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I. iltaldnos rendelkeztsek

1. A szabilyzat hatrilya kiterjed az Orszirgos Magyar Mdh6szeti Egyesiilet (a tovribbiakban:
OMME) Kdzponti Iroddj6r4 az OMME helyi ds teriileti tagszervezeteire, valamint az OMME
mdh6szeti szaktan6csad6i hirl6zat[ra.

2. A szabilyzat ulrgyi hatri,lya kiterjed a fentiekben felsorolt szervek iiltal kezelt szem6lyes

adatokra. A szzbilyzat az OMME regisztr6ci6s laphoz csatolt adatkezeldsi nyilatkozattal
egyiittesen alkal mazatd'.

E ne lme zo re nde I ke zi s e k

II. Adatvddelmi intevninyrendsTer

4. Az informici6s dnrendelkez6si joggal 6s az inform6ci6szabadsriggal kapcsolatos
jogszabrilyok alkalmazis6ban adatkezel6 szerv vezetbje az OMME eln6ke.

5. Az OMME bels6 adawddelmi felel6se az OMME hivatalvezet<i,je.
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3. Az utasitris alkalma z4siiban

a) adaoddelem: az €intett inform6ci6s dnrendelkezdsi jogiinak 6rv6nyre juttatrisa drdek6ben a
szem6lyes adatok kezeldsdnek normativ szabiilyozAqa;

b) adatbiztonsdg: a szem6lyes adatok jogosulatlan kezeldse elleni szervez6si, technikai
megoldrisok, valamint eljrirtisi szab6lyok dsszessdge, az adatkezel6s azon 6llapot4 amelyben a

koclcizati t6nyezdket - ds ezi.Lltal a fenyegetettsdget - a szervezdsi, mtiszaki megolrldsok ds
int6zked6sek a minimrilisra cs<ikkentik;

c) adathordozi: b6rmely alakban, bdrmely eszkdz felhasznrikisrival 6s bdrrnely eljri.nissal
el6iillitott szemdlyes adatot tartalmaz6 anyag;

d) hozzaferisi jogosultsdg: az a jogosults6g, amelynek birtok6ban a jogosult szemdly szirmira
el6rhet6v6, megismerhetrivd v6lnak az adott adatrillomrinyban kezelt szemdlyes adatok;

e) hardver eszl<iz: mindazon eszk6z6k, amelyek feladxa az OMME Altal alkalmazott
informatikai rendszerek folyamatos mtik6ddsdnek biaositris4 valamint amelyek biaonsrlLgi
adafrnent6sre vagy milsolatok k6szit6sdre szolgdlnak;

f) kinetlen hozzdfirdsi jogosultsdg: adott adatrillomriny informatikai alkalmaz4s
igdnybev6teldvel kezelt adatainak megismerdsdhez adott olyan jogosultsig, amely a
jogosultnak lehet6sdget biaosit arr4 hogy az adatrillominyban kezelt adatokho z az fultala
megv6lasztott id6pontban kdzvetlen lekdrdezdssel hozz f€ien;

g) kbnetlen lekirdezis: az adott adatrillomrinyban kezelt adatokba tdrt6n6 betekintds,
valamint a lekdrdez<i ddnt6se alapj:in az igy megismerhet6vd viilt inform6ci6k kinyomtatilsa
vagy miis m6don tdrtdnd rdgzitdse.



6. Az OMME belsri adatv6delmi felel6se ell tla az OMME adatvddelmi tev6kenys6genek

szakmai illnyitrisrlt, ennek keret6ben az OMME Elntiksdg kdzremiik<iddsdvel:

a) az adawddelmet 6rint6 jogszabrilyok vriltozisait figyelemmel kis6ri, az esetleges

v6ltozisokr6l 5rtesiti az OMME elndkdt:

b) elk6sziti az adaw6delem targyriban kiadand6 nonna tervezetdt, sztiks6g eset6n

kdzremiikddik az adatvddelmet 6rint<i egy6b belvi norm6k kidolgozisiban 6s m6dositrisiban;

c) egyedi iigyekben kidolgozott 6llisfoglalisrlval segiti az OMME egys6ges adaw6delmi
gyakorlatriurak kialakiteset;

d) az OMME adatkezel6si tev6kenys6gdt 6rint<i iigyekben kialakitja az OMME 6ll6spontjdt,
kdzremiik<idik az OMME-hoz bedrkezett adawddelmi tergyu megkeresdsek

megvriLlaszoliisilban;

e) gondoskodik az OMME 6ltal kezelt szemdlyes adatok nllvrlntaruisrlnak feliigyelet6r6l;

f) ellen6rzi, hogy az OMME adatkezelSi tevdkenysdge dsszhangban yat-e az inform6ci6s
dnrendelkez6si joggal, az inform6ci6szabadsdggal 6s az adatbiaonsiggal kapcsolatos
jogszabdlyokkal;

g) kivizsgriLlja az OMME-hoz 6rkezett bejelentdseket, jogosulatlan adatkezelds dszlel6se
esetin annak megsztintetdsdre int6zkedik, indokolt esetben vizsg6lat lefolytat6s6t
kezdem6nyezi.

