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1 Bevezetés

: sz.g€di l{ödekedési TiBaság Parko|ísi Ág&

: ó722 s'eged' Mér€y urM 6/8

Ez e Ádatvédelni szabayzal (a továbbiakbfu: sabdyat) a szegedi Kijzlekedési
Társás P&kolási Agml (a továbbia]óm: Pdkolási Agat) álta| vezetett és kerell
dokmenfunoktal kapcsla1os lesfo osobb ád.tvédelni gabá'okal tánalmaz. kiilönös
t€kintett€l ü adatkezléssl' adatfeLdolgozással' a&tlovábbil''ssál és nyilvánosfura
hoalallál kapcsolatos ádatvédelni köveletÍéúyeltE'

Á sabályat céÜ4 hogy megiEláoz a PÚkolÁsi Ác,zliá v*letl nyilvánlarLísTk
núködésének töÍény€s Endjét, valmint biáosil$ e ada!édelm altotmáiyos elaeinek'
ü adatvédel€n követ€lményeinek énoy€sülést. és necÁadályoza e adalokhoz töíénó
jogosulatla hozíférés! uok Degláltozlglisát és jogosuladú nyilvánosságÉ'hoztllál'

célja továbbá, hog/ rögzitse és ös*foglalja eol.t a biztosiÉkokat. melyeI( á heIyi
saj&o$áBokla való tekinlett€I biáosjtjal @ a.tátvédelni sabÁlyok kialaliúsát,

Az adatbiÍoíságrá voratkoá szabáyokal u Adatbiáonsági szbályut batáfuza Íég,

Az Adatvédelni sabálval Álialálos réslt kétélrte. a Különrs Bszlévente felü kell
vizsBilni' u €s€tleges vátozisok átvereése Yégett'

2 A sztbá|yzst hatálya

Jelen %bályal hatálya kite.jed a PÜkolá.i Áget mélyes adalok kerelésével
kap.solalos valmemyi levékmysgéE'

2'! Torü|.ti bttá|y: slk]Ély| ó722 sz€ged' Mérey ülcaó/B

2.2 ldóbe|i h ály: Jelen szhál'ut á kiadás napjától *savonásig éflényes'

2'J\eÚébi hr.áb: Je|en sábá]yal hala|y' U|eded a PaLo|A' Ágúnd]
mulküszonybm vágy munkavégzés€ nánt{ló jo8visb.ybfu álló val@ennyi
természetes szenél}t' jogi genélyc, és joei srenélyiségigel nem lendclk€ó

2'4 TárB/i haláty. a sabályar ha!á|ya kiteÚed a nyilvántaltísok és a kapcsIódó inlok
kce|ésévcl ö$&filggő teljes ada&*lési és iffomatikai folymaE4 valmi.t á
kapc$lódó infomalikái eszköre és szoftv€re'

A Pdkolii.i Áget által kae|t és !c&tetl, ü adatvédelen s&fiponÚábl édntett
nvilvá artfuok égleres ismertetesét a Kü|tnós Ré9 let.lnMa'



3 A szabá|}zat e|készítésekor íis/elembe vett jogszabályok

. a szméIyes adarok vélelnéÍól és a közéÍdekú ádatok nyilválosgácáóI sóló 1992'
évi Lx ' TöNény (hiEtkoásokbfu: Ád'tvéde|ni Tönéíy)

. a Magya KözPakolási Agüat Alkotrnánya ] 949' évi xx' tówény

. a státisaildról sóló 1993. fli )o\.L löFény
a lozúti közlekedési nyilvi.taíísóI szóló 1999' évi Lxxxw' töflény

. a ?olgfui TöÍénykönyuól sóló 1959' wi rv' tijNéíy

. a Mulka TöÚénykön)aéÍól 9óló 1992. évi)ofll.löNény

. a BÜnlgtő TóÚénykónMjl sáló 1978. évj Iv. tóNmy

. a sabálxÉíésgkml 3óló 1999. évi Lxx. tdFmy

. a k('aiti kóz|eked'sj nyilvánlaÍtás mrilódésl'tól és @ adatsrclgáIatis É jénól
9ó1ó 56/1999. (XIl'28.) BM fndelel

4 Alapfogalmrk

B]ám€ly negnaúm@tt temé*tes s4nélly€l (a lovábbialóm: é.inlett) kapc$latba
bozbalo ada! e adatból leloúató' e ériítetlrc vonaúozó kóve&eáetés' Á sreméIyes
adat ü ada&ezelés soiín nindaddig Íegó'i e niÓóségét' mig kapcslata ü é.i.t€ttel

d2 Kapcsol.tb! bozb.tóság
Kapcsolatba hoáatónak kell tekiíleni nindfi olyú adátot' m€lynél a kapc$lat a}á.
tóhbsórós át.éleIlel is negtereEúetó.
A sremély tillünós@ a]<tor tek'nthetó eonosilbaónat' ha ót köa€tloül va$
kóTetve - rev, @msItó jel. ilI€!óleg egy váey ldbb' !ákai' fiziológiai' deítáis.
gazdsági kulfuníis vagy s@ciális dono$áeÜá jellma lmy€zó a]áPján @nositmi

Faji eedet,e. neÍEeti' íeuEetiegi és etnil@i novátarbzáM' a politikái vél€nén't.
vacJ pán'.llásra" a vallásos vá€J/ más megg/óódésrc, ü éldek}épviseleti yefleeti
iae&'gÍ4 lovábbá & egésbégi állapota, a kórcs srenvedelyt. a gexuális életre
volaltozó ada! vá]mint a biinteteti elóéletre vo.atkozó mély€s áddl

