

kiilonosen az adatfelelos szervezeti egysegek vezetoire, a belso adatvedelmi felelosre es a

webadminisztratorokra

3. ertelmezo rendelkezesek

• erintett: szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetlenu! vagy kozvetve - azonosithato

termeszetes szemely;

• szemelyes adat: az erintettel kapcsolatba hozhato adat - kulonosen az erintett neve, azonosito

jele, valamint egy vagy tobb fizikai, fiziologiai, mentalis, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis

azonossagara jellemzo ismeret -, valamint az adatbol levonhato, az erintettre vonatkozo

kovetkeztetes;

• kulonleges adat: faji eredetre, a nemzetiseghez tartozasra, politikai velemenyre vagy

partallasra, vallasos vagy mas vilagnezeti meggyozodesre, az erdek-kepviseleti szervezeti

tagsagra, a szexualis eletre, egeszsegi allapotra, koros szenvedelyre vonatkozo szemelyes adat,

valamint a buniigyi szemelyes adat.
(ha az utasitas szbvege a tovabbiakban szemelyes adat kifejezest hasznal, abba beleertendo a

kulonleges adat is, kiveve, ha az utasitas ettol elterfien rendelkezik}

• kozerdeku adat: a BFVK Zrt. tevekenysegere vonatkozo vagy kozfeladatanak ellatasaval

osszefuggesben keletkezett barmilyen modon vagy formaban rogzitett informacio vagy

ismeret, igy kulonosen a BFVK Zrt. hataskorere, illetekessegere, szervezeti felepitesere,

szakmai tevekenysegere, eredmenyessegere, az altala birtokolt adatfajtakra es a mukodeset



szabalyozo jogszabalyokra, a gazdalkoda"sara, valamint az altala megkotott szerzodesekre
vonatkozo adat;
(ha az utasftas szovege a tovabbiakban kozerdeku adatot emlit, azon a kozerdekbol nyilvanos
adatokat is erteni kell, kiveve, ha az utasitas szovege ettol elteroen rendelkezik)

kozerdekbol nyilvanos adat: a kozerdeku adat fogalma ala nem tartozd minden olyan adat,
amelynek nyilvanossagra hozatalat, megismerhetoseget vagy hozzaferhetdve tetelet torveny
kozerdekbol elrendeli, kulonosen a BFVK Zrt. feladat- es hataskoreben eljaro szemely neve,
feladatkore, munkakore, vezetoi megbizasa, a kozfeladat ellatasaval 6sszefugg6 egyeb
szemelyes adata.

hozzajarulas/tiltakozas:
hozzajarulas: az erintett akaratanak onkentes es hatarozott kinyilvanftasa, amely megfelelfi
tajekoztatason alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a ra vonatkozo
szemelyes adat kezelesehez;
tiltakozas: az erintett nyilatkozata, amellyel szemelyes adatanak kezeleset kifogasolja, es az
adatkezeles megszunteteset, illetve a kezelt adat torleset keri;

adatkezeles: az alkalmazott eljarastol fuggetlenul az adaton vegzett barmely miivelet vagy a
muveletek osszessege, igy kulonosen gyujtese, felvetele, rogzitese, rendszerezese, tarolasa,
megvaltoztatasa, felhasznalasa, lekerdezese, tovabbitasa, nyilvanossagra hozatala,
osszehangolasa vagy osszekapcsolasa, z^rolasa, torlese es megsemmisitese, valamint az adat
tovabbi felhasznalasanak megakadalyozasa, fenykep-, hang- vagy kepfelvetel keszitese,
valamint a szemely azonositasara alkalmas fizikat jellemzok (pi. ujj- vagy tenyernyomat, DNS-
minta, iriszkep) rbgzftese;

adatzarolas: az adat azonosito jelzessel valo ellatasa tovabbi kezelesenek vegleges vagy
meghatarozott idoretorteno korlatozasa celjabol;

adattovabbltas: az adat meghatarozott harmadik szemely szamara torten6 hozzaferhetove
tetele;

adattorles: az adat felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy helyreallitasa tobbe nem
lehetseges;

adatmegsemmisftes: az adatot tartalmazo adathordozo teljes fizikai megsemmisitese;