h) az OMME mmkavdllal6i ri.,llomrfuryrinak adatvddelmi oktatriyi6rt 6s tovdbbkdpzdsedrt ene
kijel6lt oktat6 biaositrisdval;

i) a rendszeres adaw6delmi ellen6rzds66rt, az ellen6rz6s sor6n esetlegesen feluirt
hirinyossrigok vagy jogszab6lys6rt6 kdriilmdnyek megsziintetdsd6rt, a szem6lyi felel6ss6g
megrillapiuisrihoz sziikseges eljri.nis kezdemdnyezdsddrt, a hatrisktirdbe tartoz6 eljrirrisok
lefolytatrisridrt.

III. Adatdllomdnyok

8. Az OMME iigyviteli, valamint nyilvrintartdsi cdhi adatkezeldst v€gez az egyesiilet taglainak
inisbeli hozzdj {skisa alapjrin.

9. Az tigvitelhez kapcsol6do adatkezel6s k6zvetleniil egy iigy feldolgozilsiihoz kapcsol6dik,
c6lja az adott iigyh6z kapcsol6d6 elj6nis lefolytat Asiltoz, az eljrlnis szerepl<iinek
azonositdsihoz 6s az iigy befejez6s6hez sziikseges adatok biztositrisa. Az iigyviteli c6hi
adatkezelds sor6n a szem6lyes adatok kizrir6lag az adott tigy irataiban szerepelnek.

10. A nyilvrintartrlsi cdlt adatkezel6s az el<ire meghatiirozott szempontok alapjdn gyrijtdtt
szemdlyes adatfajtrikb6l adott szempontok szerint ldtrehozott strukturalt adatrillomriny, az
adatkezelds idtitartama alatt biztositva az adatok ktiltinb6z6 jellemz6k alapj{in t6rt6nS
visszakereshettisdget. Az egyes iigyekkel <isszefiiggdsben gyrijtdtt adatok kezeldse ebben az
esetben elvdlik az alapeljrinist6l, az adatok kezel6sdnek id6tafiamat az adatok kezel6s6re
felhatalmazrist ad6 tdrvdny vagy az drintett adatkezeldshez adott hozzAjirttlisiban foglaltak
hatirozzil< meg.
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1 L A szemdlyes adatokat tartalmazo nyilvrintartrisi c6hi adatrillomrinyok dokumentrici6it
nyilvrimtartasba kell venni, 6s gondoskodni kell azok sziiks6g szerinti aktualiziLisrir6l. Meg
kell hatrirozni a dokument6ci6khoz tdrtdnd hozzAftr€*e jogosultak kdr6t, egydbk6nt a
hozzAfdrds csak az OMME elndk6nek 6s az OMME hivatalvezet<lj6nek enged6lydvel
tdrt6nhet. Szabrllyozni kell a dokumentrici6k t i.rolisrinak, mrisol6s6nak, esetleges
kdlcsdnz6sdnek rendj6t.

12. Az OMME K6zponti Iroda informatikai h6l6zarinak szimit6gdpeir6l
iizemeltet6s6ben l6v6 szerverre adott idciben automatikusan mentdst kdszit
Kdzponti Iroda munkavillal6i 6ltal hasznilt egyesiileti taglisuit kezel<i szoftver.

azO
azO

MME
MME

I 3. Az OMME Kdzponti Iroda egyesiileti tagok adatainak kezel6s6hez kizrir6lag olyan
szoftvereket hasznilhat, amelyek funkci6i kiizd tartozik a naponta tdrtdn6 automatikus
adatrnentds.

IV Az adatfeldolgoztis szabdlyai

I 4. Az adatfeldolgozAst az OMME Kdzponti Irod6jrinak erre jogosult alkalmazottai v6gzik, az
OMME Eln6ks6ge megbizlsi szerz<idds alapjrin adatfeldolgoz6t is igdnybe vehet.

15. Az adat megismer6s6re vagy tovebbitasara vonatkoz6 k6relem esetdn az 6rdemi ddntdst az
OMME elndke jogosult meghozni, erre az adatfeldolgoz6 figyelmdt az adatfeldolgozisra
kdtdtt megbizisi szerz6ddsben is fel kell hivni.