Á2 á]ldi va€} helyi önkományzati feladato! valminl jogszbálybÚ negbaláÚhtt
e$/éb kóz&ladatot ellátó szw vacy szenély keulésében lévó' valúiít á
tevékeíyséeéÉ vonétkozó' a yenélyes adal fogalna alá n€m *ő adal'

45 (özérdekból nyilvánog .dt
Mildel olya.. temúsrctes smély. jogi wnély vágy jogi genéllséegsl nen
Mdelkeó yeÍ*el kerclésében l&ó' vaey ú vomtkozó. a kTz.dekú adal fogalma
a]á nem taÍtozó adát' mel)íek nílváno$ácÍa hoatalát va€y hozáféfuelóvé ételét
tdflény ldardekujl elMde]i'

Áz érin1ett kivá&gánal. ó.!mÍ€s és latáfubÍ tinyilvánitis4 Ú€ly begfe|.|ő
1ájékozÍ.táotr alapu]' és melly€l félrérrhetetlen beleegezésél adjá a ti vonalkozó
yemélyes ad.tok t€Ües körú Égy eeJB núvel€l.*s kitqjedó - l€z€lóÉbez.



Áz éliffen ny'lalkoat.' mellyel smélyes adá!áinat keelégn *ifuc.isolja é9 M
addrk*lés megszirnletését' illetve a kezelt édatok töllését ké!i'

Az a lemé*les vae], jogi sz€mély. iu€Íe jogi smélyiséeeel nm 'endelk€ó
fueE! ali' vágy mely a sremély€s adalot k€elég'íe* célját meciatÜoza. ü
adatkezelés@ vonalkoó dóntéÉkel megItou és végehéjtja. vag/ e álÍálá megbizott
adatfeldoleozóul végEhajlalja'

Az adatkerelés a a]kaldeott eÜii.ístól fu8gedenüI a *mélyes ldatok gyújÉse
f€lvélel9' ,ógzitése. tnús*Ézése' Érolása' feldolgozásá" bsáos'lása és töÍlése'
Adatk€relésn€k szánlr u adatot negrá]tozrliá$ és lovábbi &lbÚaáá&inát
meg5lodá]yozta a fénykétr' hág. úgy képfelvétel ké9itése'

Adattová}bításnak ninósií' ha: u ádalol meenalározotl bmadit srcnély gihlim
hozzéférheóvé teszik'

4.ll NyilvlnNsígn bo'.l.l
Nyilvánoságn hoala]nak mi.ósül. ha d adatot biirti szlmÜó hoaáíérüelővé t€9it.

Ádaltórlés' ba a adatok f€lisnelhetellemé té1ele oly nódol töíénik. hoeJ
bebEiJlitisuk lóbbé nen lehetséges'

Az adalok továbbiúsának. regimelé*nek. lyilviDoságB bozatalálak'
átal5kitá!ánal' freg!áltoztaÉslinak, negsemisitésfuek' tö.lésének'
összkapc$lá.ánat va€J ösgehargolá5ii.Ák és f€lh6aál.ásának véelegesel vagJ
neghatjmzolt idóÉ töíénó lehetedmé tét€l€'

4.14 AdrtnegscnmilltB
Á2 adátok va$r & @kat tarlalnDzó adalhordozó leÜ€s fizikáj n€8smisitése'

Az a temészles vas/ jogi semély, illetve jogi sMélyiséee€l nen Í€nd€Ikeá
sdere! a].i' vá8y mely @ ana&€e]ó megblzásából a gemélycs ádatok

42 adalkezlési núlelelek' lrcbnitaj f€ladatok .lvégzése' fugged€núl a mijvelelek
végÍehajúsá}Dz sltal]rmí nódgetól és eszkóáól' valeiot ü alkalneis helyélfil.

!.1? H'mtdik s'eúély
olye lems&t.s va$' jogi sMéM illelve jogi s2enélyiségeel ím Mdelkezó
sureut' aki. vagy ffiely nem @nos u érintetlel. ú adalkeelóvel va€y u

Adatholdozó! tigzileí infomá.ió

Az a sz€ry vag]' smély' úely€t (vagy aiio jogszbíly e adat szolgá]tatisáÉ
elsódl€gsfi kö!e|ekt! illetve Úelyné] (!aé/ akjnél) e adafelhMálás. iu€tve a



lovábbi felb6maás céÜán átadásla kerijló adálok eEdetil€g keletk€áck. továbbá ali
aá dnnaga köaetlenü! szolgáltatta'

ÁdatlovábbÍlásóI bsrelún]! ba e adato! neghalámzott bmadik szenély sámám
hoz{férhetó!é teszik. ez alatt érlve a ada! kiadásáÉ iányuló adatgolgáltat]ásl. vag/
adatátá.l.is ininri kéÉlem teÜ€sitégjt is.

Hel)teld. Ponladm lagy idósz€.úden adal. Az idógzeÍúden adal nem hibás' ha töNény
va$/ e é.intett feüáta]maása alapján üér1 kezelik' mert koÍibbi állalolot Í*Ít2.

