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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 

Jelen szabályzat célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) által előírt 
adatvédelmi incidensek megfelelő kezelésének rögzítése az ÉMI Nonprofit Kft-nél, mint adatkezelőnél. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed az ÉMI minden munkavállalójára vagy egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban foglalkoztatott  
 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

 
SZEMÉLYES ADAT: Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható 
természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret - és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  
 
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. Az ÉMI, mint jogi szervezet adatkezelőnek minősül. 
 
ADATKEZELÉS: Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet. Például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
(ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 
 
ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
ADATKEZELŐ SZEMÉLY: a Társaság azon munkavállalója, illetve a Társasággal szerződéses vagy egyéb 
kapcsolatban álló természetes személy, aki személyes adatokat érintő adatkezelést vagy feldolgozást 
végez. 
 

III. SZABÁLYOZÁS 

 

 Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 

Az ÉMI Nonprofit Kft-nél, amennyiben felmerül a gyanú, hogy adatvédelmi incidens történt, vagy éppen 
ennek folyamata alatt van, akkor a jogszabályokban meghatározott esemény bejelentési kötelezettség 
mellett bejelenti ezen incidens tényét és kapcsolatot tart az érintett, külön jogszabályban meghatározott 
szervekkel is. 
Amint az ÉMI Nonprofit Kft. vezetésének tudomására jut egy esetleges az adatvédelmi incidens, azt 
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomásukra jutott, bejelenteni kötelesek az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az 
elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudják, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  
Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt 
információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. 
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Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(NAIH) mindenkori kapcsolati pontjára (http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html) kell eljuttatni. 
 
A bejelentés összeállításának és beadásának felelőse az adatvédelmi tisztviselő, ha az ÉMI Nonprofit Kft-
nél van ilyen kijelölt felelős, vagy MIR és IBIR vezető. 
 
Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben legalább: 

1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 
hozzávetőleges számát; 

2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 
nevét és elérhetőségeit; 

3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
4. ismertetni kell az ÉMI Nonprofit Kft. által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan 
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 
Az adatvédelmi tisztviselő, ha van az ÉMI Nonprofit Kft-nél ilyen kijelölt személy vagy az MIR ÉS IBIR 
vezető nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó 
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incindensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabad 
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi  
incidensről.  
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens  
jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat. 
intézkedéseket 
Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket 
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

b) az  adatkezelő  az  adatvédelmi incidenst követően olyan  további  intézkedéseket  tett,  amelyek 
biztosítják, hogy az érintett  jogaira és  szabadságaira  jelentett  magas  kockázat  a  továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg;  

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  
Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.  
 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

Jelen szabályzat a kiadás napján lép hatályba. 
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V. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK HIVATKOZÁSA 

 
Jogszabályok: 
� Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

Szabványok: 
�  

Belső szabályozások: 
�  

Igazgatói utasítások: 
�  

Integrált irányítási szabályozások: 
� Integrált Irányítási Kézikönyv 

Bizonylatok: 
�  

Mellékletek: 
 