adatfelelos szervezeti egyseg: a BFVK Zrt. azon szervezeti egysege, amely szemelyes adatot
kezel, illetve amelynel kozerdeku adat keletkezik, illetve rendelkezesre all;

belso adatvedelmi felelos: a szemelyes adatok kezelesenek, a kozerdeku adatok elektronikus
kozzetetelenek, valamint az eseti kozerdeku adat igenylesek teljesitesenek jogszabalyi
megfeleleseert felelos munkavallalo

webadminisztrator: kozerdeku adat weblapon valo publikalasara kijelolt munkavallalo

harmadik szemely: a BFVK Zrt. -n, valamint az erintetten kivul minden mas termeszetes vagy
jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet

adatvedelmi incidens: szemelyes adat jogellenes kezelese vagy feldolgozasa, fgy kulonosen a
jogosulatlan hozzaferes, megvaltoztatas, tovabbitas, nyilvanossagra hozatal, torles vagy
megsemmisites, valamint a veletlen megsemmisules es serules.

adat leltar: adatfelelos szervezeti egyseg altal kezelt szemelyes adatok, illetve kozerdeku
adatok osszessege

hatosag: Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag

altalanos kozzeteteli tista: az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol
szolo 2011. evi CXII. torveny (tovabbiakban: Infotv.) 1. szamu mellekleteben meghatarozott,
elektronikus kozzeteteli kotelezettseg ala esfi kozerdeku adatok osszesseget tematizaltan
tartalmazo jegyzek



kulonos kozzeteteli lista: Az Infotv. 1. szamu mellekleteben nem szereplo, a BFVK Zrt. altal mas

jogszabaly alapjan kotelezo'en kbzzeteendo kbzerdeku adatok osszesseget, tematizaltan

tartalmazo jegyzek

egyedi kozzeteteli lista: a vezerigazgato, vagy a Fopolgarmesteri Hivatal dbntese alapjan

kbzzeteendd kozerdekti adatok osszesseget tartalmazo jegyzek

gazdalkodas atfogo, szamlaszintii, illetve teteles ellenorzese: a BFVK Zrt. gazdalkodasanak,

eredmenyessegenek, valamint torvenyessegenek ellenorzese, amelynek lefolytatasara kulon

torvenyekben meghatarozott kulso szervek jogosultak

II. A SZEMELYES ADATOK VtDELME

4. A szemelyes adatkezeles elvei

Szemelyes adat kizarolag meghatarozott celbol, jog gyakorlasa es kotelezettseg teljesitese erdekeben

kezelheto. Csak olyan szemelyes adat kezelhetfi, amely az adatkezeles celjanak megvalosulasahoz

elengedhetetlen es a eel eleresere alkalmas.

A szemelyes adat csak a eel megvalosulasahoz sziikseges mertekben es ideig kezelheto.

5. Az adatkezeles jogalapja

• Szemelyes adat akkor kezelheto, ha
a) ahhoz az erintett hozzajarul, vagy
b) azt torveny vagy - torveny felhatalmazasa alapjan, az abban meghatarozott korben - helyi

onkormanyzati rendelet kozerdeken alapulo celbol elrendeli
{a tovabbiakban: kotelezcS adatkezeles).

• Kulonleges adatot a BFVK Zrt. kizarolag torveny felhatalmazasa alapjan kezel (kulbnosen a
foglalkoztatashoz kapcsolodo egeszsegugyi es erdekkepviseleti szervezeti tagsagra vonatkozo
adatokat), ez alol kivetelt kepez az erintett erkolcsi bizonyitvanyaban szereplo bunugyi adat,
amelyet a BFVK Zrt. az erintett onkentes hozzajarulasa alapjan kezel.
Erkolcsi bizonyitvanya bemutatasara a munkavallalo a munkaviszony fennallasa alatt is
felhivhato.

A munkavallalotol onkentes hozzajarulas alapjan csak olyan nyilatkozat megtetele vagy adat kbzlese
kerheto, amely szemelyhez fCizodo jogat nem serti, es a munkaviszony letesitese, teljesitese vagy
megszunese szempontjabol lenyeges.