4.22 szenéIy6 ail.táuoÚáíy
A srenélyes adalok ÉndszeEz€t! állmdó vagy válogaÍott összessége. nely a
uÍúllrrmttadátfajtá* szeli End9gezhetó.!álogaÍhaló. kiéíékelbeó'

.r.23 Teünik.iad.ró|lonáby
A jog9eÍjen kezelt adatokból adátbiáonsági vaey lechlikai céIbóI lélieho2oí
l€gfeÜebb e adatok jogsabálybe elóií tj.lési hatíidejéig kerell - ideig|eíes
adati]lonáíy. oelyel rcm továbbílanat. úÍalnát nem hozák nyilviroságn'

A éiített ÚonosílágáB tmészetes vagy nesienéees mÓosíto adllok szolgdnak'
ToÚészet€s uonosíto ad tülönösen u érirtett neve. szüIetési helye és ideje.
lalóhelÉnek ill€tve laÍtózkodási helyének cime'
Mesterséges uonositó adatok a bateMtikai vaey más á]gonl,Íu s4.i geneni|t
adatok' is/ kü|önösn a szenélyi erosíó kód' a társdalonbiztosilási Mnosiló jel
(TA'. Ú adó@oíositójel' a szenólyi igeolvány szána' áz útlevél szína'
A leíó adatok z adatkezlés célja lekinteében rel4áns eg/éb adalok' Á
meghat]'ro4tl t€mészetes sz€néuyel kapsolátba n€m hoáaró Ieió adai nen
személyes ad!t. (!l' statisáikái adat)

5 Az adatkeze|óre és az ádátkezelésre vonatkozó sztbá|yok
5.1 Á hÚ,ka,ú alók jogai és köldéet.9éqei

5'l.l A nun}avállaló sm a hukavhzony femállála alat! sem a.nak negszij!ése ülán
nen hozhal nyilvíno$ágB és kőzóh€t ná5 sméllyel' ill€tve t€hel hozáíé!het(!!é
frlás sz€mély gimás bámely i1zleti litko! vágy a ÍuíkaYiYony so.án me8isnelt

5' l '2 A mu*avillaló a tudofoásáB jutotl Üzleli ti&ot vdEy a multaviszony soÍ]ín
negismeí sremé|yes adabt e9/éb hmadik sreméllyel csak a munlítatói jogok
gyatorlójálal. €ngedélyével közi'|bet'

5'l'3 Á nubkavállaló üzleti titoknat ninósüló aáatot' és a mukavisbny srán
negisnff személys adalol csá]. a nukáltatói jogok gyato ójána! ogedéIyével
vihet el. vasl továbbithat á mükálEtó gé*Ielyéól' tekjnt€t nélriil am' hogy ú
€lvitel mely eszkőz igénybe!ételdel, vacy a továbbllás frilyen módon tt'íé!ik.

5.2'l Az adatk{eléft vonalkozó szabá]yokal e Adatvedelni TrÍény. ü e$/es
adatküelések! vonálkoó tóflények. !€ndel€t€L vá]mint a Pdkolási AJiazal



1d||.!!!Ú4E!!

belgj nomái ldl.ln@át' A2 adatbiaonságra vomtkozó subályokat u
Adalbiíonsági sz9!Ályzár bÁltimz meg'

5.2'2 Á2 adatvédelmi szbályok b€táÍtáJáért e adatke&ló a felelós. Á Pa'kotási Ác@t
sm€retén belül ádatkerelónek ninósúl u Alapfogalnáknál me8lútározolt
levékenyséeet !égá'

5,2'3 Amfuyiben t adalke@l(' ü adat*ezelést ádat|eldoleozóval végezleti' M
adatbiáonsági subá|yok beÉltisáéí . a tevékenység végzés*e vonaltozó
sMódésben foglalral szeÍint . e adafeldolgozj szNe&t vezetójét terheli a

5.2.4 A jogsz€rű adalkcelés fuekében r adotke2eló sknélyes ad.loket áI}or k*elhel.

' anhoz e édntett hozzÁjárult. mgy
. azt lóNény' lagy l töíény felbatalneása a]apjá!. u abbh meehalárobtl

kórben' a Pdkolási Ageal b€lsó szbályzta .lrcndeli'
5'2'5 Az &iítettel e adalf€lvélele elóÍ kóálni keIl u ada&.4Iés céljá! vélÚint &t'

tos onlmles qap töle|e7d adaú*ievo|vÚ wT'

5.2'ó Kötel€zó adátsmIgáltatls eseléÍ n€g keil j€lölni Ú adatkezelést elEndeló
jogszbá]y1' illelve belsó sabályatot'

5'2'7 Á technil@i ádllállonány külön felhalalmeis nélkül ke&lheló'
5'2'3 Á Pakolási ÁE!úAt srcNezÍÍi ecységeinél adatkezelé$ végá alkdnrotta&

kótelesek e áItaluk meaismert sz€mélys adatot llzleti tiloklént megóriai. llyen
munla}örbeÍ csak olya genély fogla|koáathaló' a}i a jelm sabályat
melléklelében foglalt titollart]ási nyilalkozatbfr foglá|ta]Qt magála néae
kótelezónek isneíe el'

5'].I Az gdatf€ldol8ozónák a smélyes adatok felbófuálásával kap.sTlatos josait ü
Adatvédelni TóNoy' valmint Ü adatke lés vomtko2ó töÍények kftlei
közölt ü ada&*ló haÍiúou re9 Az adatkerIési núvelelekÉ Yonatkozó
ulasi6okjogsz€dséeéé.t e adétk{eló felel.

5'3'2 Áz adatfeldolgozó tevékeíységi köÉn belüI. illetóleg ü ada&%ló által
m€gnaúrcalt keEtek tözöt! felelós a *nélyes adabk
. feldolgoáúélt
. n€8valoztatásáéÍl

. lovábbíi1siiéí

. nyilvino$áeBhozataláéÍ

5'3'] Adatfeldoleoónat njíósül e adatkez€Ió n€gbjzágíból. mat ut.sitágj yeÍint
eljáaa a j€len szbályat alalfogdnainál me8]Et]árobtl levéken}3jeel véezö'



6 Áz adatok felh.sználást
6.l Az addlot célhoz l.dbÍséEe

6'I'l sznélyes adatot kezelni sak n€gnálárcatl célból. jog $/akorlása és köteleElhég
lelj€sitése üdekében lehet' ,A2 ada&eElésnek ni el szakaábm neg kell
felelnie emek a célnat.

