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1 Általános rész 

1.1 Bevezető rendelkezések 

Jelen szabályzat célja, hogy a KELER Csoport jelen szabályzatban határozza meg a természetes 

személyek személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatos irányelveket és 

kötelezettségeket valamint, hogy a KELER Csoport által folytatott adatkezelések megfeleljenek a 

hatályos jogszabályi elvárásoknak, célja továbbá, hogy a KELER Csoport belső szabályzattal is 

biztosítsa a személyes adatok hazai és európai szintű jogszabályokban meghatározott védelmét, 

ezen belül különösen az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak, és az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A KELER Csoport a tevékenysége során tudomására 

jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, – így 

különösen, de nem kizárólagosan GDPR), és az Infotv. szerint - kezeli. 

A KELER Csoport az olyan tevékenysége során, amely szükségszerűen együtt jár személyes adatok 

kezelésével, az adott tevékenységre vonatkozó speciális szabályzatokban – így például a KELER 

Csoport Titokvédelmi szabályzatában, a KELER Csoport pénzmosás és terrorizmus finanszírozás 

megelőzési szabályzatában – foglalt rendelkezések mellett a jelen szabályzat rendelkezési szerint 

jár el.  

Jelen szabályzat a KELER Csoport adatkezelési tevékenysége során figyelembe veendő és követendő 

elveket, rendelkezéseket tartalmaz. Ezeket az előírásokat minden egyes adatkezelési folyamat 

során, annak teljes tartama alatt figyelembe kell venni. 

A szabályzat módosításának oka: időszakos felülvizsgálat. 

1.2 Felülvizsgálat időpontja 

Az Adatvédelmi tisztviselő jelen szabályzat felülvizsgálata céljából köteles intézkedni az alábbi 

esetekben: 

 évente rendszeresen, legkésőbb a hatályba lépés hónapjának utolsó munkanapjáig, 

 az 1.4. pontban meghatározott jogszabályoknak és szabályozó iratoknak a 
szabályzat tartalmával közvetlen kapcsolatba hozható bármely eleme érdemi 
változása esetén. 

1.3 A szabályzat hatálya 

 Alanyi hatálya: kiterjed a KELER Csoport minden szervezeti egységére, az ezekben 

munkát végző természetes személyekre, és a KELER Csoporttal üzleti kapcsolatot, 

illetve jogviszonyt létesítő természetes személyekre, így különösen, de nem 

kizárólagosan: munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, 

továbbá az alvállalkozók, beszállítók, auditorok, a KELER Csoport ügyfeleit 

képviselő-, valamint az ügyfelek számlái felett rendelkezésre jogosult vagy ezek 

nevében, illetve képviseletében eljáró természetes személyek. 

 Tárgyi hatálya: kiterjed a KELER Csoport személyes adatokon végzett 

tevékenységére, így adatkezelési, -feldolgozási és -védelmi tevékenységére, az 

ezekkel összefüggő jogokra és kötelezettségekre. 



 

5 
 

1.4 Hivatkozások 

Kapcsolódó szabályzatok: 

 3-01 A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata 

 3-03 A KELER Zrt. kiszervezések kezeléséről szóló szabályzata 

 6-05 A KELER Csoport Információbiztonsági incidensek kezelésének szabályzata 

 6-07 A KELER Csoport Fizikai Biztonsági Szabályzata 

 6-08 A KELER Csoport Titokvédelmi Szabályzat 

 6-09 A KELER Csoport Információbiztonsági Szabályzata 

 6-16 A KELER Csoport Munkaügyi Szabályzata  

 6-21 A KELER Csoport Informatikai rendszerek jogosultság adminisztrációs 
szabályzata 

 6-41 A KELER Csoport Iratkezelési szabályzata 

 6-46 A KELER Csoport Panaszkezelési szabályzata 

 6-50 A KELER Csoport szabályzata a visszaélések, jogsértések megelőzéséről 

 6-60 A KELER Csoport Szabályzata a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás 
megelőzéséről 

Jogszabályi hivatkozások: 

 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.) 

 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól 

 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól (Bszt.) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv.) 

 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
(Hpt.) 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 

1.5 Hatályon kívül kerülő szabályzatok 

Nincs. 

1.6 Verziókövetés 

Jelen szabályzat verzió száma: v 1.5 

Előző szabályzat verzió száma: v 1.4 

Előző szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018.05.14. 

1.7 A szabályzatban használt fogalmak 

https://intranet/dokumentumok/szabalyozo/Dokumentumtr/6.%20Csoportszintű%20szabályozó%20iratok/6-16%20Munkaügyi%20szabályzat_2016.v1.15.docx
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100120.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700138.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700138.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon – automatizált vagy nem automatizált 

módon - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adatgyűjtés, 

felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé 

tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, 

az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja. Jelen szabályzat vonatkozásában adatkezelőnek a KELER vagy a 

KELER KSZF minősül. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Adatvédelmi tisztviselő: A KELER Csoport által a GDPR 37. cikk (2) bekezdése szerinti adatvédelmi 

tisztviselői feladatok jelen szabályzat szerinti elvégzésére kijelölt személy. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, 

valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 

nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

állampolgárával azonos jogállást élvez 

Érintett: azonosított vagy - közvetlenül illetve közvetett módon valamely azonosító alapján - 

azonosítható természetes személy. 

Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 

kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 

minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett 

biológiai minta elemzéséből ered. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). 

KELER: KELER Központi Értéktár Zrt.  
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KELER Csoport: A KELER és a KELER KSZF együttesen. 

KELER KSZF: KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 

etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a 

bűnügyi személyes adatok, a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 

biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 

szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon - 

különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Területi vezető: az adott vezérigazgató irányítása alatt álló szervezeti egységek (az igazgatóságok, 

egyes különálló területek pl.: Compliance, Belső Ellenőrzés) vezetői, továbbá a 6-16 A KELER 

Csoport Munkaügyi Szabályzata 2.5 1. és 2. pontokban felsoroltak. 

WP29 Munkacsoport: A 95/46/EK irányelv 29. cikkében meghatározott, a tagállamok adatvédelmi 

biztosaiból, illetve adatvédelmi hatóságainak képviselőiből álló független tanácsadó, véleményező 

és konzultatív fórum. Állásfoglalásaival és javaslataival segíti az Európai Bizottság munkáját az 

európai polgárok információs önrendelkezési jogának védelme érdekében. 

 

https://intranet/dokumentumok/szabalyozo/Dokumentumtr/6.%20Csoportszintű%20szabályozó%20iratok/6-16%20Munkaügyi%20szabályzat_2016.v1.15.docx
https://intranet/dokumentumok/szabalyozo/Dokumentumtr/6.%20Csoportszintű%20szabályozó%20iratok/6-16%20Munkaügyi%20szabályzat_2016.v1.15.docx


 

8 
 

2 Az adatkezelések és adatfeldolgozások  

2.1 Az adatkezelés elvei: 

Célhoz kötöttség elve: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet, azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. A célhoz 

kötöttség elve nem felülírható vagy pótolható az adatalany hozzájárulásával. 

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok felvételének és 

kezelésének tisztességesnek és jogszerűnek kell lennie Az adatok kezelését az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

 

Szükségszerűség/adattakarékosság elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas 

(megfelelő, releváns). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. 

 

Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az adatkezelés elvei betartásáért, az azoknak való 

megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; 

minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek. 

 

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az 

érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 

lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor. 

 

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő 

technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. 

 

Beépített és alapértelmezett adatvédelem: Az adatkezelőnek – mind az adatkezelés módjának 

meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során – az adatvédelem elveinek és az érintett 

jogainak védelméhez szükséges garanciák érvényesülését biztosító megoldásokat (technikai és 

szervezési intézkedéseket, pl. álnevesítés) kell beépítenie az adatkezelés teljes folyamatába.  

Ezen intézkedések és garanciák megvalósítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 a tudomány és a technika adott fejlettségi szintje; 

 a megvalósítás költségei; 

 az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai; 

 a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 

súlyosságú kockázat. 
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Az adatkezelőnek az adatkezelés folyamatában minden lépésben biztosítani kell, hogy 

alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerülhessen csak sor, amelyek 

az adott konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából feltétlenül szükségesek. Ez a kötelezettség 

vonatkozik az esetlegesen gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk 

időtartamára és hozzáférhetőségükre egyaránt. 

2.2 Az adatkezelés jogalapjai: 

A KELER Csoport adatkezelése a következő jogalapokon nyugodhat: 
 
Érintett hozzájárulása: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása csak abban az esetben tekinthető 

elfogadhatónak, ha az önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul. 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, 

hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult, ezért az érintett hozzájárulását 

írásba kell foglalni vagy egyéb módon kell bizonyíthatóvá tenni (pl. rögzített telefonvonal, honlapon 

a hozzájárulást jelentő checkboxra kattintás, stb.). Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli 

nyilatkozat keretében adja meg, amely egyidejűleg más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti 

kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és 

könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Amennyiben az érintett 

hozzájárulása nem állapítható meg egyértelműen, illetve nem igazolható, hogy az megfelelő 

tájékoztatáson alapult, a hozzájárulást nem szolgálhat az adatkezelés jogalapjaként. Az érintett 

hozzájárulásának is az egyes ügyek vonatkozásában jól elkülöníthetőnek kell lennie. A hozzájáruló 

nyilatkozat bármely olyan része, amely a GDPR rendelkezéseibe ütközik, érvénytelen. Az érintett 

jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása 

előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon 

kell lehetővé tenni, mint annak megadását.  

 

Szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

lépések megtételéhez szükséges. 

 

Jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges. Jogi kötelezettség alatt az uniós vagy tagállami jogszabályi 

rendelkezéseket kell érteni. 

 

Jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett 

olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés meghatározása előtt el kell végezni az ún. érdekmérlegelési 

tesztet, (az érdekmérlegelési teszt-mintát jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza) amelynek 

során először azonosítani kell az Adatkezelő jogos érdekét, a súlyozás ellenpontját képező 

adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, 

hogy kezelhető-e a személyes adat. Az érdekmérlegelési tesztet mindig az új adatkezelést 

kezdeményező, illetve az adatkezelést meghatározó szakterületnek kell elvégezni az adatvédelmi  

tisztviselő bevonásával és segítségével.  

A KELER csoport vonatkozásában ugyan nem releváns (nem alapul az adatkezelése ilyen 

jogalapokon), azonban megjegyzendő, hogy a GDPR alapján az adatkezelés az érintett vagy egy 
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másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt is szükséges lehet, továbbá az 

adatkezelés alapulhat olyan jogalapon is, amely a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

A KELER Csoport adatkezeléseit az adatvédelmi tisztviselő által naprakészen vezetett, jelen 

szabályzat 1. sz. melléklete szerinti adatkezelői nyilvántartás tartalmazza. 

2.3 A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

A különleges adatok kategóriái különösen: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre, stb. utaló személyes adatok; egészségügyi adat, biometrikus 

adat, genetikai adat. 

 

Főszabály szerint a különleges adatok kezelése tilos. 

 

Az alábbi kivételes – a felsorolás nem taxatív jellegű1 - esetekben lehet különleges adatot kezelni: 

 az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok meghatározott 

célból történő kezeléséhez, és uniós vagy tagállami jog nem tiltja a hozzájárulás-adást;  

 az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 

biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei 

teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait 

és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a 

tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;  

 az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozott;  

 az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges;  

 az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 

egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges. 

2.4 Új adatkezelések meghatározása 

Új adatkezelés az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyása nélkül nem kezdhető meg. Ennek értelmében a 

tervezett új adatkezelések (ideértve a korábban kezelt adatok új célra történő felhasználásának tervét 

is) előkészítése során ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét és az érdekmérlegelési teszt 

tervezetének részére történő egyidejű megküldésével. Új adatkezelési célból vagy új adatkezelési 

technológia igénybevételével, illetve új adatkezelések megkezdése előtt az adatvédelmi tisztviselő 

előzetes jóváhagyását is ki kell kérni. 

Az adatvédelmi tisztviselő a tervezett új adatkezelést 5 munkanapon belül véleményezi az 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. Ha a véleményezés során 

kiegészítő információk bekérésére van szükség, az 5 munkanapot a kiegészítő információk 

beérkezésétől kell számítani.  

 

2.5 A KELER Csoport, mint adatkezelő 

A KELER Csoport lakossági ügyfelek részére szolgáltatást nem nyújt, ügyfelei jogi személyek, 

magánszemélyekkel jogviszonyban nem áll. A KELER, mint központi értéktár kizárólag a Tpt. 355. §-

                                                      
1 A taxatív felsorolást a GDPR 9. cikke tartalmazza. 
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ban meghatározott jogi személyek részére nyújthat szolgáltatást (így különösen, de nem 

kizárólagosan: tőzsde, külföldi elszámolóház, központi szerződő fél, befektetési vállalkozás, 

hitelintézet, stb.). 

 

A KELER Csoport a Tpt-ben szabályozott feladata ellátásához azon ügyletek tekintetében, 

amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet.   

A KELER Csoport tagjai a Tpt. 343. §. (2) bekezdése szerint a  szabályozott feladataik ellátása 

érdekében jogosultak a Tpt. alapján kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás nélkül 

egymásnak átadni. A KELER tehát az összes olyan ügylet tekintetében, ahol szerződő félként 

szerepel, törvényi jogalapon kezelheti a kapcsolódó személyes adatokat. 
 

2.6 Adatfeldolgozás a KELER csoportban 

2.6.1 Az adatfeldolgozó 

Ha az adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe, az csak olyan személy lehet, aki 

vagy amely 

 megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelése 

érdekében; 

 az érintettek jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására képes, és ezek megvalósítására megfelelő garanciákat is nyújt. 

 

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet, ennek azonban feltétele: az adatkezelő 

előzetes, írásban tett, eseti vagy általános felhatalmazása. Általános írásbeli felhatalmazás esetén 

az adatfeldolgozónak tájékoztatnia kell az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely 

további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva az adatkezelőnek 

azt, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.  

 

Az adatfeldolgozó tevékenységéért az adatkezelő tartozik felelősséggel. A további adatfeldolgozó 

tevékenységéért az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik. A további 

adatfeldolgozó kötelezettségei ugyanazok, mint az adatkezelővel szerződött adatfeldolgozóé. 