Ha a szemelyes adat felvetelere az erintett hozzajarulasaval kerult sor, a felvett adatokat, torveny
eltero rendelkezesenek hianyaban a BFVK Zrt. a ra vonatkozo jogi kotelezettseg teljesitese, valamint
sajat, illetve harmadik szemely jogos erdekenek ervenyesitese celjabol - ha ezen erdek ervenyesitese
a szemelyes adatok vedelmehez fuzodo jog korlatozasaval aranyban all - tovcibbi kulon hozzajarulas
nelkul, valamint az erintett hozzajarulasanak visszavonasat kovetoen is kezelheti.

6. Adatvedelmi incidensek kezelese

Adatvedelmi incidens bekovetkezeserol haladektalanul ertesiteni kell a belso adatvedelmi felelost. Az
adatvedelmi felelos - a Vezerigazgato egyideju ertesitese mellett - azonnal megkezdi az adatvedelmi
incidens kovetkezmenyeinek elharitasat, a jogellenes allapot megszunteteset a Jogi igazgatosag



bevonasaval. Az adatvedelmi felelos koteles kivizsgalni az adatvedelmi incidens koriilmenyeit, kivalto
okait, hatasait. A vizsgalat eredmenyerdl a Vezerigazgatot tajekoztatja.

7. Az erintett tajekoztataskeresi joga

Az erintett kerelmezheti a belsd adatvedelmi felelosnel:
• tajekoztatasat szemelyes adatai kezeleserol,
• szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint
• szemelyes adatainak - a kotelezo adatkezeles kivetelevel - torleset vagy zarolasat.

Az erintett kerelmere a belso adatvedelmi felelos legfeljebb 25 napon belul irasban tajekoztatast ad az
erintettre vonatkozo - BFVK Zrt. altal kezelt - szemelyes adatokrol, azok forrasarol, az adatkezeles
celjarol, jogalapjarol, idotartamarol, bekbvetkezett adatvedelmi incidens korulmenyeirol, hatasairol es
az elharftas^ra megtett intezkedesekrol, tovabba - az erintett szemelyes adatainak harmadik

szemelynek torteno tovabbitasa eseten - az adattovabbitas jogalapjarol es cimzettjerol.

A tajekoztatas ingyenes, ha a tajekoztatast kerci a folyo evben azonos adatkorre vonatkozoan
tajekoztatasi kerelmet meg nem nyujtott be. Egyeb esetekben kdltsegten'tes allapithato meg. A mar
megfizetett koltsegteritest vissza kell teriteni, ha az adatokat jogellenesen kezeltek.

Az adatfelelos szervezeti egysegek szemelyes adat, valamint szemelyes adattovabbitasi nyilvantartast,
a belso adatvedelmi felelos a bekovetkezett adatvedelmi incidensekrol adatvedelmi incidens
nyilvantartast vezetnek. Az adatfelelos szervezeti egysegek elobbi nyilvantartasaikat kotelesek

elerhetove tenni a belso adatvedelmi felelos reszere.

8. Szemelyes adatok helyesbitese, torlese, zarolasa, tiltakozas a szemelyes adatok kezelese
alien

Ha a BFVK Zrt. altal kezelt szemelyes adat a valosagnak nem felel meg es a valosagnak megfelelo
szemelyes adat rendelkezesre all a szemelyes adatot helyesbiteni kell.

A kezelt szemelyes adatot torolni kell, ha:
• kezelese jogellenes;
• onkentes hozzajarulason alapulo adatkezeles eseten az erintett ezt keri;
• az hia'nyos vagy teves - es ez az allapot jogszerCien nem orvosolhato -, felteve, hogy a torlest

torveny nem zarja ki;
• az adatkezeles celja megsziint, vagy az adatok tarolasanak torvenyben meghatarozott

hatarideje lejart;
• azt a bfrosag vagy a Hatosag elrendelte.

Tories helyett a szemelyes adatot zarolni kell, ha az erintett ezt keri, vagy ha a rendelkezesere allo
informaciok alapjan feltetelezheto, hogy a torles sertene az erintett jogos erdekeit.

Az erintett tiltakozhat szemelyes adatanak kezelese ellen, ha a szemelyes adatok kezelese vagy
tovabbitasa kizarolag a BFVK Zrt. jogi kbtelezettsege teljesitesehez, vagy harmadik szemely jogos
erdekenek ervenyesitesehez szukseges, kiveve, ha az adatkezeles kotelez6.