ó,]'2 csal olye sremély* a.lat kezelhetó. mdy
' üadalkezeléscéljánattregvalósulágihozelengedhetetl €n
. a cél eléésér€ alkalmas

ó'l'] Az adaok caak a cél hegvalósulÁsához szükség€s mértekb€n és id€ig kerelheók'
Áz ada&e&lósi céI heggüné$t követóen a adatot töröIni keu'

6'l'4 Az ointettet djékoÍatii kell u ada&ealés céljáról és eóI, hog/ ú adatokat kik
foej& kez€lni. illetv€ feldolgoai' Anetryibm vá]mely adalk*lést tónéTy
Mdel el' úgy nem szij}séges mjl ü adalalmyokat ktllön tijékoz|ahi'

6.2 Az ada|ok nronoh kö|tlh.lőségéhé, bizt6í|ó'a

A Pdkolási Aeet igzgatoj4 nint Ú adatkezeló sENezet vere!óje sBezdi
inéztedéseRel. €Ilenő'lsi rendszer kiépilésével' sziiksg szednt Ú adatl.elhsmálás
nyil!ÁnÍEl.isával és mrjszli, info@atikai negoldások alkalnuásával biáosítja a adatok

6'2'l smérctiiÓ!ézkedések:
. Adatvédelhi sabályat küdása
. Részleres nuntakön ]eilások

6.2'2 Euenózési End9er kiépitése:
. Ú adaNédelemel kapcsolatos elóirá$k betarúú ü adalkezelést !égzó

szsv.zeliegy$gekleEtóifolyfualosm€llenózik'
. a Pdkolási ÁgÚar icücalója u üa! és adalkereléseI kapcsolatos

sabályatok' jelyzőköny1ek és a nyilvánla.tás áttekinlesév€l go.doskodik az
ada*.elés lódoyes Endjének megánásáól' Töruénysért€s eselén ü
ic]Úcátó mak úegszünletesére szólitja fel e adalkezlól' Kúlónösen súlyos
töNéryseíés esetén & igegató a szükséges inlézkedésl n€glesá.

. u ádatvédelni sabályok és intézk€dések neglartáaát z igazgaló által
kineveetl b.hó ádalvédelni f€l€lós €llenózi'

Ú egyes ada&€relések euenóÚé9t sztüség sainl. de l€galább éveÓte e$eeÍ
el kell végeai' Az eIlmóus lapNzlalalaiÍól a behó adarvédelúi fele|ó9
iúsbm lájékoztatja e ig@gátót' i

6'2'3 Adatf€InMí&nyil!án!'.1á5a:

Az adatkez€lé$k dokmenúlÁsa ü Adatvédelmi nyilvj.tartís (lsd' 8' pont)
vez€té9 álÍal tóíénik'

6'2'4 Múszaki'i!íomalikainegoldások:

,42 a.latvédelemel kapc$látos mús*ki-iifomatikai negoidásokat &
Adatbizoüági szbályai larídn@a



szimitistecbnikai. távkóz|ési eszközök és progmok lrely€ségének ellenőuésére,
fetnaználók b€t.litráún' iIletve oktatási célB valós (éle9 sznélyes adatokat felbAaá|ni

7 Ádatvédelni nyilvántartás

7 l A Pdkolási Ág@t ada1kezelói tevékenységél köteles e tevékenyséee negkadése elórt
d adallede|mi biztosíak nyilvá artásba véteI !écelt beje|fiteÓi ('.Adatlap z
adátvlíelmi nyilvirta&isba bejelentkezóshez',)'

7'2 Áz adalke&ló @ első nyilvábfusba véleltol nyilvánt!íási szimot kap' A
nyilválbnjli gánot @ adalok njnden továbbit'táná|. nyilvánossácxa hoásánál és a
éd etlrrek való kiadágtor fel keu tij elni.

7'3 A2 adarvédelfoi nyilvánlaÍt]ás adatainak hegváhozását 8 mpon belül b€ k€ll jelenteni
u a.larvédelmi bizi]snal. és a nyiIvánlaÍást megfelelóel nódosit.ni kell'

7.4 Nem keu bejeI€nleni ü adafuédelni nyilváltartásba a' z adatkae|és! anely a
Pdkolási Aemttal nun]úvigonybm. lassári. lfuulói joBvisenybfu,
úgdélkapcso|albfu áuósmélyekadataitt!íalmüz'

7.5 Áz €g}es adalké&lése*re vomtkozó bejelenlési kötelezeltséegel kapcso|atos
Endelk-ésekel a Különös Ész t.íalm%'

7'ó Á PdIrolási Águíal l&esit€tt valmemyi adalkeeléyól nyilvánÍáíásr kell veáni'
A nilvánlaids dokm€ntálja u adalk@lés*l tapcsoiatos legfonlo$bb Ényeket és

7' 7 Az Adatvédelni nyi lvántartás kölelezó tarralni elemei:
. u adatkQeló (genüeli eg/ség, amak ve&tóje' illetve ü adatfeldolgozást végzó

Iélelós sremély neve. beosáás4 'odája' lelefomáma)
. e adátkerelés m€gn€vezése
. célj4 EídelretéF
. jocalapja (töryény' belső sabályzl)
. érinteftek kóre és sz'na

nyilvin|aÍotl adatok köE
áz adat fomísa (magá u énntet! vacy más 5datl€*lés)
adano\ábbi|ás íadaíáj|a.'Í a
adatok megóuóséneli iIlétve lörlésénet ideje
dbe l$adaFede lmi  le le lo" r \epqe lp+ero5pg iadara i

7'8 Az adalbiÍonság' intézIr€dések kápcsán a nyilvántarúsban e Adltbi*onúgi
sabÁlyat'a kell hivaúoai.