 

Amennyiben a KELER Csoport adatfeldolgozót kíván igénybe venni, úgy az  alapszerződés mellett – a 

szerződés mellékleteként – jelen szabályzat 5. számú mellékletét képező adatfeldolgozói 

megállapodás megkötése is szükséges az adatfeldolgozóval, mely megállapodás meghatározza az 

adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek 

kategóriáját, valamint az adatkezelő jogait és kötelezettségeit. 

2.6.2 A KELER Csoport, mint adatfeldolgozó 

A KELER bizonyos esetekben (pl. tulajdonosi megfeleltetés, osztalékfizetés) olyan magánszemélyek 

adatait is birtokolja, akik a KELER-rel egyébként jogviszonyban nem állnak, csak az ügyfelekkel 

(tehát ezek a magánszemélyek az ügyfelek ügyfelei).  

Ezen adatok birtoklására („kezelésére” és KELER-en belüli átadására) a törvényi jogalap tehát 

megvan. Ugyanakkor ezekben az esetekben a KELER a gyakorlatban nem adatkezelőként jár el, 

tekintettel arra, hogy az adatkezelés célját nem a KELER, hanem az ügyfele határozza meg, az alap 

adatkezelés jogszerűségére, tisztességességére stb. ráhatása nincs, és a gyakorlatban nem is lehet. 

Szerepe tényszerűen inkább adatfeldolgozó jellegű, az adatkezelő érdekkörében és utasításainak 

megfelelően jár el.  
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3 Felelősség 

3.1 Egyéni felelősség 

Minden olyan személy, akire a szabályzat alanyi hatálya kiterjed, felelős a szabályzat megfelelő 

végrehajtásáért és köteles az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértését (vagy annak 

gyanúját) haladéktalanul jelenteni a szervezeti egysége vezetője, vagy közvetlenül az adatvédelmi 

tisztviselő felé. 

Az adatkezelésben érintett szervezeti egység területi vezetője felelős azért, hogy a személyes 

adatok kezelése és feldolgozása a vonatkozó jogszabályoknak és jelen szabályzatnak megfelelően 

történjen. 

Az adatkezelésben érintett szervezeti egység területi vezetője felelős azért, hogy a szervezeti 

egysége a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának és jogalapjának megfelelően 

kezelje, dolgozza fel, további adatkezelést, adatfeldolgozást ne végezzen, e körön kívül 

adatkezelést vagy feldolgozást érintő érdemi döntés ne hozzon. 

A szervezeti egység területi vezetője köteles haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni az 

adatvédelmi tisztviselővel, ha személyes adatokkal kapcsolatos szabályok megsértése (vagy annak 

gyanúja) jut a tudomására, vagy személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban neki 

vagy beosztottainak kérdése merül fel.  

A szabályzatban foglaltak megszegését a KELER Csoport a szabályok súlyos megszegéseként kezeli.. 

3.2 A KELER Csoport felelőssége, a jogellenes adatkezelés lehetséges 
következményei 

A KELER Csoport felelősséggel tartozik az adatvédelmi jogszabályok betartásáért. Az adatvédelmi 

jogszabályok súlyos megsértése esetén a Hatóság által kiszabható bírság felső határa 20 millió EUR, 

vállalkozások esetén az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő 

összeg; a kettő közül a magasabb. 

Emellett az érintettnek lehetősége van a polgári jogi alapon is igényt érvényesítenie a KELER 

Csoporttal szemben, objektív alapú sérelemdíj vagy kártérítés formájában. 

A személyes adatokat a személyes adatok büntetőjogi védelem alatt is állnak (személyes adattal 

visszaélés bűncselekménye). 
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4 Az adatvédelmi tisztviselő 

A KELER Csoport a személyes adatok védelme és az érintetti jogok érvényesítése érdekében 

adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő feladatkörében függetlenül jár el és 

nem utasítható. Az adatvédelmi tisztviselőt minden, személyes adatot érintő kérdés eldöntésébe, 

illetőleg döntés előkészítésébe be kell vonni, már a kérdés felmerülésekor, illetve a 

döntéselőkészítés kezdeti szakaszában.  

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei az alábbiak: 

• E-mail cím:  adatvedelmitisztviselo@keler.hu 

• Telefonszám: 06-1-4836-161 

Az adatvédelmi tisztviselővel minden olyan személy, akire a szabályzat alanyi hatálya kiterjed, 

köteles együttműködni és biztosítani számára azokat az információkat, erőforrásokat és 

jogosultságokat, amelyek feladata ellátásához szükségesek. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatkörében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, szükség 

esetén a jog- és compliance terület bevonásával: 

• Személyes adatok védelmére vonatkozóan tájékoztatást és tanácsot ad, folyamatosan 

figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályok és belső 

szabályzatok érvényesülését. 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlat változását 

(különös tekintettel a WP29 Munkacsoport és a Hatóság által kibocsátott 

dokumentumokra), szükség esetén javaslatot tesz a szabályzatok és folyamatok 

módosítására vonatkozóan. 

• Elősegíti az érintetti jogok gyakorlását, kivizsgálja személyes adatokat érintő 

panaszokat és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét. 

• Kapcsolatot tart a Hatósággal, részt vesz az adatvédelmi tisztviselők konferenciáján. 

• Koordinálja az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását. Koordinálja jelen szabályzat és 

adatkezelési tájékoztató módosítását és közreműködik az adatvédelmi érintettségű 

szabályzatok és oktatási anyag módosításában, aktualizálásában. 

• Vezeti az adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartást, az adatvédelmi incidensek 

nyilvántartását és az adattovábbítási nyilvántartást, gondoskodik az adatvédelmi 

oktatások megtartásáról. 

• Jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén koordinálja az érdekmérlegelési teszt (2. 

sz. melléklet) előzetes lefolytatását. 

• Az egyes adatkezelések tekintetében az adatkezelés megkezdésétől legalább 

háromévente felülvizsgálja, hogy a KELER által, illetve a KELER megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelése az 

adatkezelés céljának megvalósulásához szükségesek-e. 
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5 Az adatkezelések jogszerűségének biztosítása 

A KELER Csoport az alábbi intézkedésekkel biztosítja a személyes adatokkal kapcsolatos 

jogszabályok betartását. 

5.1 Az adatvédelmi hatásvizsgálat 

A KELER Csoport az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, 

hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik, ha az 

adatkezelés valamely (különösen új technológiákat alkalmazó) típusa –, figyelemmel annak 

jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira – valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Főszabály szerint adatkezelési műveletenként kell elvégezni, de egymáshoz hasonló típusú 

adatkezelési műveletek – amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek) –, egyetlen 

hatásvizsgálat keretei között is értékelhetők. Hasonló típusú az adatkezelési művelet, ha: 

 ugyanazon célból; 

 ugyanazon típusú adatkezelés történik; 

 hasonló technológia mellett. 

 

5.1.1 Kötelező esetek 

Adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni: 

• Érintettekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt 

értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és 

amelyre az érintett tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek; 

• Személyes adatok különleges kategóriái, vagy büntetőjogi felelősség megállapítására 

vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy 

számban történő kezelése;  

• Nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. 

 

A WP 29. Munkacsoport kilenc mérlegelendő szempontot határoz meg annak eldöntéséhez, hogy 

mely esetekben kell kötelezően elvégezni a hatásvizsgálatot: 

 Értékelés vagy pontozás, ideértve a profilalkotást is, amikor az adatkezelés célja, hogy az 

érintettek személyes jellemzőinek szisztematikus értékelése alapján megfelelő döntést 

lehessen hozni (pl. csalásmegelőzési szempontú adatbázis létrehozása); 

 Joghatással vagy más hasonló jelentős hatással járó automatikus döntéshozatal, amikor az 

adatkezelés pl. egyének kirekesztését vagy hátrányos megkülönböztetését eredményezheti; 

 Módszeres megfigyelés, amikor az érintettek megfigyelése, nyomon követése vagy 

ellenőrzése céljából történik az adatkezelés (pl. kamerarendszer használata, GPS 

nyomkövető rendszer alkalmazása); 

 Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése; 

 Nagy számban kezelt adatok: a GDPR nem határozza meg, hogy mi értendő nagy szám 

alatt, de a WP 29. is csak általános szempontokat ad (pl. az érintettek száma konkrét 

számadatként vagy a lakosság számának arányában; a kezelt adatok mennyisége, vagy 
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adatfajták köre; az adatkezelési tevékenység időtartama vagy állandó jellege, földrajzi 

kitettsége). Ezek alapján ez valamennyi körülmény figyelembe vételével történő egyéni 

mérlegelés kérdése; 

 Különböző célokból, illetve eltérő adatkezelők által kezelt adatok, adatkészletek 

egymásnak való megfeleltetése, összevonása; 

 Kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel kapcsolatos adatok kezelése (pl. 

gyermekek, munkavállalók, lakosság különleges védelmet igénylő, kiszolgáltatott helyzetben 

lévő rétegei – pl. fogyatékos személyek –; minden olyan eset, amikor az adatkezelő és az 

érintett között egyenlőtlen kapcsolat van); 

 Új technológiai vagy szervezési megoldások használata: mindazon esetek amikor a 

technológia elismert állásának megfelelő új technológia alkalmazására kerül sor; 

 Mindazok az esetek, amikor az adatkezelés önmagában véve megakadályozza, hogy az 

érintettek a jogaikat gyakorolják, szolgáltatásokat vegyenek igénybe, vagy szerződésből 

eredő igényeiket érvényesítsék (pl. előszűrés)  

 

Bizonyos esetekben már egy vagy két szempontnak megfelelő adatkezelés esetében is szükség lehet 

hatásvizsgálatra. Minél több szempontnak felel meg az adatkezelés, annál nagyobb a valószínűsége 

annak, hogy magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.  

Az adatvédelmi hatásvizsgálat szükségességéről elsődlegesen azon szervezeti egység területi 

vezetője dönt a 3. sz. mellékletben foglalt kérdéssor megválaszolásával, amelynek a tevékenységi 

körében az adott adatkezelés felmerül. Amennyiben adatvédelmi hatásvizsgálat szükséges, a 

szervezeti egység területi vezetője értesíti az adatvédelmi tisztviselőt, aki a hatásvizsgálatot az 

alábbiak szerint koordinálja.  

 

Az olyan adatkezelési műveletek típusainak a jegyzékét amelyekre vonatkozóan adatvédelmi 

hatásvizsgálatot kell végezni a Hatóság állítja össze és hozza nyilvánosságra. A Felügyeleti hatóság 

összeállíthatja és nyilvánosságra hozhatja az olyan adatkezelési műveletek típusainak a jegyzékét 

is, amelyekre vonatkozóan nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni.  

5.1.2 Adatvédelmi hatásvizsgálat tartalma 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat minimális tartalma a következő: 

• A tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírása és az adatkezelés céljainak és 

jogalapjának ismertetése, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni 

kívánt jogos érdeket; 

• Az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és 

arányossági vizsgálata; 

• Az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálata; és 

• A kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatása, ideértve a személyes adatok 

védelmét és a jogszabályi követelményekkel való összhang igazolását szolgáló, az 

érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, 

biztonsági intézkedéseket és mechanizmusok 

 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat akkor van összhangban a GDPR rendelkezéseivel, ha 

 módszeres leírás készült az adatfeldolgozásról; 

 értékelésre került a szükségesség és az arányosság; 
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 az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok felmérésre kerültek, és ezen 

kockázatok orvoslására intézkedési terv született; 

 az érdekeltek bevonásra kerültek. 

  

Az adatkezelőnek adott esetben – a kereskedelmi érdekek vagy a közérdek védelmének vagy az 

adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – ki kell kérni az érintettek vagy képviselőik 

véleményét a tervezett adatkezelésről.  

 

Folyamatban lévő adatkezelések esetén: ha az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapját uniós vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami 

jog írja elő, és e jog a szóban forgó konkrét adatkezelési műveletet vagy műveleteket is 

szabályozza, valamint e jogalap elfogadása során egy általános hatásvizsgálat részeként már 

végeztek adatvédelmi hatásvizsgálatot, akkor a hatásvizsgálatot nem kell ismételten elvégezni, 

kivéve, ha a tagállamok az adatkezelési tevékenységet megelőzően ilyen hatásvizsgálat elvégzését 

szükségesnek tartják.  

 

Az adatkezelőnek szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat 

változása esetén ellenőrzést kell lefolytatnia annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok 

kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e. 

A KELER Csoport az adatvédelmi hatásvizsgálatot nem statikus pillanatképnek, hanem dinamikus 

folyamatnak tekinti, ezért az adatvédelmi tisztviselő köteles az adatkezeléseket folyamatosan 

nyomon követni, ellenőrizni és értékelni azt, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi 

hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.  

5.1.3 Előzetes konzultáció 

Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés a kockázat mérséklése 

céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatvédelmi 

tisztviselőnek ezt jeleznie kell annak a szervezeti egységnek a területi vezetőjének, amelynek a 

tevékenységi körében az adatkezelés szükségessége felmerült. Ezt követően konzultációt kell 

lefolyatniuk azokról az alternatív megoldásokról, amelyek a kockázatot csökkenthetik. 

Ha a kockázat alternatív megoldások révén sem csökkenthető – az adatvédelmi tisztviselő által is – 

elfogadható mértékűre, ugyanakkor az adatkezelés ennek ellenére is szükségesnek mutatkozik, a 

KELER Csoportnak adatok kezelését megelőzően konzultálni kell a Hatósággal. 

A konzultáció során az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja a Hatóságot: 

• Adott esetben az adatkezelésben részt vevő adatkezelő, közös adatkezelők és 

adatfeldolgozók feladatköreiről, 

• A tervezett adatkezelés céljairól és módjairól; 

• Az érintettek jogainak és szabadságainak védelmében hozott intézkedésekről és 

garanciákról; 

• Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről; 

• Az adatvédelmi hatásvizsgálatról; és 

• A Hatóság által kért minden egyéb információról. 

A konzultációt követően a Hatóság javaslatának megfelelően kell eljárni. 
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5.2 Az érintetti jogok érvényesítése 

5.2.1 Az előzetes tájékoztatás követelménye 

 

Az érintett részére nyújtott tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie. Írásban vagy más módon, világos és közérthető formában kell 

megfogalmazni. Az elszámoltathatóság (bizonyíthatóság) érdekében erősen ajánlott az 

írásbeli/rögzített forma. 