V. Adattovribbitris

16. Az OMME az iltzla kezelt szem6lyes adatokdrt az 6rintettel szemben felel6ssdggel
tartozik, ene figyelemmel az adattovribbit is felt6teleinek megll:rut az adatot tovrlbbit6 OMME
minden egyes szem6lyes adattal tisszeffiggdsben kdteles ellen6rizni.

17. Adatvddelmi szempontb6l akkor tekinthet6 az adattovribbitiis jogszerfinek, ha a szemdlyes
adatot kezel<i szem6ly jogosult annak tov6bbitrisiir4 az adattovribbitris cimzettje (adatk6r6)
pedig t6rvdnyi felhatalmazissal vagy az 6rintett iriisos hozzAjri.Lrukis6val rendelkeztk az adat
kezel6s6hez, 6s az adatkdrds c6lja mindezzel tisszhangban van. Az adattoviibbitAs feltdteleinek
megldte 6s a cdlhoz kdtdttsdg a jogszenisdg egyiittes krivetelm6nye.

18. Harmadik szemdly vagy szerv eltal benyujtott adattovebbiuisi kdrelem elbftildsa - a
t6rv6nyben kdtelezrien el6irt adattovdbbitris eset6t kiv6ve - az OMME elndkdnek a
hariskdrdbe tartozik. Az adatigdnylds abban az esetben teljesithet6 ,ha az tartalr.rrzzTa:

a) az adatigdnylds c6ljrit, jogalapj6t, az alapul szolgril6 t<irv6nyi rendelkez6s pontos
megiel6l6sdvel;

D) a k6rt adatok k6r6nek pontos meghauirozdsrit;

c) az iintett szemdly azonosit6s6.hoz sztiks6ges adatokat, tdbb szemdlyre vonatkoz6
adatigdnyl6s eset6n az 6rinteftek azonosit6sdhoz sziiksdges csoportk6pz6 ismdrveket.

19. Az adattovibbitas tdrtenhet kdretem alapjrin egyedi adatszolgriltatrissal vagy tdrv6ny ilyen
tartalmri rendelkez6se alapj6n kdzvetlen hozzif6rds biZosit6s6val.
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W. Az drintett jogainak irvinyesltdsdvel dsszefiiggd feladatok

20. Az OMME eln6ke az OMME hivatalvezettije kdzremtikdddsdvel gondoskodik arr6l, hogy
az 6rintett:
a) szem5lyes adatai kezel6s6vel kapcsolatos lAjdkozlatis k6r6sere, a betekintdssel, a
helyesbitdssel, valamint tdrl6ssel vagy kezelds6nek korl6tozis6val kapcsolatos kdrelm6re
legk6s<ibb harminc napon beliil,
b) a szemdlyes adatai kezeldsdvel kapcsolatos tiltakozisrira tizentit napon beltil inisban,
kdzertheto formriban viilasa kapjon.

21. Amennyiben tdrvdny alapjan az drintett tdjekoztat6sa nem tagadhat6 meg, az kiterjed:
a) az adatok megiel6l6s6re, azok forrilsrlra;
b) az adatkezel{s c6ljrira jogalapjrira, id6tartamdra;
c/ az esetlegesen igdnybe vett adatfeldolgoz6 nevdre, cim6re 6s az ada&ezeldssel 6sszefligg6
tevdkenyseg6re;
d) arr:4 hogy kik, mikor, milyen cdlb6l 6s milyen jogalap szerint kapjrik vagy kaptiik meg az

adatokat.

22. A tAjikortats ingyenes, ha a trijdkoaatrist k6r<i a foly6 dvben azonos adatkezel6sre
vonatkoz6 uij6koztatrisi k6relmet m6g nem nytjtott be. A miir megfizetett kdltsdgtdritest
vissza kell fizenri, ha az adatokat jogellenesen kezeltdk, vagy a trljdkoztatris k6r6se
helyesbitdshez vezetett.

23. Az OMME hivatalvezetrije gondoskodik a val6srignak nem megfelel6 adatnak -
amennyiben a sziiks6ges adatok rendelkez6sre dllnak - helyesbitds6r6l. Amemyiben a hib6s
adat nem helyesbithet<i, akkor aa - t6rv6ny elt6r6 rendelkez6s6nek hiriny6ban - t6rdlni kell. A
hib6s adatot a kijavitrisig vagy a tdrldsig jelz6ssel kell ell6tni.

24. Az adat helyesbit6s6rol 6s a t6rl6sr6l az erinteu ds mindazok lAjdkozratAst kapnak, akiknek
az adatot tovAbbitotuik, kivdve, ha a t6j6koztatis elmaradasa az ada&ezel6s c6ljrira tekintettel
az 6rintett jogos 6rdekeit nem sdrti.