7'9 A2 adatle2elés negszjnése után a nyiivínlaltiisl. iEtllirba keu h€lyeai és liz évi
neeóEés ulán selejtezni kell'

8 Adatigény|és

8,l A Parkolási Ág%t feladaiai ellátásá.lDz jogsabá|yi fe|hata|muás álapjén adátokal
igényelhet u oszágos közhileles nyilvántarláskból.

8'2Az adaljgénylések tekinlelébeí e Ádatvedelmi Töeény Mdelkezései 9enn1 kell
eÜ&ni'



)a!!ej!L!r\a!nlY!!

8'] Az adétieélylés (jogszabály elteó rend€lteése hiÁnyábÚ) alko! teljesíthetó. ha a

' ! kéí adátok kezelésének céIját. joEalaPjál
. a keí adatkör pontos meg]Etálozisát
. egy s&mél!re vona&oó adafto!Ábbítási kéÉlehnél @ ái ett szené|y

üonosítágj.I]oz szúk$gs adatokal

8'4 Több sz€mébt vomtkozó adátigénylés eselén a kéElen lartalM a 9cnélyek
@nositisára alkalnEs adatokal' vagy a c$portképó ismeneket,

8'5 R€ndsz€res adatlovábbil|'s iiáíli kéÉlmnel tánalnÚia keu továbbá u
adattovábbílások gyaloriságáia és ü utolsó ádatlovábbilás nalándejéE vonalkozó

8'6 Az adátkezeIótól való adaligénylésre a rcá vonalkoó jogsabálybú kifejeelten
feÜogosíTlt adaligényló eselében az adattovábbíás céljának. jogalapjának igmlásfua
elegendó u adatigéTylésrc íeljogositó josqbálybel}re törlénó hivatkozás'

3'7 A nyi|vántaíoí adalokba hmadik srcné|y álla| kóa€deb lckórd'ósscl megvalósu|ó
belekintést és hírközló eszközön k€resztiil' vag/ más. nem Epodukálhaló módon
töíénő tájékoáatású a ad.tlovábbíás szbályait keu alkalmai'

8'8 Az ad.tkezelésben u adal&ldolgozó Íészére a szÚk$ges smélyes ldatok kÍllÓn
felhatll@:s alapján lovábbíhatóak

8'9 Az adaligénylés ininti kélelem benyújtásáéÍt a behó adatvédelmi felelós felel'

A Pekolási Ág@l ú alábbi *enektól és sz€Íezer€kól igényel adatokat:
. BM Kózponti Adatfeldolgozó. Nyilvl'ntánó és vdei4si Hi!átal

9 Kö^et|rn |ekérdeés

9.] Ámemyiben a Parkolási Áge! nin1 adatigényló a szenélyes adalokat kó^cden
letéIde#sel kivánja átvemi. a*tor e ade.tkezeló n€svizsgálja. hoe/ adottak.e a
|eltételek a kii^ellen hozáféÍé$ biaosító Mdsd biáonságos igénybeváeléE'

9'2 A feltételet femÁllásinjl a Ptrko|ási Ágüaíó' & adatkeze|ó elóÉtesen újétoztatásl

9'3 Á adatkeeló észéról a lájétoáalás kérés mellózhetó. ha Ú adltisétryló olye
9eÍdelhez uíoák, amelyrek rerclóje e adalk*|óve| kölött előzetes
e3]'ütl,!iiködl'si negálapTdásbÚ vállalta a sz&séges bizlonsági |ehételek biztosíásál
a Endsze'h.z adfiigénylóként csatla}oai kiv'nó szeÍezel !észéról.

9'4 Anennyibeí a Pdkolási Águt a kiJzvet|en leké.d€res feltételeinek lemáuásárcl való
megs/ó2ódéshez szii}séges t]íjékoztatást nen adja meg, vagy a biztoBágos
igmybevélel feltételei den állnat fmn. állor @ adltkez€lő a jogoslt gánim ü
adanovábbíást nás módon teljesíti'

9'5 Áz ada&@ló átlAl kért tijékoztatijseí a ldkolási Ágüat felel'

9.6 Köaetlen lekérdee$el Éljsíth€tó adatigény esetén @ adatkereló és Ú adátigényló
megállalTdást köl a kdaeden hozáléÉÍ bi'osíó Endg* igénybevéreláó]'



9'7Á fel€k a m€&íllapodisbd! rógzítik a kóaetlen hozáíéÍégt biaosÍtó rcndger
hsaálatrának. technikai és adatbiáonsági követelÍÉíyeil' qlÚint s21*ség srerint a
köhség€k viselééének Endjét.