 

A KELER Csoport a személyes adatok megszerzésének időpontjában (tehát az adatfelvételkor) 

köteles az érintett rendelkezésére bocsátani az alábbi információkat (előzetes tájékoztatás 

közvetlen adatfelvétel esetén): 

 az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei 

(adatkezelő neve; postai címe, e-mail címe, honlapcíme; nem kötelező jelleggel 

telefonszám, egyéb azonosító adat – pl. cégjegyzékszám; képviselő neve, céges e-mail 

címe);  

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (adatvedelemitisztviselo@keler.hu);  

 a tervezett adatkezelés célja (konkrét, pontos megjelölés, valós célok elfedése nélkül), 

valamint az adatkezelés jogalapja; 

 jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelőnek vagy harmadik félnek az 

érdekmérlegelési teszt alapján kimutatott jogos érdeke;  

 adattovábbítás esetén a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;  

 harmadik országba, nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye és garanciái; 

 a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai;  

 az érintett jogainak ismertetése, miszerint kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 

adathordozhatósághoz való joga;  

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonási joga;  

 a Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen 

alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a 

személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az 

adatszolgáltatás elmaradása;  

 automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a profilalkotást is), logikája, és hogy ennek 

milyen következményei lehetnek az Érintettre vonatkozóan, ha van ilyen. 

 

A tájékoztatást egyébként a személyes adatok felvételével együtt járó eljárás (pl. intézménybe 

való belépés, munkaviszony megkezdése, érintettel való kapcsolatfelvétel, stb.) megkezdésével 

egyidejűleg kell az érintettek részére megadni. A tájékoztatás megadása történhet az 

adatkezelésre vonatkozó tájékoztató papír alapon történő átadásával, vagy – amennyiben az 

adatkezelés jellegéből adódóan az érintettnek lehetősége van az adatkezelő honlapjának előzetes 

megtekintésére – az adatkezelő honlapján elhelyezett adatkezelési tájékoztatás megjelölésével. 

 

Személyes ügyintézés és az ügyfélszolgálaton keresztül történő ügyintézés esetén (ideértve a 

telefonon történő panaszkezelést is) a tájékoztatás szóbeli tájékoztatás formájában is történhet, 

amennyiben annak megtörténtének bizonyítása lehetséges (pl. rögzített telefonvonal). 
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Az Adatkezelési Tájékoztatót a személyesen jelen lévő ügyfél/egyéb érintett kérésére nyomtatott 

formában át kell adni. Honlapon keresztül történő tájékoztatás esetén biztosítani kell az érintett 

számára a hozzájárulás megadását lehetővé tévő checkbox alkalmazását és informatikailag 

biztosítani kell, hogy annak bejelölése nélkül ne lehessen továbblépni, a bejelölés tényét pedig a 

bizonyíthatóság érdekében naplózni kell. Ebben az estben is biztosítani kell az érintett számára a 

GDPR szerinti előzetes tájékoztatást. 

 

5.2.2 Tájékoztatás, ha a személyes adatok nem az érintettől származnak 

 

Adatkezelőnek – amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezte – az adatok 

megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell az adatkezelésre 

vonatkozó tájékoztatást az érintett részére megadnia. Ez a határidő az alábbi feltételek esetén a 

következőképpen módosul: 

- ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára akarja 

felhasználni, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;  

- ha az adatkezelő más címzettel is közölni akarja az adatokat, legkésőbb a személyes adatok 

első alkalommal való közlésekor; 

- ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően kell tájékoztatnia az 

Éérintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 

 

Ha a személyes adatok nem az érintettől származnak, a KELER Csoport, mint Adatkezelő a fenti 

időpontokban köteles az érintett rendelkezésére bocsátani az alábbi információkat: 

 az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei 

(Adatkezelő neve; postai címe, e-mail címe, honlapcíme; nem kötelező jelleggel 

telefonszám, egyéb azonosító adat – pl. cégjegyzékszám; képviselő neve, céges e-mail 

címe);  

 az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (adatvedelemitisztviselo@keler.hu); 

 a tervezett adatkezelés célja (konkrét, pontos megjelölés, valós célok elfedése nélkül), 

valamint az adatkezelés jogalapja; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;  

 harmadik országba, nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye és garanciái; 

 a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

 jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelőnek vagy harmadik félnek az 

érdekmérlegelési teszt alapján kimutatott jogos érdeke; 

 az érintetti jogok ismertetése, miszerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 

adathordozhatósághoz való joga;  

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonási joga;  

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

 a személyes adatok forrása, illetve hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból 

származnak-e; 

 automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a profilalkotást is), logikája, és hogy ennek 

milyen következményei lehetnek az érintettre vonatkozóan. 
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Az 5.2.1 pont szerinti tájékoztatástól abban az esetben lehet eltekinteni, amennyiben: 

- a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ezekben az esetekben is azonban az 

adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé 

tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 

érdekében;  

- az adatkezelést uniós vagy tagállami jogszabály írja elő, és rendelkezik a megfelelő 

garanciákról;  

- uniós vagy tagállami jogszabályban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján 

bizalmasnak kell maradnia. 

5.2.3 Az érintett hozzáférési / tájékoztatáshoz való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes 

adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés célja;  

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 

a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról is; 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

 a Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 

az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár.  

 

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére 

ingyenesen rendelkezésére kell bocsátania. A tájékoztatás megadása azonban nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait (pl. a kért kamerafelvételen az érintetten kívül mások is 

látszódnak). Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles 

körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett ezt 

másként kéri.  

5.2.4 Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 

Az érintett kérésére az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó 

személyes adatokat.  

 

Ezen túlmenően is az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan 

késedelem nélkül törlésére, ha: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték;  
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 az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy nincs más jogalap; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű oka az adatkezelésre. Ha az érintett a közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött 

adatai kezelése ellen tiltakozik, az adatokat törölni kell; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést; 

 a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló 

személy hozzájárulásának hiányában – került sor. 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden 

észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, 

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a 

szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 

 

Nem lehet az adatokat törölni, ha az adatkezelés:  

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából 

szükséges; 

 a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges; 

 közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges 

és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az 

adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 

 

Amennyiben az érintett csatolt (az alapdokumentumtól /pl. kérelem/ elkülöníthető) formában olyan 

személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, amelyek az adott adatkezelési cél 

eléréséhez nem szükségesek (pl. egészségügyi dokumentáció), az adatkezelő a célszerűség elvével 

össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – 

indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok 

visszaküldése nem lehetséges (pl. fénymásolat, elektronikai rendszerben tárolt adatok, stb.) törli 

vagy megsemmisíti. Az adatok visszaküldését, törlését vagy megsemmisítését, valamint az 

adatkezelési célhoz viszonyított szükségszerűtlenség indokát (pl. elbírálás szempontjából nem 

releváns adatok) az adott eljárásban javasolt rögzíteni (pl. iktatórendszer). 

5.2.5 Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérésére az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett 

kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat helyesbítésről (a személyes adatokra mutató 

linkek vagy az adott személyes adatok másolatának, másodpéldányának helyesbítése érdekében) 

akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. 

5.2.6 Korlátozáshoz való jog 

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének 

teljesülése esetén:  



 

21 
 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, 

ameddig az adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;  

 az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok 

felhasználásának korlátozását kéri;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:  

- az érintett hozzájárulásával;  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében;  

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

 Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt az érintettet 

előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról (a személyes adatokra mutató 

linkek vagy az adott személyes adatok másolatával, másodpéldányával kapcsolatos adatkezelés 

korlátozása érdekében) akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

5.2.7 Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos 

érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok 

nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő 

oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett bármikor 

tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni az Érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.  

 

Kiemelendő, hogy nem illeti meg az érintettet a tiltakozás joga: 

 hozzájáruláson 

 szerződés teljesítésén 

 jogi kötelezettség teljesítésén 

alapuló adatkezelések esetén. 

5.2.8 Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy  

 a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy 
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 ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 

ha:  

o az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és  

o az adatkezelés automatizált módon történik.  

 kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez 

technikailag megvalósítható. 

5.3 Érintetti kérésekkel kapcsolatos rendelkezések 

Amennyiben az érintetti kérdés (kérés) egyben panasznak is minősül, a KELER Csoport 

Panaszkezelési szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni, az adatvédelmi érintettségű kérdés 

vonatkozásában viszont az adatvédelmi tisztviselő véleményét ki kell kérni. 

5.4 Adattovábbítások, adatszolgáltatások 

Amennyiben a KELER Csoporthoz személyes adatokat érintő (tipikusan hatósági vagy bírósági) 

adattovábbításra, adatszolgáltatásra vonatkozó igény érkezik, erről az adatvédelmi tisztviselőt 

tájékoztatni kell. 

Minden esetben egyedileg vizsgálni kell, hogy a beérkezett igény tartalmazza-e a jogalap és a cél 

megjelölését. Amennyiben nem, az igénylőt fel kell hívni ezek tisztázására. Ha tartalmazza, az 

adattovábbítás, adatszolgáltatás teljesítése előtt meg kell vizsgálni azok jogszerűségét, ha 

szükséges, az igénylőt fel kell szólítani ezek tisztázására. Ha az igény megítélése nem egyértelmű, a 

megválaszoláshoz (és annak terjedelmének meghatározásához) a jog-és compliance területeket is 

be kell vonni. Nem jogszerű (és/vagy nem teljes körűen tisztázott célú, illetve jogalapú) 

adattovábbítási, adatszolgáltatási igényt nem lehet teljesíteni. 

 

Az adattovábbítás, adatszolgáltatás előkészítése annak szervezeti egység területi vezetőjének a 

felelőssége, akinek a tevékenységi körében az igény felmerült. Az adatvédelmi tisztviselő 

jóváhagyása nélkül adatot továbbítani, szolgáltatni nem lehet. Jelentős számban előforduló, azonos 

jogalapú és célú igények (pl. rendőrségi megkeresések) megválaszolása esetén, az adatvédelmi 

tisztviselő engedélyével fenti eljárástól el lehet tekinteni. Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást 

vezet az adattovábbításokról. 

 

A KELER Csoporton belüli adattovábbítások esetén is vizsgálni kell, hogy a tervezett adattovábbítás 

megfelel-e a szükségesség és arányosság követelményének. Ha a kérdés megítélése nem 

egyértelmű, be kell vonni az adatvédelmi tisztviselőt a döntésbe. 

5.4.1 Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére 

Az adattovábbításra vonatkozó adatokat az adatkezelőnek/adatfeldolgozónak az Adatkezelési 

Nyilvántartásban kell rögzíteni.  

5.4.1.1 Megfelelőségi határozat alapján 

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

alapértelmezetten akkor kerülhet sor, ha az Európai Unió Bizottsága határozatban 

megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több 

meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet 

biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. 
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A Bizottság az olyan harmadik országok, harmadik országon belüli területek és meghatározott 

ágazatok, valamint nemzetközi szervezetek jegyzékét, amelyek esetében úgy ítélte meg, hogy 

biztosítják, vagy többé nem biztosítják a megfelelő védelmi szintet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában és annak honlapján teszi közzé. 

5.4.1.2 Megfelelő garanciák alapján 

Megfelelőségi határozat hiányában az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó csak abban az esetben 

továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott, és csak azzal a feltétellel, hogy 

az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 

állnak. A Felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül ilyen garanciák lehetnek különösen: 

 a Bizottság által – a Bizottság munkáját segítő vizsgálóbizottság eljárásával összhangban –

elfogadott általános adatvédelmi kikötések;  

 a Felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott általános 

adatvédelmi kikötések;  

 a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető 

kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az 

érintettek jogait illetően is;  

 a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető 

kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az 

érintettek jogait illetően is; 

 a Felügyeleti hatóság engedélyével az adatkezelő vagy adatfeldolgozó és a harmadik 

országbeli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a 

személyes adatok címzettje között létrejött szerződéses rendelkezések. 

5.4.1.3 Megfelelőségi határozat és megfelelő garanciák hiányában (egyedi 

esetekre vonatkozó eltérések) 

Az 5.4.1.1 pont szerinti megfelelőségi határozat és az 5.4.1.2 pont szerinti megfelelő garanciák 

hiányában személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására csak az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén kerülhet sor: 

 az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy 

tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő 

garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról; 

 az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az 

érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;  

 az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az 

érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;  

 az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;  

 az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges; 

 a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami 

jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a 

nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára 

betekintés céljából hozzáférhető. 

5.4.1.3 Eljárás egyéb esetben 

Ha az adattovábbítás nem alapulhat  
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 az 5.4.1.1 pont szerinti megfelelőségi határozaton és  

 az 5.4.1.2. pont szerinti megfelelő garanciákon sem, valamint  

 az 5.4.1.3. pontban említett egyedi esetekre vonatkozó eltérések egyike sem alkalmazandó,  

harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás csak akkor történhet, 

ha  

 az adattovábbítás nem ismétlődő;  

 korlátozott számú érintettre vonatkozik;  

 az adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely érdekhez képest 

nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, jogai és szabadságai;  

 az adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta; és  

 e vizsgálat alapján megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme 

tekintetében.  

 

Az adatkezelőnek ebben az esetben tájékoztatnia kell a Felügyeleti hatóságot az adattovábbításról. 

Az adatkezelőnek az érintettet is tájékoztatnia kell az adattovábbításról, valamint az Adatkezelő 

kényszerítő erejű jogos érdekéről. 

5.5 Személyes adatokat tartalmazó szerződések 

A KELER Csoport tagjai egymásnak vagy külső szolgáltatónak bizonyos tevékenységek elvégzésére, 

szerződés alapján harmadik feleket is bevonhatnak. 

Az erre irányuló szerződések esetén a szerződést előkészítő szervezeti egység területi vezetőjének 

biztosítani kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő a szerződéselőkészítés kezdeti fázisában kerüljön 

bevonásra. Az adatvédelmi tisztviselő szerződéssel kapcsolatos észrevételeit figyelembe kell venni. 