Szemelyes adat helyesbiteserol, tbrleserdl, zarolasarol, illetve a szemelyes adatkezeles elleni tiltakozas
elbfralasarol a belso adatvedelmi felelos (helyesbitesre, z^rolasra, torlesre iranyulo kerelem eseten a
kerelem kezhezvetelet koveto 25 napon, szemelyes adatok kezelese elleni tiltakozas eseten 15 napon
belul) dont. Ennek erdekeben a belso adatvedelmi felelost az ilyen igenyekrol az a szervezeti egyseg



ertesiti, amelynek szemelyes adatleltarja ban az erintett adat szerepel, illetve akinek a kerelmet eloszor

kezbesitettek.

A helyesbitesrol, torlesrol, zarolasrol, illetve szemelyes adat kezelese elleni tiltakozas elbiralasarol -
utobbi esetben, ha annak helyt adtak - az erintettet, tovabba mindazokat ertesiteni kell, akiknek

korabban az adatot tovabbitotta"k.

Ha a belso adatvedelmi fele!6s a helyesbftesre, torlesre, zarolasra iranyulo kerelmet, illetve a

szemelyes adat kezeles elleni tiltakozast elutast'tja irasban ertesiti az erintettet a kerelem

elutasitasanak tenybeli es jogi indokairol, megjelolve a dbntes elleni jogorvoslati lehetosegek

(bir6sa"ghoz illetve a Hatosaghoz fordulas) reszleteit.

Ha a belso adatvedelmi felelos a szemelyes adat kezelese elleni tiltakozasnak helyt ad, az adatkezelest

- beleertve a tovabbi adatfelvetelt es adattovabbitast is - megszunteti es az adatokat zarolja. Az adat

nem torolheto, ha az adatkezelest torveny rendelte el, az adat ettol kezdve azonban nem tovabbithato

harmadik szemelyeknek.

9. Az erintett elozetes tajekoztatasa

Az erintettel az adatkezeles megkezdese elott kozolni kell, hogy az adatkezeles hozzajarulason alapul

vagy kotelezo.

Az erintettet az adatkezeles megkezdese elcitt egyertelmuen es reszletesen tajekoztatni kell az adatai

kezelesevel kapcsolatos minden tenyrdl, igy kulonosen az adatkezeles celjarol es jogalapjarol, az

adatkezelesre jogosult szemelyerol, az adatkezeles idotartamarol, illetve arrol, hogy kik ismerhetik

meg az adatokat. A tajekoztatasnak ki kell terjednie az erintett adatkezelessel kapcsolatos jogaira es

jogorvoslati lehetdsegeire is.

10. Bejelentes az adatvedelmi nyilvantartasba

A belso adatvedelmi felelos a BFVK Zrt. altal folytatott szemelyes adatkezeleseket bejelenti a

Hatosagnak, az adatkezelesnek az adatvedelmi nyilvantartasba valo felvetele vegett. Nem kel!

bejelenteni a BFVK Zrt. munkavallaloival kapcsolatos adatkezeleseket.

III. A KOZERDEKU ADATOK NYILVANOSSAGA

A) A kozerdeku adat megismerese iranti eseti igeny teljesitesenek rendje

11. Eseti kozerdeku adatigenyles

Kozerdeku adat megismerese iranyulo igenyt szoban, irasban (postai levelben vagy elektronikus uton)
barki benyujthat a belso adatvedelmi felelfisnel. Ha az adatigenyles nem kozvetlenul a belso

adatvedelmi felelcishoz erkezik, az adatigenylest haladektalanul tovabbitani kell a belso adatvedelmi

fele!6snek. Ha az adatigenyles nem egyertelmu a belso adatvedelmi felelos felhivja az igenylot az igeny

pontositasara.

Ha torveny maskent nem rendelkezik, az adatigenylo szemelyes adatait a BFVK Zrt. csak annyiban

kezelheti amennyiben az az igeny teljesftesehez) az ismetelt adatkeres fennallasa vizsgalatahoz, illetve

az igeny teljesiteseert megallapitott koltsegterites megfizetesehez szukseges. Az ismetelt adatkeres



megallapitasa szempontjabol relevans egy ev elteltevel, illetve a koltsegek megfizeteset kovetoen az

igenylo szemelyes adatait torolni kell.