9.8 Á kó^edm l€kérdezési engedély laÍál@:
' a Iekérdez.s cél]át

' a le}ilhátó adatfajtáka1
' a l€kéÍdelst végó szeúélyek eryedi uonosíloját
. a l€kérdezési lehetóség k*dó idópontját és b índejér
. ü ada|ok joeszeíi íelhaa'álásáú vonatkozó záadékor

9.9 A Púko]ási Áer'at -int u lekéldezést végzó felelós u:rt' hogy & adlrokat a
lekéldezési eígedélyben meghalfuozott célB hasaáljá& f€l' lovábbá gTndoskodik a
lekádefttt adíok bizto.úgos küeléséól és fról' bogy ré9éról lekérdez:seket csat
e á]lala íeljogositoí méIyek végezhes9nek.

9']0 Áz adatigÜyló sz€Íez€t a lekérd*ést véezók|ijl és Ú €gyedi üonosítEÜlo'l
nalBtész nllvánlartásl veret' Á nyi1v]'nlart's negór'si 'deje meg€g}eik u
adattovábbítási nyilváÍtanás megóu ési id€jével'

9'11 Á2 ádalkeelót haladékaleul tájékoztat kell a lekérdezést véEzó szené|yek

9'l2 Á köaeden boziféÉst biáositó @nds&r kialaldúsa]ol minden célszrij
iÓtézkedést meg kell t€mi azrt' hogy a lekédaés csa! e engedébIet negfelelóm
l€9en végezhetó' A leké.d€rest eB/edi mnosítóhoz és j€hához cogosultság) *ell

9'l3 Ammyibel z adatigényló tóbb. a l.kérdeósi e.gedélyben neghálámzolt célból
h végeá€t l€ké.de#sl, és ü e9/.9 adal.felhNaálási célok]roz ehéó ada&ö.
negimeéséÉ jogosult' al&or gondo9kodria kell mól' hogy nild€n ]ekérdaés a
meeíeleló adat'felrsaílási célhoz le$/en Endelhetó'

9'l4 Az adalok lekérdezé9ko. a ko4etl€n célt u édatlcz€l(lvel kózölni nen sziikéges.
üonbm z adatk.zelő ds @ adalieényló mec.iUapodisa €g.tén u adalfelhMiiás
lytnon köveüdósége érd€kében e adalighyló seryez€t wdóje elóiúatja a
szeFaet njs#ól l.ké.d.zést végzó sz€mélyeknek' hocy l.kérdezsko. a közetlen
hozáféÉst biztositó Endg* e @lm kialalilolt adalíllomáNába !öÚitsék ü
adatl.lhóaálás kö'€tle! cé]jáB ütaló adatot'

9'l5 Á lekérd€res szblílyait nen Ic)l alka|@n' á nyilveos *néryes adalok
gámitistechnikai 6zköuel a nyilváno$ág tájékozlalása céljából tÓ.tónó kózétét€le

r0 szeneut€D belü|irdattovábbitfu'adatke,elések&lzekápcso|ása

l0'l Áz adatok a}tor továbbíúatók' valMint é küIönbóó adattezelé9k a}:toÍ
kapc$lháÍók Tsge. há e éÍintet! anhoz hoaijárult' va€y löpény mecengedi. és ha e
ada&€zlés feltetel€i mifulen es/es sdélyes adatÍá néde leÚesüInek'

l0'2 A Pdkollisi Ág@t 9er€utén belüI u alkÁlmüott.k és €8yéb nu.}avégzéffi
in'nydó joeyisónyban alók geméb€s adatgi a f€ladgt elvégreséhez szúkFg€s



ménékben és ideig ca} olya geN@ti egyséeh4 továbbithalólq m€ly é
mu avisfuyal vá9/ mudcvégzégre üá!'{ló es/éb jogvis@yal kapc$lalos
adminiszlratív és seezési f€ladatokal lál el'

1o'] A Púkolási 'Á.geton b.liili adattovábbii'9sal kalcsolatos l.onkrct l.sdéseld
mindÚ adltkez€lés 6etéb€n kinön kell negá|lapítani, & @ adalkeelés
nyilv'jrtaltisábm rögziteni'

lo'4 A Pekolási Áget folyó kiilönbözó o:lE i.ín,ruló adatkaelések cgk törényes o:l
érde\ében. indo|ol' esben. deIcIene.m |apcioIhabl ölu'

l0'5 Az á.latk€elések östkaPcsoláú\E] lapsolalos alábbi tények€| jeg'zókónwbe

. e ós9ekap6olt ad.tk*€lések n.gnevdése

. ü ós9eka!6ol{s célj'. Endellelés9

. ü ös*kap6olÁs idóponlja és larta]M

. jog%bályi a]apja (tijNénn belsó sábáya'
' u Ts%kápcsolást végzó gemély nev€' bmsztis4 sm%ti eeyséee. ircdája és

. u ösrekapBolással édnt€ttek köre és szÁna

. u össrekapcslt adalol kóÉ

. z ösekapcslás nódse (manuális, számitógép€s' veey€9

. adstbiÍonúgiinéz-kedések

l0'ó A j9szókönw elsó és második péld,jnyál u ádalke&lések helyén tell ódni'
hmdik Éldányát a b.lsó adatvédelni felelóshóz k€Il továbbiiáni. Á jecyókönyvet
.it éüg neg kel| ó'iai.