 

Kiszervezés esetén figyelembe kell venni a szerződés tartalmától függően a kiszervezésre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket valamint a kiszervezésre vonatkozó szabályzat által 

előírtakat. Tekintettel arra, hogy a kiszervezés során a partner személyes adatok, valamint 

banktitkot, értékpapír titkot, üzleti titkot képező adatok birtokába kerül, ezért különösen fontos az 

adatvédelemi kérdések kezelése, amelynek körében vizsgálni kell, hogy: 

 

 milyen adatvédelmi kontrollok kialakítása lehetséges, 

 az átadott adatokat meddig és milyen módon kezelheti a partner, milyen adattárolási 

szabályoknak kell megfelelni, azaz meg kell határozni az adatok (adatkezelési programok, 

rejtjelezéshez és hitelesítéshez használt adatok) megőrzési idejét és tárolási feltételeit, 

milyen mentési és archiválási rend szükséges, 

 milyen adattovábbítási technológia, titkosítási eljárás alkalmazása indokolt (távoli 

hozzáférés esetén korszerű, megbízható és biztonságos kommunikációs technológián 

alapuljon), 

 technológia védelmi lehetőségek, biztonsági naplózás módszerének kérdése, 

 adatok és adathordozók, valamint informatikai elemekhez való hozzáférés kérdése, 

 milyen módon biztosítható az érintettek jogai gyakorlásának elősegítése. 

 
Amennyiben a kiszervezett tevékenység során személyes adatok KELER nevében történő kezelése 

történik meg kell vizsgálni, hogy az ajánlattevő a kiszervezés tárgyának figyelembevételével 

megfelel-e a szükséges adatvédelmi és információbiztonsági alapelveknek, illetve megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések, kontrollok implementáltak-e az ajánlattevőnél az adott 

adatkezelési tevékenység vonatkozásában.  

 



 

25 
 

A vizsgálat elvégzéséről elsősorban a BIM gondoskodik, a vizsgálat során folyamatosan tájékoztatja 

és szükség esetén bevonja az Adatvédelmi Tisztviselőt.  

A személyes adatokat is tartalmazó szerződéskötések során legalább az alábbi, személyes adatok 

védelmét és biztonságát érintő szempontokat kell figyelembe venni: 

• A KELER Csoporttal szerződő fél nyilatkozzon arról, hogy ismeri a személyes adatokra 

vonatkozó hazai és európai szintű jogszabályokat és jó gyakorlatokat (best practice), 

valamint a KELER Csoport belső szabályait és ezeknek megfelelően jár el. A szerződés 

tárgyához kapcsolódó szabályzatokat a szerződő félnek meg kell ismernie. 

• Rögzíteni kell: 

o hogy a KELER Csoporttal szerződő fél adatfeldolgozóként (a KELER Csoport 

utasításainak megfelelően), vagy (társ)adatkezelőként jár el, 

o a személyes adatokat érintően az adatfeldolgozás, adatkezelés tárgyát, az 

elvégzendő adatkezelési műveleteket, ezek időtartamát, (esetlegesen automatizált) 

jellegét, célját, a személyes adatok típusait,az érintettek kategóriáit, 

o Az adatkezelő valamint az adatfeldolgozó kötelezettségeit és jogait (konkrét 

feladatait és felelősségét. Célszerű meghatározni azt is, hogy az adatfeldolgozó 

milyen esetekben és részletességgel köteles az adatkezelőt a tevékenységéről és a 

feladat állásáról tájékoztatni, 

o azt, hogy a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai szerint 

lehet kezelni, az adatfeldolgozó ettől semmilyen esetben nem térhet el. Indokolt 

rögzíteni, hogy az adatkezelő vélelmezett célszerűtlen, szakszerűtlen utasítása 

esetén az adatfeldolgozó köteles erre az adatkezelő figyelmét felhívni, és azt is, 

hogy mi az eljárás ilyen esetben (az adatkezelő kockázatára végrehajtja az 

utasítást, illetve milyen esetekben tagadhatja meg az utasítás végrehajtását), 

tovább milyen jogok illetik meg az adatfeldolgozót, ha az adatkezelő a 

figyelemfelhívás ellenére is fenntartja az utasítását (végrehajtás megtagadása, 

felmondás, elállás), 

o a megfelelő adatbiztonság vállalását (érdemes előre tisztázni – és a szerződésben 

rögzíteni –, hogy az adatbiztonsági intézkedések min alapulnak: saját dokumentált 

rendelkezéseken, magatartási kódexhez való csatlakozáson vagy tanúsításon). Az 

adatbiztonság megfelelőségét dokumentálni kell, 

o azt, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele csak az adatkezelő ilyen irányú 

rendelkezése alapján lehetséges, 

o érintetti jogok teljesítéséhez az adatkezelővel való együttműködés vállalása 

(indokolt eleve meghatározni, hogy az együttműködés során milyen tájékoztatási 

kötelezettségeket kell teljesíteni az adatfeldolgozónak, és milyen konkrét 

technológiai feladatokat kell végrehajtania), 

o hogy a szerződő fél köteles minden technikai és szervezeti intézkedést megtenni 

annak érdekében, hogy a személyes adatok a jogosulatlan hozzáféréstől és a 

jogtalan felhasználástól védve legyenek, továbbá bármilyen adatvesztés, kár vagy 

változtatás ellen védelemben részesüljenek, és hogy csak azok férjenek hozzá a 
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személyes adatokhoz, akik erre jogosultsággal rendelkeznek és kizárólag a jelen 

Szerződés teljesítésének érdekében, 

o incidensek kezelésében való együttműködés vállalását (indokolt eleve rögzíteni az 

adatfeldolgozó által teendő technikai, szervezési intézkedéseket, eljárásokat, 

határidőket, felelősöket), 

o Adatvédelmi hatásvizsgálatban és előzetes konzultációban való együttműködés 

vállalását (indokolt eleve rögzíteni az adatfeldolgozó által teendő technikai, 

szervezési intézkedéseket, eljárásokat, határidőket, felelősöket), 

o Adatok törlésének vagy visszajuttatásának kötelezettségét (célszerű eleve rögzíteni 

azt, hogy a szerződés megszűnésekor az adatfeldolgozó miként köteles eleget tenni 

az adatok visszajuttatási kötelezettségének, illetve a törlés vagy visszajuttatás 

miként kerüljön dokumentálásra – elszámoltathatóság elve), 

o Adatfeldolgozói kötelezettségek igazolásához szükséges információk rendelkezésre 

bocsátásának vállalását, 

o Ellenőrzési jog biztosítását, információk megadását és helyszíni vizsgálatok 

biztosítását (indokolt eleve rögzíteni az adatkezelő – vagy az adatkezelő által 

megbízott ellenőr – által végzett auditok, helyszíni vizsgálatok kezdeményezésének, 

lefolytatásának szabályait), 

o Tájékoztatási kötelezettségvállalást, ha az Adatkezelő utasítása adatvédelmi jogot 

sért, 

o Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó kapcsolattartóit, elérhetőségeiket, 

o hogy a szerződő fél személyes adatokat kizárólag a szerződés keretei között kezeli 

vagy dolgozza fel, azokat külön engedély nélkül másnak nem továbbítja, 

o hogy minden olyan személy, aki hozzáfér az adatokhoz, megfelelő, dokumentált 

tájékoztatásban, képzésben részesüljön a személyes adatok kezelése 

vonatkozásában, és az adatok bizalmas természetével, titoktartási 

kötelezettségükkel tisztában legyenek, 

o hogy a szerződő fél további adatfeldolgozót csak a KELER Csoport előzetes írásbeli 

engedélye alapján vonhat be a teljesítésbe és csak akkor, ha az a személyes adatok 

védelmét és biztonságát legalább a szerződő féllel azonos mértékben biztosítja, 

o hogy a szerződő fél a szolgáltatás nyújtásának befejezését minden személyes adatot 

helyreállíthatatlanul töröl vagy visszajuttat KELER Csoportnak, és törli a meglévő 

másolatokat, 

o kell, hogy a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos 

jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek megszegése súlyos 

szerződésszegésének minősül és azonnal felmondással járhat. 

Fentiektől eltérni csak a kapcsolódó kockázatok mérlegelését követően, az adatvédelmi tisztviselő, 

valamint a jog- és compliance területek egyetértésével, dokumentáltan lehetséges. 

A KELER Csoport a fenti szempontok érvényre juttatásának elősegítése érdekében Adatfeldolgozói 

megállapodás mintát készített abból a célból, hogy a szakterületek munkáját segítse, ennek 
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megfelelően jelen szabályzat 5. számú mellékletét képező mintát alkalmazni szükséges minden 

olyan esetben, ahol a személyes adatokat érintő adatkezelést a KELER Csoport nevében más végzi.  

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy személyes adatokat érintő szerződéskötés esetén a KELER 

Csoport adatkezelési tájékoztatója aktualizálásra kerüljön. 
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6 Adatbiztonság 

A KELER Csoport informatikai rendszerei törvény alapján nemzeti létfontosságú rendszerelemnek 

minősülnek. A biztonsági környezet ennek megfelelően egységes keretet alkot, szigorú jogszabályi 

és szabályozói környezetben működik, folyamatos belső és rendszeres külső ellenőrzés, felügyelet 

alatt áll. A KELER Csoport adatbiztonsági keretrendszerét az 1.4 pontban hivatkozott szabályzatok 

rendelkezéseinek összessége biztosítja, így adatbiztonsági kérdésekben valamennyi, 1.4 pontban 

hivatkozott szabályzat együttesen értelmezendő és alkalmazandó, különös tekintettel a 

jogosultságkezelésre, törlésre, naplózásra, titkosításra, informatikai és fizikai biztonságra, 

irattárazásra vonatkozó szabályokra. 

A KELER Csoport tehát technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítja, hogy az általa kezelt vagy 

feldolgozott, elektronikus vagy papír alapú személyes adatok biztonságban legyenek, azaz ne 

következzen be az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi 

incidens). 

Amennyiben mindezek ellenére mégis adatvédelmi incidens következik be, a KELER Csoport a 6-05 

Biztonsági incidensek kezelésének szabályzata c. dokumentumban határozza meg az incidensek 

kivizsgálásának, az adatvédelmi tisztviselő bevonásának, az érintettek és a Hatóság értesítésének, 

valamint az incidensek dokumentálásának, késedelem nélküli kezelésének módját. 

A KELER Csoport rendszereiben minden, személyes adatokkal kapcsolatos művelet elektronikusan 

naplózásra kerül. A naplóadatok csak jogszabályban meghatározott esetben, az adatvédelmi 

tisztviselő jóváhagyása mellett adhatók ki. 
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7 Munkahelyi adatkezelések – speciális szabályok 

A KELER Csoport értelemszerűen kezeli a részére munkát végző természetes személyek, így 

különösen, de nem kizárólagosan: munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, gyakornokok, 

alvállalkozók személyes adatait, az adatkezelői nyilvántartásban pontosan meghatározott körben, 

az ott meghatározott célokból és jogalapokon. 

A KELER Csoport tiszteletben tartja az érintettek magánszférához kapcsolódó jogait, a munkáltatói 

adatkezelések szükséges és arányos mértékét. 

A munkáltatói adatkezelésekkel kapcsolatos részletszabályokat az alábbi szabályzatok tartalmazzák: 

 6-16 Munkaügyi szabályzat: munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos alapvető 

adatkezelések. 

 6-07 Fizikai biztonsági szabályzat: videó megfigyelő- és beléptető rendszerre vonatkozó 

adatkezelések technikai háttere. 

 6-16 Munkaügyi szabályzat és 6-09 Információbiztonsági szabályzat: elektronikus 

levelezőrendszer és internethasználattal összefüggő adatkezelések. 

A KELER Csoport szabályzataiban megjelenő valamennyi adatkezelésről az érintetteket legkésőbb 

jogviszonyuk első napján, egységes dokumentumban tájékoztatni kell. A tájékoztatót a 4. sz. 

melléklet tartalmazza, így az jelen szabályzat részét is képezi, a tájékoztató tartalmára a jelen 

szabályzatban rögzített releváns rendelkezések az irányadóak. A tájékoztató megismerését és 

tudomásul vételét az érintetteknek aláírásukkal kell igazolniuk. A tájékoztatót az adatvédelmi 

tisztviselő szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja és aktualizálja. Minden, 

adatkezelést érintő változtatásról előzetesen tájékoztatni kell az érintetteket. 

A munkáltatói adatkezelések tekintetében jogalapok elsősorban törvény (így különösen, de nem 

kizárólagosan: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) és a KELER Csoport jogos érdeke 

lehetnek. Hozzájárulás jogalapként a munkáltató és munkavállaló közötti alá- és fölérendeltségre 

tekintettel csak kivételes esetekben alkalmazható, amikor egyértelmű, hogy a KELER Csoport 

részére munkát végző természetes személynek van érdemi döntési lehetősége a hozzájárulás 

megadása kapcsán és a nem áll fent semmilyen negatív következmény a hozzájárulás megtagadása 

esetén (így pl.: amikor egyértelmű, hogy az adatkezelés során feltétel nélküli előnyt szerez a 

munkavállaló). A KELER Csoport minden olyan esetben, amikor jogalapként jogos érdeket határoz 

meg, az adatvédelmi tisztviselő koordinálása mellett érdekmérlegelési tesztet végez, amelyet a 2. 

sz. mellékletben meghatározott formában kell dokumentálni. A teszt elvégzésekor a vonatkozó 

jogszabályok mellett különös figyelemmel kell lenni az adatvédelmi jó gyakorlatokra (best practice) 

is. 
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8 Egyéb szabályok 

8.1 Az adatok minősége 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

 felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

 érvényesek, pontosak és teljes körűek, 

 az érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszik lehetővé. 

8.2 Adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartás 

A KELER Csoport köteles adatkezeléseiről és adatfeldolgozásairól nyilvántartást vezetni. A 

nyilvántartásokat az adatvédelmi tisztviselő vezeti az 1. sz. mellékletben meghatározott 

formátumban (amely tartalmazza a nyilvántartások kötelező tartalmi elemeit). 

8.3 Törlés 

A KELER Csoport a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a jogszabályokban 

meghatározott őrzési idő lejártát követően törli, értve ezalatt az irat adattartalmának elektronikus 

(informatikai rendszerekben megjelenő) formáit is. A törlésnek minden esetben az adatvédelmi 

tisztviselő bevonásával, dokumentáltan és helyreállíthatatlan módon kell megtörténnie.  

8.4 Hatósági kapcsolattartás 

Kapcsolattartásra a Hatósággal alapvetően az adatvédelmi tisztviselő jogosult. Minden szóbeli vagy 

írásbeli kommunikáció a Hatóság felé az adatvédelmi tisztviselő által vagy jóváhagyásával 

történhet, a jog és compliance terület bevonásával. 

Minden, a Hatóság részéről (szóban vagy írásban) érkező információt (pl. értesítés eljárás 

megindulásáról) haladéktalanul továbbítani kell az adatvédelmi tisztviselőnek. 

Amennyiben a Hatóság eljárása során a Hatóság munkatársa helyszínen végez eljárási cselekményt, 

az adatvédelmi tisztviselőnek jelen kell lennie. 