12. A kozerdeku adatigenyles megtagadasa, reszbeni teljesitese, ismetelt adatigenyles

elutasitasa

A BFVK Zrt. valamely altala kezelt adat (uzleti) titok jellegere csak szuk korben hivatkozhat, azaz erre
tekintettel kozerdeku adatigenyles teljesitese csak kiveteles esetben tagadhato meg, ugymint:

• nyilvanossagra hozatal nem eredmenyezheti az olyan adatokhoz - igy klilonosen a vedett
ismerethez - valo hozzaferest, amelyek megismerese az uzleti tevekenyseg vegzese
szempontjabol aranytalan serelmet okozna, felteve bogy ez nem akadalyozza meg a
kozerdekbol nyilvanos adat megismeresenek lehetoseget.

• A BFVK Zrt. feladat- es hataskorebe tartozo domes meghozatalara iranyulo eljaras soran
keszitett vagy rogzitett, a dontes megalapozasat szolgalo adat a keletkezesetol szamftott tiz
evig (ha valamely adatra torveny ennel rovidebb hataridot nem hataroz meg) nem nyilvanos.
Ezen adatok megismereset - az adat megismeresehez es a megismerhetoseg kizarasahoz
fuzodo kozerdek sulyanak merlegeles^vel - a belso adatvedelmi felelos javaslata alapjan a
vezerigazgato engedelyezheti. Az ilyen adat megismeresere iranyu!6 igeny az emlitett 10 even
belul akkor utasithato el, ha az adat tovabbi jovobeli dontes megalapozasat is szolgalja, vagy
az adat megismerese a BFVK Zrt. torvenyes mukodesi rendjet vagy feladat- es hataskorenek
illetektelen kulso befolyastol mentes ellatasat, igy kulonosen az adatot keletkezteto
allaspontjanak a dontesek elokeszitese soran torteno szabad kifejteset veszelyeztetne.

Az adatigenylesnek a belso adatvedelmi felelos nem koteles eleget tenni, ha az igenylo nem adja meg
nevet, nem termeszetes szemely igenylo eseten megnevezeset, valamint azt az elerhetoseget
amelyen szamara az adatigenylessel kapcsolatos barmely tajekoztatas es ertesites megadhato.

Ha a kozerdeku adatot tartaimazo dokumentum az igenyld altal meg nem ismerheto adatot is
tartalmaz, a masolaton a meg nem ismerheto adatot felismerhetettenne kell tenni.

Amennyiben a kozerdeku adat egyben szerzoi jogi vedelem alatt allo mu, arrol masolat nem adhato ki.
Ilyen esetben a szerzoi munek a nyilvanos adatokat tartaimazo reszebe betekintest kell engedelyezni
az adatigenylo reszere. Ebben az esetben a betekintes soran az adatrol fenykepfelvetel, feljegyzes nem
keszitheto.

Az adatigenylest a belso adatvedelmi felelos elutasithatja, ha azonos igenylo, egy even beliil azonos
adatkorre korabban mar adatigenylest nyujtott be (ismetelt adatigenyles), felteve, hogy az adatokban
valtozas nem allt be.

Ha az adatigenylessel erintett kozerdeku adatot nem a BFVK Zrt. kezeli, errol az adatigenylot
haladektalanul ertesiteni kell az adatkezelo megjelolesevel, ha az ismert.

Az igeny teljesitesenek megtagadasarol - annak indokaival, valamint az igenylot megilleto jogorvoslati
lehetosegekrol valo tajekoztatassal egyutt - az igeny beerkezeset koveto 15 napon belul irasban vagy
elektronikus levelben ertesiteni kell az igenylot.