rr Adattovábbítás m€gk€rBés ahpján

ll.r A Pdkolási Ageton kil'lrli s&r!1ól vá$/ nagá.genél}'lól é.k€ó. adalkó'ésE
in'n}r'ó megkffiés csak ák}or teljsllheó. ha u áintett d€ i!áBbú &lbatalnaz a

ll.2 Az ériften eló&teseÍ is adhat ilyen futa]nú f€lhalalmuást' eely gólhat
valdely i.lótarrabD és a n.gtelesés*l eló sreÚ€k n€ghatírcan kóéE'

l l '3 Áz éillen nyilátkozáftétel&ól fuggetl€nü] t€teítmi kell a büoteúúB/ekben eljlárc
balósfuokól - mdóség bíróság' üg)/é9s8' vám. és pj.zi1s/óséc - lalmint a
nem*tbiáoEági sblgáalok!ól érkezó negleresések€l'

l l '4 E smek m.gkereséseiról M ill€teks adalk@ló - kózvetl€nül wg/ fe]ett6e útjá!
kötels tíjékoz'ani a P&kolási Ág@t igecalóját Az adalsabal!!ás csak e

igügató jóvánagásával teljsitlEtó
ll.5 Az ig&gató á nMlbiznDúgi s@IgÁ]étok ad.tkéÉre ininFló me8k€rcsése eucn

n€m ha]aztó hatilÉ paMszl foróíhat e illetékes fiiíiszt€úa'
1l'ó Á re etbi2tongti s@lgáaloklól é.kezó n€s}wséw. voMtkozó minden átlat

a n€@tbiztonsási szole]ílalokn5l 9óló 1995' wi cxxv' löPmy s&rin! állúiitTk.
müóI sm nás s,N' 9n ná5 %fiély n€n lájókoztalbátó.



Il'7 A negk€resés alapjfu leÜesiteí adltszolgáltaú$al kapcsolátos lélyeket.
kóÍülményeker jeeJzőkönyv felvételélel dotmmtáni kell. A jeeJ2ótönyv e alábbi

. a negk€Esést kezdenényezó 9eÍ. vlgl szenély megnevez:se, postacine.

. u adalkéés célja. Eldellclése
' eadattéésjosszbályialapj4 i|Ietveeéliítettn'iIatkoata
. Ú adaü&és jogalapja
. eadat*olgált.iásjoealapjáuI szoIcá|óadatte7-eléshegnevezése
. ' ada lzolgálBú.l le|jeli'o s4n ef' i es .eg negíé\ e} ' e

' a kéí adato* kóÉ
. z ádaíovábbnás hódja

ll'8 A negker€9sól gjló jeg2jkönw €lsó példinyát az adatkezelés he\é! kell
negóriái. ná$dik péld]'nyál a belsó adatvédelni felelóshöz k€ll lovábbílfui' A
jegu ókÖnyvet öt évig n€g keIl óriai

12 Tájékoáalás hirközlő eszközön

I2'l A nyilvántaíolr smély€s adalokól furkózló es2|ózón lcreszlü| tihénó
újékozalás 6a]< at}o! adhátó. ha a hívó uonossáeáióI vissunivfusal lagy úás
nódon n€g lehet gy(lzódni'

l2'2 Ha a lá.jékoztatiisl kéró &onosúga nem álapilható neg, lagy a hivó e adatok
megim€ÉséE nem joeosul! akko. a t]ájékozatás nen teljesírhdő.

]2'3 Elektonikls kvélben (e.majl) (ú elózó pontokbm foglatrak figyelemb€ vélelélel)
szenély.s adlt .gk lönöritve és litlosíú továbbitható'

l2'4 A t]íjékoáalI'st d ádattovábbitások nyilvá ajligánal sabá|yai 9eínr a
tljékoztaúí adónál do(meílálni kell'

13 Áz adttok tör|ése' he|yesbitése

l3'1 Á2 ádatokat 6ólni . mmÜális íyilvánuÍÁs eselén nesFlmisitmi 9iilséges.

' ü adatkcelése ájogszbál'bfu elói't hatáÍjdó leleh
' ü adátl€zelés jogellenes
' a fdb62nálási cél teljesülését kővétóon & azt áladó külftjldi fél kéri
' u é nl.t! bozájárulását iúsbr vissavoo!4 ldvéve' ba tönény u adatok lovábbi

kezelésél l.betóvé lsá
. e adatk€relés célja megszűat
' abircságjogerósbat1ozalt.lelodelle'

Á td.lés nm jelefii felédenül a telj$ adaÍá]lomány megsnnisitésél. Az
adaláuomány es/es Ésreinek megtaíígíval is eleget leh€t tmi a törlési
lrötel€reísgne\ a neeÍaÉdó adatot @íbo! nen lehehek kapc$latba hozhátók
temé9ets9enélyekkel(!l': ösz*ített'9aüsztiká!datok)'



13'2 Á törlésól jeg/ókönyver kell f€lvemi' bogy késóbb azt bimnylaíi l.hes.n' A
jeeyáköÍ'Wk ebb€n ü €s€tben a lörblt adá&€re]és célját és joeÁlapjá!.a re&ll
adatok fajtáját' a tödés idejél módjá! ildokait kell taltaIÍMia, valmint a 1ór1éí
végzó smmélyek adatail.

]3'3 Az diítettnek M Ádatvéde|hi Töíéíy 1l' $ 0) bekezdés b) poilja alapján
benyújtotl kéElrnéÉ ú aó^|keb]ó ú éfutett hibásm kerelt g.nélyes adai{t

l3'4 A hely6bit€se' tórlési kérclnet érdmbm n.g keu vi68álni' és m€myibo e
fuegAláporctt. a h€lyesbíéd tr s teljsíteni keu' anól fuggede l' hqy Ú élinteft
l.4jékoztatható.€ ü eÜáás eEdményéiól'

l3'5 l]a e adal hely€gbitése í@ l€hetggs' vagy u ádatkereló ü ad.iot tijdényes
fellata]ruí! iuetve e Üi.ÍeÍt hoeájánr]ág nélkül kereli. g}l(or u ad.tot töIö]ni'
ill€tv€ végl€gsen zírclni k€ll'