Minden olyan személy, akire a szabályzat alanyi hatálya kiterjed, köteles a Hatóság eljárása során 

együttműködni, önálló nyilatkozattételre és közvetlen kapcsolattartásra azonban nem jogosult. A 

Hatóság által kért dokumentumokat az adatvédelmi tisztviselő útján haladéktalanul, vagy az 

adatvédelmi tisztviselő által megadott határidőben kell a Hatóság rendelkezésére bocsátani. 

8.5 Oktatások 

Minden olyan személyt, akire a szabályzat alanyi hatálya kiterjed, adatvédelmi alapoktatásban kell 

részesíteni. Az adatvédelmi tisztviselő által összeállított és rendszeresen aktualizált tananyagnak 

kellő részletességgel kell tartalmaznia az adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmakat, a hazai és 

európai szintű, a KELER Csoport tevékenyégi köre szempontjából releváns jogszabályi 
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rendelkezéseket, valamint az ezek végrehajtását szolgáló, jelen szabályzatban megjelenő gyakorlati 

szabályokat. 

Munkavállalók részére az új belépők alapoktatása során, ezt követően pedig évente, ismétlő 

jelleggel kell megtartani az oktatásokat. Az oktatásokat minden esetben az adatvédelmi tisztviselő 

által őrzött jelenléti íveken dokumentálni kell, valamint az érintetteknek nyilatkozni kell a 

tananyag megismeréséről. A tanagyagnak állandóan elérhetőnek kell lennie az intranet portálon. 

Abban az esetben, ha az oktatásban részesülő személy nem a KELER Csoport munkavállalója (hanem 

pl. alvállalkozó), az adatvédelmi tisztviselő dönthet úgy, hogy az oktatás kivonatos formában 

történjen, arra a tevékenységre fókuszálva, amelyet az oktatásban részesülő személy a KELER 

Csoport részére végezni fog. A kivonatos oktatás nem veszélyeztetheti az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályok betartását. 

 

8.6  Jogorvoslati lehetőségek 

Az Érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása 

szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).  

Bármely Érintett az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult arra, 

hogy panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

A Magyarországon illetékes Felügyeleti Hatóság megnevezése és elérhetősége a jelen szabályzat 6. 

számú mellékletét képező minta Tájékoztatóban (7.8 pont) található. 

A KELER Csoport igyekszik bírósági eljárást elkerülni, ezért annak kezdeményezése előtt arra 

törekszik,hogy az érintett éljen a KELER Csoportnál benyújtható panasz lehetőségével és a jogvita 

békés rendezésével elkerülhető legyen a bírósági eljárás. 
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1. sz. melléklet: adatkezelői nyilvántartás 

 
 
 

KELER Csoport 

Adatkezelési nyilvántartása_2018_01_25.xlsx
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2. sz. melléklet: érdekmérlegelési teszt (template) 

 
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

 
Érintett személyes adatok: 
 

I. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka 

 

 

II. A ……………………………, mint Adatkezelő jogos érdeke 

 

- a jogos érdek megnevezése 

- az érdek jogszerűségének bemutatása  

- szükségesség vizsgálata 

- létezik-e a cél elérésének az érintettre nézve kevésbé korlátozó módja? 

- arányosság vizsgálata 

 

 

III. Az Érintett személyek érdekei, alapjogok 

- érintett és korlátozásra kerülő alapjogok meghatározása 

 

IV. A …………………………………….., mint Adatkezelő és az Érintett személyek érdekinek 

összevetése, az érdekmérlegelési teszt eredménye 
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Érdekmérlegelési teszt során figyelembe veendő szempontok 

A. Jogos érdek azonosítása 

1 Az adatkezelés célja  

2 
Szükséges-e az adatkezelés valamely jogszerű üzleti cél(ok) 

megvalósulásához? 
 

3 
Szükséges-e az adatkezelés valamely harmadik fél jogszerű 

üzleti célja(i)nak megvalósulásához? 
 

4 

Előírja-e a GDPR, az Infotv., egyéb jogszabály, vagy a NAIH 

érdekmérlegelési teszt lefolytatását az adatkezelési 

tevékenység tekintetében? 

 

B. Szükségességi teszt 

1 
Miért szükséges az adatkezelési tevékenység az Adatkezelő 

számára? 
 

2 

Miért szükséges az adatkezelési tevékenység azon harmadik 

felek számára, akik hozzáférhetnek az adatokhoz (ha van 

ilyen)? 

 

3 Az adott cél elérhető-e egyéb módon?  

C. Mérlegelési teszt 

1 
Az érintett számíthat-e arra, hogy adatkezelésre az adott 

célból sor kerülhet? 
 

2 
Az adatfeldolgozás nyújt-e hozzáadott értéket az érintett 

által használt termékhez vagy szolgáltatáshoz? 
 

3 
Valószínűsíthető-e, hogy az adatfeldolgozás negatívan 

befolyásolja az érintett jogait? 
 

4 
Valószínűsíthető-e, hogy az adatfeldolgozás indokolatlan 

kárt okozhat az érintett számára? 
 

5 
Okoz-e bármilyen sérelmet az Adatkezelő számára, ha az 

adatkezelési tevékenység nem valósul meg? 
 

6 
Okoz-e bármilyen sérelmet a harmadik felek számára, ha az 

adatkezelési tevékenység nem valósul meg? 
 

7 
Az érintett (vagy a társadalom) érdekében történik-e az 

adatkezelési tevékenység? 
 

8 
Milyen kapcsolatban áll az érintett a vállalattal? (pl. 

jelenlegi vagy jövőbeni ügyfél, vásárló, szállító) 
 

9 
Az adatkezelés érinti-e a GDPR szerinti személyes adatok 

különleges kategóriáit? 
 

10 

Kétirányú-e a kapcsolat az érintett és a vállalat között? Ha 

igen, milyen rendszerességű (folyamatos, rendszeres, 

alkalmi)? 

 

11 
Az adatkezelés korlátozná-e bármilyen módon az érintett 

jogait? 
 

12 
A személyes adatokat közvetlenül az érintettől vagy 

közvetve szerezték be? 
 

13 
Fennáll-e egyenlőtlen (alá-fölé rendeltségi) viszony az 

érintett és az adatkezelő között? 
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14 

Az érintett számíthat-e észszerűen arra, hogy az adott 

célból személyes adatait feldolgozzák? 

(Igen/Nem/Bizonytalan) 

 

15 
Az érintett tekintheti-e a magánszférája szempontjából 

intruzívnak vagy helytelennek az adatkezelést? 
 

16 
Az érintett kapott-e kellő tájékoztatást az adatkezelésről és 

annak céljáról? 
 

17 
Van-e az érintettnek kellő kontrollja az adatkezelés felett, 

és tud-e tiltakozni ellene? 
 

18 
Módosítható-e az adatkezelés hatóköre az adatvédelmi 

kockázatok csökkentése / mérséklése érdekében? 
 

D. Az érintett védelme, a kockázatok és lehetséges negatív hatások csökkentése érdekében 

alkalmazott garanciák és kontrollok (pl. beépített adatvédelem, technikai és szervezési 

intézkedések, adatminimalizálás, megőrzési idő korlátozása, hozzáférés korlátozása, 

hashing, salting, stb.)  

 

 

 

E. Határozat és indoklás (hivatkozásokkal a fenti pontokra) 

 

 

 

Név  

Pozíció  

Dátum  
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3. sz. melléklet: adatvédelmi hatásvizsgálat (template) 

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

A tervezett folyamat megnevezése, rövid leírása: 

 

 

A hatásvizsgálatban résztvevő személyek: 

 

 

A folyamat keretében tervezett adatkezelés részletes leírása: 

 

 

Az adatkezelés arányosságának és szükségességének vizsgálata az alábbi szempontok alapján: 

 meghatározott, kifejezett és jogos cél(ok); 

 az adatkezelés jogszerűsége; 

 az adatkezelés megfelelő, releváns, és szükséges adatokra korlátozódik; 

 korlátozott tárolási időtartam. 

 

 

 

Az érintettek jogait támogató intézkedések különös tekintettel az alábbiakra: 

 az érintetteknek nyújtott tájékoztatás; 

 betekintési jog és az adathordozhatósághoz való jog; 

 a helyesbítéshez és a törléshez való jog; 

 kifogásolási jog és az adatkezelés korlátozásához való jog; 

 az feldolgozókkal fennálló kapcsolatok; 

 a nemzetközi adattovábbításhoz kapcsolódó garanciák; 

 előzetes konzultáció. 

 

 

 

 

Az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok kezelésére tervezett intézkedések a kockázatok forrásának, 

jellegének, valószínűségének, egyediségének és súlyosságának felmérése alapján 

 

 

 

 

Az adatvédelmi hatásvizsgálatba bevont érdekeltek: 

 

 

 

Konklúzió: 

 

 

 

Dátum: 

Aláírások: 
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4. sz. melléklet: Tájékoztatás munkahelyi adatkezelésekről 

Tisztelt Kolléga! 
 
A KELER Csoport nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a személyes adatokat a jogszabályoknak és belső 
szabályzatainak megfelelően kezelje, és mindezt elvárja munkavállalóitól is. Jelen dokumentum 
célja, hogy munkavégzése megkezdése előtt részletesen tájékoztassuk Önt arról, hogy 
jogviszonyával összefüggésben a KELER Csoport milyen személyes adatokat és hogyan kezelhet Önről 
(kivételes esetben családtagjairól). 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal a KELER 
Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy személyesen. 
 
Telefonszám: 06-1-4836-161 
E-mail cím: Varadi.Viktoria@keler.hu 
 
Az adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy elősegítse a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályi és belső szabályzatokban meghatározott szabályok betartását. Biztosítjuk Önt arról, 
hogy kérdését, kérését, panaszát az adatvédelmi tisztviselő bizalmasan kezeli, és – kellő hatáskör 
birtokában - teljes körűen megvizsgálja, és szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket. 
Biztosítjuk továbbá, hogy személyes adatait érintő kérdései, kérései, panaszai miatt Önt hátrány 
nem érheti. 
 
A tájékoztató további része az egyszerűség érdekében a „munkavállaló” kifejezést használja. 
Amennyiben Ön nem munkavállalóként (hanem például megbízottként, állandó beszállítóként vagy 
kölcsönzött munkavállalóként) fog munkát végezni a KELER Csoport számára, a munkavállalókra 
meghatározottak értelemszerűen az Ön számára is irányadók, kivéve azokat az eseteket, amelyek 
speciálisan csak munkaviszonyhoz kapcsolódhatnak. 
 
Jelen tájékoztató a munkavállalók személyes adataira vonatkozó speciális szabályokat tartalmazza. 
Ezért kérjük, hogy az általános alapelvek és szabályok megismerése érdekében jelen dokumentum 
mellékletként Önnek átadott, illetve a KELER Csoport honlapjain elérhető általános adatkezelési 
tájékoztatót is tekintse át. 
 
 
Milyen adatokat kezel Önre vonatkozóan a KELER Csoport? 
 

1. A jogviszony létesítésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerülő adatok 
 
Abból a célból, hogy Önnel a KELER Csoport tagja jogviszonyt létesítsen és tartson fenn, az alábbi 
személyes adatok kezelése szükséges (részletesen lsd. az adatkezelői nyilvántartásban): 

 Név, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, lakcím, 
telefonszám, munkabér (díj) adatok, bankszámlaszám, adó, TB adatok, cafeteria adatok. 

 Előző munkahelyen kilépéskor kapott igazolásokban foglalt személyes adatok (például előző 
munkáltatótól származó jövedelem és levont adóelőleg). 

 
Ha Ön a munkaviszonyhoz kapcsolódóan különböző jogokkal, lehetőségekkel kíván élni, vagy 
kedvezményeket kíván igénybe venni (például adókedvezmény, apasági szabadság), akkor – 
jellemzően – az alábbi adatok kezelésére is sor kerülhet: 

 Eltartott neve, születési helye ideje, adóazonosító jele, jövedelem adatok. 

 Házastárs, élettárs neve, születési helye ideje, adóazonosító jele, jövedelem adatok, 
házasságkötéssel kapcsolatos adatok. 

 
Fenti adatok kezelésére a munkaviszonnyal (jogviszonnyal), valamint az adó és 
társadalombiztosítással kapcsolatos törvények hatalmazzák fel a munkáltatót, ugyanakkor 
hangsúlyozzuk, hogy a jogszabályok és az adatkör változhatnak, illetve az egyes esetek egyedileg is 
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eltérőek lehetnek. Például, ha Ön nem jogosult családi adókedvezményre, akkor az ennek igénybe 
vételéhez szükséges személyes adatokat sem fogja a KELER Csoport kezelni (mivel Ön nem tölt ki 
erre vonatkozó nyilatkozatot). 
 
Ezért minden esetben az Ön által kitöltött formanyomtatvány vagy nyilatkozat tartalmazza a 
megadni szükséges adatok körét és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyek az adott 
esetre irányadók. Ezért kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa át a kitölteni kívánt 
formanyomtatványt vagy nyilatkozatot, és ha személyes adataival kapcsolatban kérdése merül fel, 
forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. 
 
A KELER Csoport az adatokat a vonatkozó jogszabályoknak és a kapcsolódó nyilatkozatnak 
megfelelően továbbítja a hatáskörrel (és illetékességgel) rendelkező közigazgatási szerveknek, 
elsősorban az adóhatóságnak, a társadalombiztosítási szervnek, a Magyar Államkincstárnak. 
 
A KELER Csoport a jogszabályoknak megfelelően megválaszolja a továbbá azokat az esetleges 
hatósági, bírósági megkereséseket, amelyek kapcsán a munkavállalókat érintő személyes adatok 
megadása szükséges (pl. nyomozó hatóság, végrehajtó). 
 
 
Bizonyos esetekben felmerülhetnek olyan további adatkezelések is (pl. munkáltatói kölcsön, 
biztosítás, céges rendezvény, tréning), amelyek során szintén szükségessé válik bizonyos személyes 
adatok megadása Önről és esetlegesen hozzátartozóiról is. Ebben az esetben az érintett 
munkavállalók tájékoztatása az adatkezelés felmerülésének időpontjában történik. 
 
A KELER Csoport a bérszámfejtési feladatok ellátásval megbízta a Pannonjob-ot (adatfeldolgozó). 
 