Az elutasitott kerelmekrol, valamint az elutasftasok indokairol a belso adatvedelmi felelos
nyilvantartast vezet, es az abban foglaltakrol minden evben januar 31-eig tajekoztatja a Hatosagot,



13. A kozerdeku adatigenyles teljesitese

A belso adatvedelmi felelos a kozerdeku adat megismeresere iranyulo igenynek a kerelem BFVK Zrt. -
hez beerkezeset koveto 15 napon belul tesz eleget. A belsfi adatvedelmi felelos az adatigenyles
teljesitese erdekeben megkeresi az adatfelelos szervezeti egyseget, amely a megvalaszolashoz
szukseges adatokat, az adatigenylo altal kert modon es formaban koteles a belso adatvedelmi
felelosnek haladektalanul megkiildeni.

Az elobbiek szerint kell eljarni akkor is, ha a kozerdeku adatigenyles cimzettje a Fopolgarmesteri Hivatal
es a BFVK Zrt. -hez a Fopolgarmesteri Hivataltol erkezik megkereses, a BFVK Zrt. altal kezelt kozerdeku
adatok beszerzese erdekeben.

Ha az adatigenyles jelentos terjedelmu, illetve nagyszamu adatra vonatkozik, vagy az adatigenyles
teljesitese a BFVK Zrt. alaptevekenysegenek ellatasahoz szukseges munkaeroforras aranytalan
merteku igenybevetelevei jar, a 15 napos teljesitesi hataridd egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbtthato. A hosszabbitasrol az igenyldt ertesiteni kell.

Az adatokat tartalmazo dokumentumrol vagy dokumentumreszrQI, annak tarolasi modjatol
fuggetlenul az igenylo masolatot kaphat, azokba betekinthet, illetve azokrol fenykepfelvetelt keszithet.

Az adatigenylesnek az igenylo altal ki'vant, kozerthetd formaban es modon kell eleget tenni, kiveve, ha
ez csak aranytalan nehezseggel teheto meg. Ha kert adatot a BFVK Zrt. korabban mar elektronikus
formaban nyilvanossagra hozta, elegendd ennek eleresi utvonalat megjelolni.

Jelen utasitas kozzetetelevel a BFVK Zrt. internetes honlapjan (tovabbiakban; honlap) tajekoztatast kell
adni az eseti kozerdeku adat igenylesek teljesitesenek rendjerol.

14. Koltsegterites szabalyai

A BFVK Zrt. az adatigenyles teljesfteseert - az azzal kapcsolatban felmerult koltseg mertekeig terjedoen
- koltsegteritest allapithat meg, amelynek osszegerol az igenylot az igeny teljesiteset megelozo'en
tajekoztatni kell. Az igenylo a kapott tajekoztatas kezhezvetelet koveto 30 napon belul nyilatkozik arrol,
hogy az igenyleset fenntartja-e. A tajekoztatas megtetele es az igenylo nyilatkozatanak a
visszaerkezese kozott eltelt idotartam az adatigenyles teljesftesi hataridejebe nem szamit bele. Ha az
igenyld az igenyet fenntartja, a koltsegteritest a BFVK Zrt. altal megallapitott legalabb 15 napos
hataridon belul kell megfizetni.

A koltsegterites mertekenek rneghatarozasa soran az alabbi koltsegelemek vehetok figyelembe:

• az igenyelt adatokat tartalmazo adathordozo koltsege,
• az igenyelt adatokat tartalmazo adathordozo az igenylo reszere tbrtend kezbesitesenek

koltsege,
• ha az adatigenyles teljesitese a BFVK Zrt. alaptevekenysegenek ellatasahoz szukseges

munkaeroforras aranytalan merteku igenybevetelevel jar, az adatigenyles teljesitesevel
osszefuggo munkaero-raforditas koltsege.

A koltsegteritfis alkalmazasarol, mellozeserdl es mertekerol a Gazdasagi Igazgato es a bels6
adatvedelmi felelds dont, az adatfelelds szervezeti egyseg bevonasaval.

A koltsegelemeket 6s azok merteket a BFVK Zrt. a honlapjan kozzeteszi.



B) KOZERDEKU ADATOK ELEKTRONIKUS KOZZETETELE

A BFVK Zrt. -re kiterjedd jogszabalyok alapjan kotelezoen kozzeteendo kozerdeku adatokat digitalis
formaban, barki szamara, szemelyazonositas nelkul, korlatozastol mentesen, kinyomtathato es
reszleteiben is adatvesztes es -torzulas nelkul kimasolhato modon, a betekintes, a letbltes, a
nyomtatas, a kimasolas es a halozati adatatvitel szempontjabol is dijmentesen kell a BFVK Zrt.
honlapjan hozzafe>hetdve tenni (a tovabbiakban: elektronikus kozzetetel).

