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ADATVÉDELEM És aoarBlzToNsÁo szasÁlya

9.1. Fogalmak

Érintett
Bármely meghatározott, szemé|yes adat aIapján azonosított Vagy - közvet|enÜ| vagy közvetve - azonosítható természetes szemé|y.

Éríntett e|sősorban az intézmény ügyfe|e, továbbá az a szemé|y, akinek adatait az intézmény a közszolgáltatáshoz kapcsolódóan

kezeli.

Személves adat
Az érintette| kapcso|atba hozható adat - kÜ|önösen az érintett neve, azonosító je|e, va|amint egy Vagy több fizikai, fiziológiai,

mentá|is, gazdasági, ku|turá|is vagy szociá|is azonosságára jellemző ismeret -, vaIamint az adatbó| |evonható, az érintettre vonatkozó

következtetés.

Nvi|vánosságra hozata|:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

9.2. Adatbiztonság

Az intézmény gondoskodík az adatok biztonságáró|.

Informatikai nvilvántartások védeIme
Az intézmény az informatikai véde|emmeI kapcsolatos feIadati körében gondoskodik kÜ|önösen:

. a jogosu|at|an hozzáférés e||eni védelmet biztosító intézkedésekrő|, ezen be|Ü| a szoftver és hardver eszközök véde|mérő|,

i||etve a fizikai védelemrő| (hozzáférés véde|em, há|ózati véde|em);
o az adatá||ományok he|yreá||ításának |ehetőségét biztosító intézkedésekrő|, ezen be|ü| a rendszeres biztonsági mentésrő| és

a másoIatok eIkü|önített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

o az adatá|lományok vírusok el|eni védelmérő| (vírusvéde|em);

o az adatál|ományok, i||etve az azokat hordozó eszközök fizikai véde|méről, ezen be|ü| a tűzkár, vízkár, vi||ámcsapás, egyéb

e|emi kár e||eni védelemrő|, i||etve az i|yen események következtében bekövetkező károsodások he|yreál|íthatóságáról

(archivá|ás, tűzvédelem).

PapíraIapú nvilvántartások védeIme
Az intézmény a papíra|apú nyi|vántartásokvédelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, kü|önösen a fizi8kai biztonság,

i||etve tűzvéde|em tekintetében.
A munkavá||alók és egyéb, az intézmény érdekében e|járó személyek az á|taluk haszná|t vagy birtokukban lévő, szemé|yes adatokat

is tartaImazó adathordozókat, függetlenü| az adatok rögzítésének módjátó|, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulat|an

hozzáférés, megvá|toztatás, továbbítás, nyi|vánosságra hozata|, tör|és vagy megsemmisítés, valamint a vé|et|en megsemmisü|és és

sérü|és e||en.

9.3. Adattovábbítás

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájáru|ása vagy jogszabá|y feIhataImazása a|apján kerÜl sor.

Az intézmény rendszeres adatpzo|gá|tatást a jogszabá|yban meghatározott szerveknek végez, a jogszabá|yban meghatározott

időszakonként és tarta|omma|.

intézményvezető
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