A KELER Csoport különleges adatot csak korlátozott körben kezel: betegség miatti távolléttel 
kapcsolatos munkavállalói (esetlegesen munkavállalók hozzátartozói) adatok, illetőleg a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó, valamint esetleges érdekképviseleti 
tagságával kapcsolatos adatok tekintetében. Bűnügyi személyes adat kezelése a (nyomozó)hatósági 
megkeresések megválaszolása körében történhet. Különleges és bűnügyi személyes adatok 
kezelésekor a KELER Csoport fokozott figyelmet fordít az ilyen adatok kezelését szabályozó speciális 
jogszabályi rendelkezésekre. 
 
A KELER Csoport a személyes adatokat az irányadó jogszabályokban meghatározott ideig őrzi. 
 

2. A munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelések 
 
A KELER Csoport a munkaviszonnyal összefüggő magatartásuk körében, a vonatkozó jogszabályok 
betartásával és személyiségi joguk tiszteletben tartása mellett ellenőrzi a munkavállalóit a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 11./A §-ában foglalt általános 
felhatalmazásnak megfelelően. 
 
 
A KELER Csoport részére nem munkaviszony alapján munkát végző személyek esetében a 
munkavégzésüket szabályozó jogszabály (például a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény), a kapcsolódó egyéb jogszabályok és a KELER Csoporttal kötött szerződés teremti meg az 
ellenőrzés alapját. 
 
A KELER Csoport nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos tevékenységi kört lát el, ezért 
fontos, hogy a részére munkát végző személyeket ellenőrizze. A KELER Csoport elkötelezett 
amellett, hogy ezek az ellenőrzések szükségesek és arányosak legyenek. 
 
Az ellenőrzések részletszabályait a KELER Csoport az alábbiak szerint határozza meg:  
 
A KELER Csoportnál üzemeltetett videó megfigyelőrendszerrel  kapcsolatos adatkezelés 
 
Az Mt. mellett a videó megfigyelő rendszerre vonatkozó szabályokat az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, 
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valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 
rendelkezései tartalmazzák.  
Az elektronikus rendszer üzemeltetése során végzett adatkezelés – a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) 
– 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Célja a személy,- és vagyonvédelem – a jogsértések 
megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása – továbbá a 
bank,- értékpapír,- üzleti titok (a továbbiakban együttesen: Bizalmas Információ) védelme illetve az 
adatvédelem hatékony biztosítása, továbbá az esetleges panaszok esetén azok hatékony 
kivizsgálása. A munkavállalók napi munkavégzését a KELER csoport (a továbbiakban: adatkezelő) 
nem figyeli meg. 
 
Az elektronikus megfigyelő rendszer részét képező kamerák elhelyezkedése, a megfigyelés módja: 
 

 A megfigyelés módja: közvetlen terület megfigyelés. 

 A kamerák elhelyezése az R70 irodában: 
o minden KELER irodaterület belépési pontja (pl.: liftelőterek, lépcsőházak, stb.), 
o terasz, teraszajtó és az ahhoz kapcsolódó fizikai épülethatár szakasz, 
o DEMAT szoba és ügyféltér, 
o recepció, 
o KELER alapműködését biztosító kiemelten védett helyiségek (UPS, hálózati 

helyiség), 
o irodákat összekötő folyosók (az irodaterületek kihagyásával). 

 Kamerák elhelyezése az adatközpontokban (Dataplex, GIRO): 
o a KELER Csoport által használt számítógéptermek teljes területe. 

 Kamerák elhelyezése az alternatív iroda területén: 
o teljes irodaterület, 
o UPS helyiség 
o vezetői szoba. 

 

 Az elektronikus megfigyelőrendszert a KELER Csoporton belül a KELER Zrt. üzemelteti. 

 A KELER Zrt. felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 napig őrzi a 
képfelvételeket a  rendszer szerverein. A felvételeket a KELER Zrt. zárt informatikai 
rendszerben, zárt, külön behatolásjelző- és beléptető rendszerrel ellenőrzött területen 
tárolja. 

 A videó megfigyelő rendszer által rögzített képfelvételeket csak a Biztonsági Menedzsment 
munkatársai, az adatvédelmi tisztviselő, illetve hatósági eljárás esetén az illetékes hatóság 
munkatársai ismerhetik meg, és részükre az adatvédelmi tisztviselő egyetértésével és csak 
abban az esetben továbbítható a felvétel, ha biztonsági incidens gyanúja merült fel. Az 
Őrszolgálat munkatársai folyamatosan ellenőrzik a videó megfigyelő rendszer élőképét, és 
ezzel a rendszer működőképességét. 

 A megfigyelő rendszer a KELER Zrt. tulajdonában van, és a KELER Zrt. Biztonsági 
Menedzsment szervezete kezeli. 

 A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, a felvételek felhasználásának lehetséges 
céljai: 

a. A felvételek visszanézésére kizárólag a Biztonsági Menedzsment vezetője, vagy 
munkatársai jogosultak, indokolt esetben és dokumentált módon. 

b. A felvételek felhasználásának célja a KELER Csoport, mint a nemzeti létfontosságú 
rendszerelemet működtető szervezet által kezelt adatok és értékek 
bizalmasságának, rendelkezésre állásának és sérthetetlenségének biztosítása. 

 A munkavállalót megilleti a róla készült felvétel felhasználása esetén a jog a felvétel 
megtekintésére, amennyiben ez a biztonsági incidens kivizsgálását, az esetleges hatósági 
eljárás kimenetelét nem akadályozza. A munkavállaló jogosult továbbá felettes vezetőjénél 
kezdeményezni a Biztonsági Menedzsment vezetőjének és az adatvédelmi tisztviselő 
állásfoglalásának beszerzését, illetve a videó megfigyelő rendszer beállításainak 
módosítását, amennyiben a rendszer – a fent hivatkozott jogszabályok által megengedett 
mértéket túllépve – az emberi méltóságát sérti. 
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 A munkavállaló jogsértés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz vagy más, hatáskörrel rendelkező hatósághoz, illetve 
bírósághoz fordulhat. 

 
A videó megfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok a beléptető rendszerre is 
értelemszerűen irányadók, mivel ebben az esetben a belépési és mozgásadatok is személyes 
adatnak minősülnek. A KELER Csoport az alábbi pontokon helyezett el beléptető rendszert: 

 R70 irodaház: 
o minden KELER irodaterület belépési pontja (liftelőterek, lépcsőházak), 
o kiemelt biztonságú helyiségek nyílászárói (DEMAT szoba, igazgatói, vezérigazgatói 

irodák, BIM, Belső Ellenőrzési, HR, Könyvvizsgálói, Service Desk irodák, hálózati, 
UPS és nyomtató helyiség) 

o tárgyalók, teraszajtó 

 Adatközpontok (Dataplex, GIRO): 
o a KELER Csoport által használt számítógéptermek bejárati ajtói. 

 Alternatív iroda területén: 
o irodaterület bejárati ajtó 
o IT szoba bejárati ajtó 
o irodaterületet és IT szobát összekötő ajtó 
o UPS helyiség 
o vezetői szoba. 

 
A beléptető rendszerben kezelt adatokat a KELER Csoport maximum 180 napig őrzi meg. 
 
A levelezőrendszer és internethasználat ellenőrzése 
 
A KELER Csoport az elektronikus levelezőrendszer és internethasználat ellenőrzése körében 
érdekmérlegelési tesztet folytatott le, amely során megállapítást nyert, hogy jogos érdeke fűződik 
ahhoz, hogy a munkavállalók levelezőrendszerét és internethasználatát ellenőrizze. 
 
Az érdekmérlegelési teszt során a KELER Csoport figyelembe vette, hogy tevékenységi köre 
fnemzetgazdasági szempontból érzékeny (létfontosságú), és üzleti tevékenysége körében is 
különösen fontos, hogy a munkavállalók levelezőrendszerük használata és internethasználatuk során 
betartsák a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglaltakat, és e körben 
ellenőrizhetők, számon kérhetők legyenek. Az internethasználat ellenőrzése a munkaidővel való 
elszámolás tekintetében is a KELER Csoport jogos érdekét szolgálja. A munkavállalók tekintetében 
ugyanakkor a KELER Csoport figyelembe vette személyiségi jogaikat, magánszférájukat, és olyan, 
részletes szabályrendszert és fokozatos ellenőrzési rendszert alakított ki, amely megfelel a 
szükségesség és arányosság követelményének. A levelezőrendszerre és az internethasználatra 
vonatkozó részletes szabályokat a 6-16 Munkaügyi szabályzat és a 6-09 Információbiztonsági 
szabályzat tartalmazza. 
 
Az ellenőrzést érintő lényegi szabályok az alábbiak: 

 A KELER Csoport az elektronikus levelezés útján az adatszivárgás megakadályozása 
érdekében mind a kimenő, mind a bejövő elektronikus levelezést ellenőrzésnek veti alá. 

 Ugyanakkor az elektronikus levezés és internethasználat figyelése, egyes személyek 
leveleinek elolvasása, hálózati adatforgalmába való betekintés általában nem 
engedélyezett. Bizonyos – alább részletezett – helyzetekben szükség lehet a levelek és 
hálózati forgalom tartalmának vizsgálatára, illetve az internethasználat ellenőrzésére, 
azonban ez nem történhet puszta kíváncsiságból. 

o Kimenő levelek esetén a szűrőrendszer azonosít minden olyan levélüzenetet, 
amelynél a levéltörzs vagy a csatolmány adata érzékeny adatot tartalmazhatnak (pl. 
üzleti, értékpapír- vagy banktitkot). A Biztonsági Menedzsment munkatársai a 
szűrőrendszer által generált riasztás alapján, dokumentált módon, az érintett 
tájékoztatása mellett ellenőrzik az üzeneteket. 

o Alapos, dokumentált indokkal (pl. bankbiztonsági esemény gyanúja) és 
meghatározott célból a KELER vezérigazgató vagy a Biztonsági Menedzsment 
vezetője engedélyezheti elektronikus üzenetek tartalmának, a hálózati forgalom és 
az internethasználati előzmények szükséges mértékű megismerését. 
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 A Biztonsági Menedzsment ellenőrzést végző munkatársa felelős, hogy minden esetben 
dokumentált és valós legyen az ellenőrzés oka és célja, az érintett előzetesen megfelelően 
tájékoztatásra kerüljön, illetve az ellenőrzés során érvényesüljön a fokozatosság és az 
arányosság követelménye. 

 
 
 
Alulírott _____________________________ (név, beosztás) ezúton nyilatkozom, hogy a KELER 
Csoport munkahelyi adatkezeléseivel kapcsolatos tájékozatót megértettem és azt tudomásul 
veszem. 
 
 
 
Budapest, 201…, …………… hó … nap 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 Aláírás 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

ADATFELDOLGOZÓI MEGÁLLAPODÁS 

 

Az alábbi adatfeldolgozói megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) egyrészről a 
…………………………….. (székhelye: …; cégjegyzékszám: …, adószáma: …, képviseli: …), mint Megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó vagy Adatkezelő), másrészről pedig a 

…………………………….. (székhely: …; cégjegyzékszám: …, adószám: …; képviseli: …) (a továbbiakban: 
Megbízott vagy Adatfeldolgozó) 

 

(Megbízó és Megbízott együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között jött létre alulírott napon és 
helyen az alábbiak tárgyában. 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. A jelen Megállapodást a Felek között …………………………….. napján megkötött 
…………………………….. Szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) tekintettel kötik meg. Felek 
kijelentik, hogy Megbízott a Szerződés alapján végzett tevékenysége során az Adatkezelő 
nevében személyes adatok kezelését végzi, így az általa folytatott adatkezelésre a jelen 
Megállapodás rendelkezései a Szerződés rendelkezései mellett alkalmazandók. Amennyiben 
jelen Adatfeldolgozói Megállapodás a Felek közötti hivatkozott Szerződésben rögzítettekhez 
képest eltérő rendelkezést tartalmaz, akkor jelen Adatfeldolgozói Megállapodásban 
rögzített az irányadó rendelkezés.  

1.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Felek között létrejött Szerződésnek. 
Erre való tekintettel a jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre, így különösen a 
Megállapodás hatálya, felmondási ideje és annak feltételeire, díjfizetésre, kötbérre a 
Szerződés rendelkezései irányadóak. 

1.3. Felek a jelen Megállapodást abból a célból kötik meg, hogy meghatározzák a Megbízó által 
kezelt személyes adatok Megbízott általi kezelésének, és azokhoz történő hozzáférésének 
feltételeit. A jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg a Szerződés hatályban 
van. 

1.4. Amennyiben a körülményekből nyilvánvalóan más nem következik, azok a fogalmak, 
amelyek a jelen Megállapodásban előfordulnak, de nincsenek meghatározva, ugyanolyan 
jelentéssel rendelkeznek, mint ahogy azt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) meghatározza. 

2. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

2.1. A Megbízó, mint Adatkezelő jelen Megállapodás aláírásával megbízást ad Megbízott, mint 
Adatfeldolgozó részére, hogy Megbízó nevében, érdekében és utasításainak megfelelően a 
Szerződés alapján végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a GDPR szerinti személyes adatok 
kezelését végezze, amely megbízást Megbízott jelen Megállapodás aláírásával elfogadja. 

2.2. A hivatkozott Szerződés, illetve a jelen Megállapodás keretében végzett adatkezelés során 
feldolgozott, a Megbízó nevében kezelt személyes adatok típusait, valamint az érintettek 
kategóriáit az 1. sz. melléklet határozza meg. 
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2.3. Megbízó kijelenti és szavatolja, hogy a hivatkozott Szerződés, illetve jelen Adatfeldolgozói 
Megállapodás keretei közt kezelt személyes adatok kezelőjének minősül. Felek rögzítik, 
hogy az adatkezelői kötelezettség Megbízó általi megszegéséből eredő kárral vagy költséggel 
összefüggésben harmadik személyek által a Megbízottal szemben támasztott követeléssel 
vagy bármely igénnyel szemben Megbízó tartozik felelősséggel és köteles Megbízottat 
kármentesen tartani, valamint Megbízottnak a fenti igényekkel összefüggésben keletkezett 
valamennyi kárát és költségét megtéríteni. 

3. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. A Megbízott a jelen Megállapodás keretében végzett tevékenysége során tudomására, 
birtokába jutott személyes adatot kizárólag a Megállapodás szerinti tevékenysége körében 
kezelheti.  

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges felkészültséggel, tapasztalattal 
rendelkezik, illetve, hogy szerződéses kötelezettségének nemcsak szakmailag, de technikai, 
szervezési, gazdasági és jogi szempontból is képes eleget tenni. 