A kozzetetel

• altalcinos,

• kulonoses

• egyedi

kozzeteteli listak szerinti bontasban tortenik a honlapon.

A honlapot ugy kell kialakitani, bogy a BFVKZrt. altal publikalt kozerdeku adatok kozvetlenul elerhetoek
legyenek az allam altal mCikodtetett egyseges ,,kozadatkeres6" rendszer kozponti elektronikus
jegyzekeben. A ,,kozadatkereso.hu" weblap elereset biztosito utvonalat a BFVK Zrt. honlapjan meg kell

jeleniteni.

15. Elektronikus kozzetetel belso eljarasa

A belso adatvedelmi felelos tablazatos formaban elkesziti es folyamatosan karbantartja a kotelezSen
kozzeteendo kozerdeku adatok altalanos, kulonos es egyedi kozzeteteli listajat, amely tartalmazza,
bogy az egyes kozerdeku adatok, melyik adatfelelds szervezeti egyseg adatteltarjaba tartoznak.

Az adatfelelos szervezeti egyseg, a leltarjaba tartozo - kotelezo kozzetetel hatalya eso - kozerdeku adat
keletkezeserol, valtozasarol haladektalanul ertesiti a belso adatvedelmi felelost, az adat publikalasra
alkalmas verziojanak megkuldesevel. Ha a belsfi adatfelelos a publikalast jovahagyja, azt 48 oran belul
megkuldi a webadminisztratornak pubtikalasra. Ha a belso adatvedelmi felelosnek megkuldott adatot

nem kell publikalni, az hianyos vagy publikalasra alkalmatlan, a belso adatvedelmi felelos errol ertesiti
az adatfelelos szervezeti egyseget, illetve hianypotlasra hivja fel, melynek az adatfelelos szervezeti
egyseg haladektalanul koteles eleget tenni. Ha a bels6 adatvedelmi felelos azt eszleli, hogy
publikalando adat keletkezeserol, valtozasarol az adatfelelos szervezeti egyseg nem ertesftette, a belso
adatvedelmi felelos a mulasztas p6tlasara hivja fel az adatfelelos szervezeti egyseget es errol ertesiti a
vezerigazgatdt. Az adatfelelos szervezeti egyseg a felhivas alapjan az adat megkuldeset koteles
haiadektalanul potolni.

Az adatfelelos szervezeti egyseg a publikalas megtortentet koteles ellenfirizni.

C) GAZDALKODAS ATFOG6, SZAMLASZINTU, ILLETVE TETELES ELLEN6RZESE

A BFVK Zrt. gazdalkodasanak, eredmenyessegenek, valamint torvenyessegenek ellenorzeset szolgalo,
kiilso ellenorzesre jogosult szervtdl erkezo megkeresest, az adott ellendrzesre vonatkozo kiilon
torvenyben meghatarozottak szerint kell teljesiteni. A megkereses teljesitesere, illetve az
ellendrzesben valo kozremukodesre az ellendrzes targya szerint illetekes szervezeti egyseg jogosult, a
BFVK Zrt. Szervezeti es Mukodesi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelfien. Ha az illetekes szerv nem
allapithato meg, a kozremukddo szervezeti egyseget a Vezerigazgato jeloli ki.



Ez a szabalyzat 2016. junius 10 -en lep hatalyba, egyben hatalyukat veszitik az alabbi szabalyzatok:

• adatvedelemrol, adatbiztonsagrol es a Kozerdeku adatok szolgaltatasanak rendjerol szolo
26/2014. szamu szabalyzat;

• kozerdeku informaciok elektronikus kozzetetelerol szolo 28/2014 szamu szabalyzat, valamint
annak kiilon megjelentetett 3. szamu melleklete; valamint

• kozerdeku adatok megismeresere iranyulo igenyek teljesitesenek rendjet rbgzito 27/2014.
szamu szabalyzat

Budapest, 2016. junius 10.

Baits J. Balazs vezerigazgato