WI. A tiltakoztisi jog gtakorldsa

25. Az drintett tiltakozisa elbinil6s6nak id6tartamfua az ada*ezel6 szerv vezet6je
gondoskodik az adalkezel|s felfiiggeszl6s6r6l. A felftiggesads idtitartama alall az adat a
tiltakozasi jog elbinilisdval 6sszefiigg6 eljrir6son kivtil nem hasznrilhat6 fel, nem
tov6bbithat6, a tiirolason kiviil egy6b adatkezeldsi miivelet nem v6gezhet<i.

26. Amennyiben a tiltakozis indokolt, az OMME elndke az OMME hivatalvezet6je [tj6n
k6teles gondoskodni az adatkezelds megsztintetesdr<il, 6s - a tiltakozrlsi jog miatt t6rt6nt
felfiiggesaesre utal6 jel6l6s elhelyez6se mellett - az adatok zlrolasar6l, valamint a
tiltakozrisr6l 6s az an-nak alapjrin tett int6zkeddsek<it 6rtesiteni mindazokat, akik rdszdre a
tiltakozissal drintett szemdlyes adatot korribban tovribbitotta. Az 6rtesitettek kdtelesek
intdzkedni a tiltakozisi jog 6rv6nyesit6se drdekeben.
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VI I I. Adattovri bbittisi nyilvdntartds

27 . Az Oi|.[ME hivatalvezet6je az drintett tAjdkoztalAsa es az adattovibbitris jogszeriisdg6nek

megrlllapitlisa 6rdekdben k6teles gondoskodni dltala erre a feladatra kijeldlt szem6ly ftjdn
adattov6bbit6si nyilvrintartris vezetdsdr6l.

28. Manullis adatkezel6sekn6l vagy szlmit6g6pes adatkezel6sekn6l papir alapf
adattovribbitlsi nyilvri.ntartas vezetdsdr<il kell gondoskodni.

IX. Ellendrzds

29. Az OMME elndks6ge minden dvben kdteles ellen<irizni az adatkezel6si hozzif6rdsi
j o gosultsrigok akttalizAllsit.

30. Az ellen6rz6s soriin feluirt hirinyossrlgokr6l, esetleges jogszabrily- vagy normas6rtdsekr6l
az OMME elndksdge az ellen<irz€s befejez6s6t kdvet6en iriisban kdteles tijdkozlalru az
OMME Etikai-Fegyelmi Bizottsrigot. Az OMME hivatalvezet<ije kdteles hahdektalanul
megtenni a jogszeni rlllapot hely,re6llitrisrihoz sztiks6ges intdzkeddseket, indokolt esetben
kezdem6nyezi a szem6lyi felel<issdg megdllapiuisahoz sziiks6ges elj6r'as lefolytat6sat.

X O ktatds, v iu gtizla tds

31. Az OMME munkavillal6i allomrinyriba rijonnan kerii,lt olyan szem€lyeket, akik
munkakdrtikndl fogva szem6lyes adatokat kezelnek, az OMME hivatalvezet6je kdteles az

6llom6nyba vdtelt kdvet6 kdt h6napon beliil adatvddelmi oktatrisban r6szesiteni, 6s r6szdre a

sztiksdges jogszabrilyokat. k[zjogi szervezetszabiiyoz6 eszkdzdket, 6s bels<i normiikat
rendelkez6sre bocsiitani.

32. Az oktatist kdvet<ien az adaw6delmi ismeretekb6l vizsgit kell tenni, amelyr6l sz6l6
igazolist az 6rintett szem6lyi anyagriban kell elhelyezni. Eredm6nyelen vizsga esetdn az
6rintett szem6lyt megfelel5 hatirid6 kitrizdsdvel p6tvizsgrira kell bocsritani, a p6wizsga
sikertelens6ge esetdn a vizsga letdtel6ig szemdlyes adatok kezel6sdvel nem jrir6 munkakdrbe
kell helyezni.

33. Jelent<isebb adatv6delmi trlrgyri normaviiltozisoknriLl vagy u ellendrzds solin feltrirt
visszatdr<i vagy egydbk6nt srilyos hirinyosvigoknil - az drintett rillomriLny k6telez6
adawddelmi oktat6set az OMME hivatalvezetrije vagy az 6ltala kijeltilt szem6ly kdteles
elvdgemi.

XI. Ztbd rendelkezisek

34. A szabilyzal a kdzzetdteldt ktivet6 h6nap els6 napjrln l6p hatdyba.

Budapest, 2018. julius 25.
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