3.3. Megbízott a jelen Megállapodás alapján végzett feladatait kizárólag a Megbízó írásbeli, a 
hivatkozott Szerződésben meghatározott kapcsolattartó utasításai vagy helyettesítése 
esetén a Megbízó részéről megfelelő felhatalmazással rendelkező személytől elfogadott, 
kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az 
adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály 
fontos közérdekből tiltja. 

3.4. Felek rögzítik, hogy az Adatkezelő által 3.3. pont szerinti adatkezelési műveletekre 
vonatkozó utasítások jogszerűségéért (így különösen a Megbízott által feldolgozott 
személyes adatok pontosságáért és az azok kezeléséhez szükséges jogalap, jogszerűség 
meglétéért) a Megbízó felel.  

3.5. Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni, ha véleménye szerint a Megbízó 
által adott valamely utasítás szakszerűtlen, vagy ellentétes a GDPR szabályaival, illetve az 
adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezésekkel. Amennyiben Megbízó 
értesítés ellenére továbbra is fenntartja utasítását, az utasítás Megbízott általi 
végrehajtásából eredő valamennyi kárért Megbízó felel. A Megbízott köteles megtagadni az 
utasítás végrehajtását, ha az jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, illetve azzal bűncselekményt valósítana 
meg. 

3.6. Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a Megbízó nevében végzett adatkezelést az Európai 
Unió területén belül valósítja meg.  

3.7. Megbízott köteles a Megbízót a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül írásban a 
hivatkozott Szerződésben meghatározott kapcsolattartón keresztül értesíteni bármely az 5.1 
pontban meghatározott adatvédelmi incidensen túlmutató (vagyis adatvédelmi incidensnek 
nem minősülő incidens) a Megbízónak a Megbízott rendszerében lévő adatainak biztonságát 
érintő eseményről. 

3.8. A Megbízó vállalja, hogy amennyiben a Megbízott teljesítéséhez adatok, információk, vagy 
egyéb nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésőbb 
három munkanapon belül írásban átadja, illetve megadja a Megbízottnak. 

3.9. A Megbízott köteles az adatfeldolgozói tevékenységi körében a feladatkörébe tartozó 
mértékig kezelt adatok megőrzését biztosítani, mindaddig, amíg a Megbízott nem ad az 
adatok (részleges, vagy teljes körű) törlésére vonatkozó utasítást vagy amíg a Megbízó 
nevében, és érdekében végzett adatkezelés meg nem szűnik, mely esetben jelen 
Megállapodás 11.2 pontja szerint kell eljárni. 

3.10. Megbízott az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja az 
adatvédelemmel összefüggő kötelezettségeit az érintett személy (a továbbiakban: Érintett 
Személy) jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek teljesítése és megválaszolása 
tekintetében. A Megbízott az Érintett Személy jogainak gyakorlása, jogérvényesítése során 
kizárólag a Megbízó 3.3 pont szerint adott írásbeli utasításai szerint járhat el, köteles 
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eljárni. 

3.11. Amennyiben a Megbízotthoz az Érintett Személytől a személyes adatainak Megbízott általi 
kezelésével vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérés vagy panasz érkezik, úgy köteles 
a kérést vagy panaszt a Megbízó részére haladéktalanul, de legkésőbb 8 órán belül és a 
lehető legtöbb részletet bemutatva továbbítani.  

3.12. Megbízó fenntartja magának annak ellenőrzésének a jogát, hogy az általa a Megbízottnak 
átadott adatok feldolgozása a jogszabályoknak megfelelően, a jelen Megállapodással 
összhangban és a Megbízó utasításainak alapján történik. Ezzel összefüggésben a Megbízó az 
adatvédelemmel és a biztonsággal összefüggő ellenőrzéseket (ideértve a helyszíni 
ellenőrzést is) és vizsgálatokat hajthat végre. Megbízó az ellenőrzés megkezdését 
megelőzően legalább 10 munkanappal köteles a Megbízottat az ellenőrzésről írásban 
értesíteni, amelyet Megbízott 3 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni. Megbízott 
képviselője a helyszíni ellenőrzés során végig jelen lehet, amennyiben az ellenőrzés során 
jogellenes kérdést, kérést, adat-, információigénylést, intézkedést tapasztal, akkor jogosult 
az ellenőrzést végző személy figyelmét a jogellenességre felhívni, és kérheti ezen 
észrevételének jegyzőkönyvben rögzítését. Az ellenőrzés során a Megbízott köteles a 
Megbízó ellenőrzését elősegíteni a szükséges adatkezeléssel összefüggő dokumentumok 
bemutatásával, az adatfeldolgozással érintett informatikai rendszerekben (vagy azok 
üzemeltetéséhez, használatához tartozóan) tárolt adatokhoz, adatbázisokhoz, keletkezett 
naplókhoz, logokhoz, audit bejegyzésekhez az ellenőrzéshez szükséges mértékig történő 
hozzáférést engedélyezni, mely megvalósulhat a Megbízott megfelelő jogosultsággal 
rendelkező szakemberének rendelkezésre állásával, és az által történő rendszerbelépéssel. 
Az ellenőrzési eljárás befejezését követően a Megbízott jogosult az ellenőrzés eredményét 
megismerni, arra észrevételeket tenni. Az ellenőrzést lezáró végleges jelentést Megbízó az 
ellenőrzési eljárás befejezését követő 15 napon belül átadja Megbízott részére. A 
Megbízottnak 15 napon belül a feladatkörében felmerült észrevételek vonatkozásában 
intézkedési tervet kell elfogadni és a Megbízónak átadni. Az intézkedési tervben az egyes 
észrevételekre vonatkozóan (annak kockázati besorolásának megfelelő, de) maximum 3 
hónapon belüli végrehajtási határidőt kell meghatározni. Amennyiben az adott észrevétel 
vonatkozásában a Megbízott nem tud, vagy a kockázattal arányosan elvárt időn túl tud 
kockázatcsökkentő intézkedést meghatározni, akkor arról köteles a Megbízóval egyezetni. 

3.13. Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és 
dokumentumot, amely a Megbízó által adatfeldolgozásra átadott személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban, jogszabályban, hivatkozott Szerződésben, jelen Megállapodásban 
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely 
lehetővé teszi és elősegíti a Megbízó által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett 
ellenőrzéseket, auditokat, hatósági vizsgálatokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 
Megbízott köteles a Megbízót ezen vizsgálatok, ellenőrzések, auditok teljesítése során 
támogatni, segíteni és biztosítani, hogy a vizsgálatokat, auditokat és ellenőrzéseket 
hatékonyan és a valóságot tükröző információk alapján hajthassák végre. 

3.14. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt, vagy az alapján, illetve azzal 
összefüggésben írásban adott utasításba foglalt kötelezettség Megbízott általi 
megszegéséből eredő igazolt kárral vagy költséggel összefüggésben harmadik személyek 
által a Megbízóval szemben támasztott követeléssel vagy bármely igénnyel szemben 
Megbízott tartozik felelősséggel és köteles Megbízót kármentesen tartani, valamint 
Megbízónak a fenti igényekkel összefüggésben keletkezett valamennyi kárát és költségét 
megtéríteni. Megbízó utasításába foglalt kötelezettség teljesítésének elmaradásából eredő 
kockázatok, károk megtérítése alól akkor és csak akkor mentesül a Megbízott, ha az 
utasítással összefüggésben annak tudomására jutását követően haladéktalanul a Megbízó 
számára jogszerűségre vonatkozó írásban kifogást emelt, és az alapján a Megbízó a feladat 
végrehajtására vonatkozó utasítását továbbra is fenntartotta, vagy a kifogásra vonatkozóan 
választ nem adott.  

 

4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Megbízott köteles az általa vállalt adatfeldolgozó tevékenységet az ilyen tevékenységet 
végzőktől általánosságban elvárható szakmai, technikai szinten és szervezeti intézkedések 
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mellett kialakítani, megvalósítani, változáskezelni annak érdekében, hogy az általa a 
hivatkozott Szerződésben és jelen Megállapodás alapján feldolgozott személyes adatok 
védelmét bizonyítható módon biztosítani tudja. Így Megbízott köteles gondoskodni a 
feladatok teljesítése során az általa tárolt adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adatvédelem, titokvédelem érvényesítése érdekében szükségesek. A Megbízott 
köteles védeni az adatok, adatbázisok minden példányát a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltozás/megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés, és megsemmisülés 
ellen. 

4.2. Az adatok védelmét szolgáló intézkedéseket, technikai megvalósításokat két évnél kisebb 
gyakorisággal megismételt, megújított kockázatelemzés alapján kell kiválasztani. A 
kockázatelemzés során legnagyobb kockázati kategóriába sorolt kockázati eseményekről a 
Megbízott köteles a kockázatelemzés elfogadását követő 15 napon belül tájékoztatni a 
Megbízót.  

5. ADATVÉDELMI INCIDENS, ÉS KEZELÉSE 

5.1. Jelen Megállapodás vonatkozásában Adatvédelmi Incidensnek minősül a biztonság olyan 
sérülése, amely az adatfeldolgozásban érintett, feldolgozott személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

5.2. A Megbízott az Adatvédelmi Incidensről haladéktalanul, de legfeljebb a tudomásszerzéstől 
számított 4 (négy) órán belül köteles értesíteni a Megbízó adatvédelmi tisztviselőjét (a 
továbbiakban: DPO) az adatvedelmitisztviselo@keler.hu e-mail címen keresztül. A Megbízott 
az értesítésben kellő részletességgel összefoglalja és átadja az Adatvédelmi Incidens 
vonatkozásában általa ismert alábbi információkat:  

 az incidensben érintett és résztvevő személyik kör, 

 az incidens keletkezésének, megszűnésének, megszüntetésének és észlelésének 
körülményeit, 

 az incidens leírását, 

 az incidensben érintett adatkört és annak számosságát,  

 az incidens Érintettekre, Megbízóra gyakorolt hatását, 

 a Megbízott által már megtett, illetve megtenni kívánt korrekciós intézkedést.  

5.3. A Megbízott haladéktalanul megteszi az összes az általa szükségesnek tartott és a Megbízó 
által elvárt korrekciós intézkedést és teljeskörűen együttműködik a Megbízóval az 
Adatvédelmi Incidens jövőbeni előfordulásának megelőzésére, illetve a bekövetkezett 
incidens mérséklésére vagy orvoslására irányuló minden indokolt és jogszerű 
erőfeszítésében.  

5.4. A Megbízott segíti a Megbízót a GDPR és az egyéb adatvédelmi tárgyú jogszabályok 
rendelkezései alapján az Adatvédelmi Incidens bejelentésére vonatkozó saját 
kötelezettségének és a Megbízó ügyfelek felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítésében.  

5.5. Egyéb rendelkezés hiányában a Megbízott köteles viselni a felelősségi körében 
bekövetkezett Adatvédelmi Incidens kezelésével kapcsolatos mindennemű Megbízónál és 
Megbízottnál felmerülő kötelezettség teljesítésével összefüggő költségeket és kiadásokat. 
Amennyiben az Adatvédelmi Incidens nem kizárólagosan a Megbízott felelősségi körébe 
keletkezett, akkor a Felek közötti költségmegosztás megegyezik a bekövetkezésben 
megállapítható felelősségi aránnyal.  

5.6. Megbízott az Adatvédelmi Incidensekről nyilvántartást vezet, melyet Megbízó írásbeli 
kérésére köteles rendelkezésére bocsátani, hogy Megbízó a GDPR 33. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott nyilvántartás készítési kötelezettségét segítse. 

6. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 

6.1. Az adatkezelés tekintetében szükséges adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése a Megbízó 

mailto:adatvedelmitisztviselo@keler.hu
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felelősségi körébe tartozik. A hatásvizsgálat Megbízó általi elvégzésében a Megbízott köteles 
az adatfeldolgozói tevékenységének mértékéig együttműködni.  

6.2. Hatásvizsgálattal összefüggésben a Megbízott kötelezettsége, hogy az adatfeldolgozói 
tevékenysége során tervezett technikai, technológiai változtatások tervezésének 
megkezdésekor a Megbízót írásban értesítse.  

7. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓ (KÖZREMŰKÖDŐ) IGÉNYBEVÉTELE 

7.1. Felek megállapodnak, hogy Megbízott a hivatkozott Szerződésben, jelen Megállapodásban 
meghatározott adatfeldolgozói tevékenységének ellátása során további adatfeldolgozót (a 
továbbiakban: Közreműködő) vehet igénybe. 

7.2. A Közreműködő igénybe vételéről, illetve meglévő módosításáról és személyéről Megbízott a 
Megbízót előzetesen írásban tájékoztatja. A Közreműködő igénybe vételéhez a Megbízó 
írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Megbízó a megjelölt Közreműködő 
igénybevétele ellen írásban kifogást emel, a Megbízott a Közreműködőt nem veheti igénybe 
az adatkezelési tevékenység végzése céljából. 

7.3. Közreműködő alkalmazása esetén a Megbízott köteles biztosítani, hogy a Közreműködő a 
hivatkozott Szerződés és jelen Megállapodás közreműködői tevékenységére vonatkozó 
rendelkezéseit, a Megbízott utasításait betartsa, azok a közreműködőre is érvényesek 
legyenek, érvényesüljenek. A Megbízott általi Közreműködő bevonásával a Megbízó 
ellenőrzési, kontroll, elszámoltathatósági jogai és érdekei nem szenvedhetnek hátrányt, 
melyet a Megbízott köteles a Közreműködői szerződés során biztosítani. A Megbízott az 
általa bevont Közreműködő által végzett adatfeldolgozási tevékenységéért a Megbízó felé 
teljes felelősséggel tartozik. 

7.4. Felek megállapodnak, hogy Megbízott a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az 
adatfeldolgozói tevékenységének ellátásához következő Közreműködő(ke)t veszi igénybe, 
melyhez a Megbízó a jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul.  

Név: <NÉV> 

Székhely: <SZÉKHELY> 

Cégjegyzékszám: <CÉGJEGYZÉKSZÁM> 

Közreműködő tevékenysége: <RÖVID LEÍRÁS> 

8. KISZERVEZÉS 

8.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodással érintett adatfeldolgozás a Megbízó 
tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti kiszervezett tevékenység 
keretében valósul meg. 

8.2. Felek kijelentik, hogy a kiszervezésre vonatkozó előírásokat a Felek közötti hivatkozott 
Szerződés szabályozza. 

9. TITOKTARTÁS 

9.1. Felek közötti hivatkozott Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit a személyes 
adatokra kiterjesztve kell értelmezni.  

9.2. A Felek ezúton vállalják, hogy sem a Megállapodás hatálya alatt, sem pedig azt követően 
nem tesznek harmadik személy számára hozzáférhetővé semmilyen, a jelen Megállapodásra 
vonatkozó információt, továbbá semmilyen olyan információt, melyhez a Felek a 
Megállapodás eredményeképpen – akár írásban, akár szóban - jutottak hozzá, függetlenül 
annak formájától (a továbbiakban: Bizalmas Információ). Bizalmas Információnak minősül a 
bank-, értékpapír-, fizetési-, biztosítási-, üzleti titok, valamint a személyes adat. A 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizalmas Információt kizárólag a 
Megállapodásból fakadó kötelezettségek teljesítése céljára használja fel, és nem használja 
azt semmilyen más célra. A Megbízott vállalja továbbá, hogy a Bizalmas Információ 
hozzáférhetővé tételének elkerülése érdekében, vagy felhasználása során a Megbízó 
utasításainak megfelelően, legalább ugyanolyan gondossággal jár el, mint ahogyan azt a 
saját bizalmas és/vagy védett információja esetén teszi, továbbá vállalja, hogy ezt a 
kötelezettséget az adatfeldolgozói tevékenységébe bármilyen módon és formában 
bekapcsolódó személyekkel, adatfeldolgozóival, közreműködőivel is betartatja, akiknek 
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titoktartási kötelezettségéért a Megbízottat kártérítési felelősség terheli.  

9.3. A titoktartási kötelezettség a Megállapodás fennállása alatt és azt követően is időkorlát 
nélkül fennáll. 

9.4. A titoktartási kötelezettséget bizonyítottan és felróhatóan megszegő Fél köteles megtéríteni 
a másik Felet ennek kapcsán ért összes kárt. 

10. VIS MAIOR 

10.1. A Felek mentesülnek a Megállapodás alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének 
részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior 
következményeként állnak elő.  

10.2. A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a Szerződés aláírását 
követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok 
bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű 
intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak különösen: az árvíz, a tűz, a 
földrengés, vagy más természeti csapás, továbbá a járványok, a háború, a katonai 
cselekmények, terrorcselekmények, hatóságok aktusai vagy cselekményei és bármely más a 
felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmény. Ilyen jellegű esemény beálltakor, az 
érintett fél, a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik 
felet a vis maior természetéről, mértékéről és várható időtartamáról, továbbá köteles 
minden, tőle általában elvárható intézkedéseket megtenni a vis maiorból származó károk 
enyhítése érdekében.  

10.3. A kizárólag vis maior miatt felmerülő plusz költségek a másik félre át nem terhelhetőek. 

11. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE 

11.1. A hivatkozott Szerződés megszüntetése esetén a jelen Megállapodás, a Szerződés 
feltételeivel összhangban, automatikusan megszűnik. 

11.2. Amennyiben bármely okból kifolyólag a Megbízott adatfeldolgozói tevékenysége megszűnik, 
a Megbízott köteles a Megbízó írásbeli, jelen Megállapodás 3.3. pontja szerinti utasításának 
megfelelően a jelen Megállapodás 2. pontja szerint a Megbízott által a Megbízó nevében, és 
érdekében kezelt valamennyi személyes adatot és annak adatfeldolgozói tevékenységgel 
összefüggésben nyilvántartott dokumentációját, naplóját, auditlogját (függetlenül annak 
tárolási, megjelenítési formájától) a Megbízónak visszajuttatni. Megbízó felelősségi körébe 
tartozik, hogy a Megbízottal egyeztesse az adatfeldolgozói tevékenység megszűnését 
követően az adat visszaadásának és az Megbízottnál történő törlésének teljeskörűségét. 

11.3. A Megbízó jogosult jelen Megállapodást és azzal együtt a hivatkozott Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, amennyiben a Megbízott súlyosan és ismételten megszegi az 
adatfeldolgozási tevékenységgel összefüggésben a hivatkozott Szerződésben, illetve jelen 
Megállapodásban előírt kötelezettségeket. 

12. KAPCSOLATTARTÁS 

12.1. A Felek közötti kapcsolattartásra a hivatkozott Szerződés rendelkezése az irányadó.  

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

13.1. A jelen Megállapodás módosítása, kiegészítése csak írásos formában, Felek cégszerű 
aláírásával történhet. 

13.2. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, vagy a jövőben azzá 
válna, úgy az nem érinti a Megállapodás egyéb pontjainak érvényességét. Az érvénytelen 
rendelkezés helyére egy olyan rendelkezésnek kell kerülnie, amely a jogi lehetőségek 
keretében a Felek akaratához legközelebb esik. 

13.3. Amennyiben a Felek bármelyike egy vagy több esetben nem, vagy csak késedelmesen 
tiltakozik a jelen Megállapodás valamely pontjának megszegése miatt, illetve a jelen 
Megállapodás biztosított bármely jogosultság érvényesítéséről egy vagy több esetben 
lemond, vagy azt csak késedelmesen, vagy egyáltalán nem érvényesíti, ez nem tekinthető a 
többi jogosultság érvényesítéséről való lemondásnak, vagy a szerződésszegésből, illetve 
bárminemű későbbi szerződésszegésből eredő igény érvényesítéséről való lemondásnak. 
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13.4. A Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során, illetve az ezzel kapcsolatban 
általuk megkötött szerződéses jogviszonyokban minden tőlük elvárhatót megtesznek annak 
érdekében, hogy a másik fél üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cégneve ne szerepeljen jó 
erkölcsbe ütköző, ízléstelen, sértő vagy bármely, a másik félre vagy bármely közvetett vagy 
közvetlen tulajdonosára hátrányos módon vagy összefüggésben. 

13.5. Megbízott nyilatkozik arról, hogy ismeri a személyes adatokra vonatkozó hazai és európai 
szintű jogszabályokat és jó gyakorlatokat (best practice), valamint a KELER Zrt. és/vagy 
KELER KSZF Zrt. belső szabályait és ezeknek megfelelően jár el. 

13.6. A Megállapodás nyelve a magyar. A Megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a 
hivatkozott Szerződés, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a GDPR, 
valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyéb jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

13.7. Felek a Szerződésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat tárgyalásos 
úton megoldani. Abban az esetben, ha ez nem vezet eredményre, értékhatártól függően 
alávetik magukat a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános 
szabályai szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. 

13.8. Feleket képviselő személyek anyagi és büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a 
Szerződés megkötésével kapcsolatosan képviseleti jogosultságuk semmiben sem korlátozott.  

A Megállapodást a Felek előzetes megtárgyalás és egyeztetés után, mint szerződési akaratukkal 
mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján írták alá.  

 

Kelt: ……………………., 201.... ……………………. ….. napján. 

 

____________________________________ 

         

Megbízó 

képv.: … 

______________________________________ 

 

Megbízott 

képv.: 

  

  

Mellékletek: 

 1. számú melléklet: Személyes adatok típusai, érintettek kategóriái 
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6.számú melléklet 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
(az adatkezelés megjelölése, amely miatt a Tájékoztató szükséges) 

 

KELER Zrt./KELER KSZF Zrt. 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679. sz. rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) való megfelelés céljából 
átláthatóvá tegye, hogy a …………………………….. során a KELER Központi Értéktár Zrt. és/vagy a KELER 
KSZF Zrt. (mint adatkezelő a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat milyen célból, milyen 
jogalapok alapján, hogyan gyűjti, használja fel, azokba kik tekinthetnek bele és kiknek kerülnek 
továbbításra, az Adatkezelő azokat meddig őrzi meg, valamint hogy milyen jogok illetik meg az 
érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. 
Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt egyes fogalmak magyarázatát a jelen Adatkezelési 
Tájékoztató 2. sz. számú függeléke tartalmazza. 

1. Az adatkezelőre vonatkozó információk 

KELER Központi Értéktár Zrt. 
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Email: keler@keler.hu 
Weboldal: www.keler.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Váradi Viktória; 

KELER Központi Értéktár Zrt.; 
   1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; 

 adatvedelemitisztviselo@keler.hu 
 

KELER KSZF Zrt. 
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Email: kelerccp@kelerkszf.hu 
Weboldal: www.kelerkszf.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Váradi Viktória; 

 KELER KSZF Zrt.; 
    1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; 

 adatvedelemitisztviselo@keler.hu 

2. Az Érintett személyes adatai kezelésének célja, jogalapja és a kezelt adatok 

Az adatkezelés célja különösen:……………………………………………………………………………. 

A kezelt adatokra, az egyes adatkezelési célok kapcsán az adatok kezelésének jogalapjaira 
vonatkozó információkat részletesen a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. függeléke tartalmazza. 

3. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók  

Az adatokat megismerhetik:………………………………………………………………………………… 
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait adatfeldolgozó számára nem adja át / az alábbi 
adatfeldolgozó (az adatfeldolgozó elérhetőségeinek megjelölésével) számára adja 
át:……………………………………………………………………………. 

4. Az adatkezelés időtartama (megőrzési idő) 

A megőrzési időket a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. függeléke tartalmazza. 

mailto:keler@keler.hu
mailto:adatvedelemitisztviselo@keler.hu
mailto:kelerccp@kelerkszf.hu
mailto:adatvedelemitisztviselo@keler.hu
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5. Az adattovábbítások 

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
esetekben továbbítja harmadik személynek. / Az Adatkezelő nem továbbítja azokat/ Az Adatkezelő 
az alábbi személyeknek továbbítja az adatokat:………………………………….  

6.  Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett személyt az alábbi jogok illetik meg: 
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;  

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését;  

c) kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását; 

d) élhet adathordozhatósághoz való jogával;  

e) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;  

f) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulást; 

g)  jogainak megsértése esetén az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, az adatvédelmi 

felügyeleti hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat. 

7. Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, tájékoztatást kérhet: 

a) az adatkezelés céljáról;  

b) az Érintett személyes adatok kategóriáiról;  

c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba 

továbbítják-e;  

d) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól; 

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen;  

f) az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információról;  

h) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve az esetleges profilalkotást is, valamint 

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. 

7.1. A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
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7.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat, ha: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az Érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy nincs más jogalap; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű oka az adatkezelésre, vagy az Érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

adatkezelés ellen tiltakozik; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló 

személy hozzájárulásának hiányában – került sor. 

Nem lehet az adatokat törölni, ha az adatkezelés:  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából 

szükséges; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges; 

c) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges 

és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az 

adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 

Amennyiben az Érintett olyan személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, amelyek az 

adott adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek az Adatkezelő a célszerűség elvével össze nem 

egyeztethető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással 

ellátva visszaküldi az Érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem 

lehetséges (pl. fénymásolat, elektronikai rendszerben tárolt adatok, stb.) a kérdéses adatokat törli 

vagy megsemmisíti. Az adatok visszaküldését, törlését vagy megsemmisítését, valamint az 

adatkezelési célhoz viszonyított szükségszerűtlenség indokát az adott eljárásban rögzíteni kell.  

7.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett az adatkezelés korlátozására jogosult az alábbi esetekben: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 
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d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

a) az Érintett hozzájárulásával; 

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; 

c) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt az Érintett 
előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

7.4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett által az Adatkezelőnek adott hozzájárulás, szerződéses teljesítése alapján vagy 

automatizált módon történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy  

a) a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; és 

b) egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés 

hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik; 

vagy 

c) az adatokat az Adatkezelő közvetlenül másik adatkezelő részére továbbítsa, amennyiben ez 

technikailag megvalósítható.  

7.6. A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak az Adatkezelő által jogos érdek alapján, valamint profilalkotással 

kapcsolatosan - jelen adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő nem végez profilalkotást - kezelt 

adatkezelései ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti 

tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az Érintett a tiltakozás joga csak az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése esetén illeti 

meg. 
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7.7. A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapszik, az Érintett jogosult arra, hogy az általa az 

Adatkezelőnek adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti azonban a visszavonás előtt 

a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

7.8. Jogorvoslati lehetőségek 

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél 
benyújtható panasz lehetőségével. 
Jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőnél az alábbi módokon lehet eljárni: 

a) postai küldeményben az Adatkezelő székhelyére vagy levelezési címére küldve: 1074 

Budapest, Rákóczi út 70-72. 

b) elektronikus levél formájában a következő e-mail címen: adatvedelmitisztviselo@keler.hu; 

c) telefonon a következő telefonszámon: 0614836161; valamint 

d) személyesen, az Adatkezelő székhelyén, munkaidőben az adatvédelmi tisztviselőnél. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti 
hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Bíróság 

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint 
az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, az Európai Unió 
kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.  
Ezen túlmenően az Érintett megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben: 

a) az adatvédelmi felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben; 

b) ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal; 

c) ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás 

fejleményeiről vagy annak eredményéről; 

d) ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem 

megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. 

7.9. Az Érintett megkeresésének megválaszolása 

Az Adatkezelő a 7.1-7.7.7. alpontok szerinti megkeresések, valamint a 7.8 alpont szerint benyújtott 
érintetti panasz kapcsán hozott intézkedésekről haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, mely határidő a kérelem 
összetettségétől, illetve a kérelmek számától függően legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. A 
válaszadási határidő meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 1 hónapon 
belül tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelő. 

Amennyiben az Adatkezelő úgy dönt, hogy nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelmére, 
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést és nem végez 
profilalkotást az Érintettek adatainak kezelésével kapcsolatban. 

9. Az adatkezelés biztonsága 

A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében az Adatkezelő belső szabályozási (adat-és 
titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.  

Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából 
szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. 
kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is. 

A személyes adatok további védelmét szolgálja, hogy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt 

alkalmaz, aki a KELER Központi Értéktár/ KELER KSZF Zrt. legfelső vezetésének tartozik 

felelősséggel és feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat nem fogadhat el senkitől. 

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, ezen adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR 

követelményeinek való megfelelést és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

10. Függelékek:  

1. számú függelék: Részletes tájékoztatás a kezelt adatokról  
2. számú függelék: Fogalom meghatározások  
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1. számú függelék 

Részletes tájékoztatás a kezelt adatokról 
 
 

ADATKEZELÉS CÉLJA 
KEZELT ADATOK, 

ADATKÖRÖK 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
MEGŐRZÉSI IDŐ 
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2. számú függelék 

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt egyes fogalom meghatározások 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, 

az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 



 

 

 