13'6 A hely*bléyól és a lörlésról e éi.tette| továbbá mindúokét éltesíleni kell.
akiklek koiíbbm e ódatot adátke&lés céÚá!ól továbbitottá*. Az éíeslles m.llóáeló.
ha a z adatkcelés célján váló telinteltel ú érintett jogo9 éIdekót nom serti'

l3'7 Az attal}etló lótelez€ttsége a f€nliek€n níl' hogy a }€lóúgíat nen megfeleló
adalol akiraérintettkérelnenélkül bely6bitse'

14 Adattovábbííás

l4-l sméIyes adalo* töíédy felhalalnazá$ álápján' vaB/ allor lovábbilhalók
hmdik 9€í@t vag/ s@mél,fuk' ha e adétáladáshoz e énfifi inásbm
hozíjár'ú és na & édatlczelés fellélelei & adatot átvevó sreNeretnéI vaey
sznél'!él minden egÉs adatla íéde teÜesülnek'

l4.2 Ad.út.tl{s q:ljáE cgk ryilvilt.íásba len elektrodtus adatholdom h6ailhat,5'

l4'3 Nmni!ősüladattovábbitis..l:
. egy nlLvínlariá$. (nyilváltaÍtási Endg@n) bgli! e erynasal a]á' nné vagy

rellércnd€ltségi kapcslólbm lévó szw@ú €gséget adafcldo|gozá5i célú

' a n€gbiz'gi %zódés alapján t&ténó adétfeldoleo"ás céljáJa lórlenti adalílad.ás
. e énDt€tt sajái adálainjl lőrténó tijéko4ar'$

l4'4 Az adatk€z€ló s&Neeti egAég á teret smélyes adat tovébblús&ól
nyilváft aÉást v€zet' mely t'Ítalnaa|
. ü adattovábbli4s céljá! jogalap,ját' idópomját
. ü adatigényló donositásához sziiksgB adatokat
. a továbbltott ádalíajúk negnd*ését

14'5 A2 adaligéíyló észéóI eljáró y€nély sz€nébEonositó sdatait is nyil!ántariásba
]rell vmi' há dr a adltk€z€lésról Éndelkaó.jogszbáIy €lófuja

14.6 Áz adanovábbíl4si .yilván|ütfu fura1@ ü ada|k@|ést drendeló joeszébály
által megladbbfi további adalokat'



14.? Az adattovábbiúsi nyilv'mart.isba nem keu felvenni a nyilvános szenélyes
adátoknoz a nyilváfusás tijekoztai{$ céljábóI tóíénó hozáférégt'

l4.8 Ha & ada&€zléy(jI Mdellezó iöryéíy a adattovÁbbítás megózési idejét nen
baláoz neg' á}tor u adattovábbjÍisi nyilváíla!Í.s adaBi! e Adawédelni
Töímyben negha!á.tóíak (5 és ] 0 év) wi.t tórTlh€tók'

]4'9 Az adálok átadását minden estben jeB/zókönyvbeí l€ll ógzíleni' A
jeB/zókönyv€ket nyilú'nlattásba vett iktá1ókön}rybe be kell it1.tni' A jegzóköqryek
elekEonikÚ fájljait 5 évie meg kell óiái'

l4'l0 Az ádaíovábbnási ryilváltgÉásnak módjána! alka]bsnak k€ll lemie ma. hog/
Ú érint€tt jogai g/álodásá]roz és e adatkezelés ellenózéséhez sák*ges ádatok
begfe]eló idő alatt kiválogalbatóat leg/enek.

l4'1l Az adatlovábbí!fu nyilvánffása vég€zhető u adattovábbításól felrclt üé/irat
terelésével is. ha a keleshetóség íehÍelei biÍosítoíali és u ügyinlok megózési ideje
Im rövidebb e a{jaÍovábbit4si nyilvintaíás meeózési id€jénél'

l4'l2 Áz adatovábbii:si nyilvártaltis vezelésére - u ábbóI va]ó adalgolgál|atis
kivélelév.| . igénybe vehetó olym adatf€ldolgozó. mely u adott adattereIésben

I4']3 Az adaüovábbÍási nyilvirÍáíI's ü érinlett l'ijéko2tau's., & adatledelen
euenóB.se, illetve e am joeosultak adalieényének teIjésitése céljábóI kezelbeló'

]4'l4 Az ádatlovábbillisi nyilvánlaÍL{sbá b€tekinlhe! abból adltot igény€lhet:

e adatvédelmi biz'os' ! bnósóg' .yomoó hatóság' a rcM€tbiÍoBági szw.
óNényben meghalámzott |eladatli ellÁlásánoz

. e adatk€reló szetrezel adaNedelmi ellenóÉlsl végzó dolgoáa

14'l5 Az adalÍovábbitási nyilvá.laltisba való b€t€kiltést' ü abból tö.léú adattovábbilást

15 Kürd|d.e irányu|ó adáttovábbítás

l5.l olym adatkaelés esetén' mel)nél sz4molni keu kij]1illdre iÍán'dó
adattovibbii'sa]' a érinteÍek liglelnér ere á kö.ülménF már u adatok felvélele
elótt fel kell bjwi Az élinteí llásbeli felbablneása .élkül személys adal külbldrc
4eí lovÁbbiúalo. Live\e. hd a lrneny q |ehelóvé a{n'

15'2 Á kÍlíöldle ilálylló adaftovábbitássa] kap.solatos tmyeka, kórn]mmyeker
j€s'ókón}a felvéteLével dÓkunentálni k€ll' A j€gókdnyv e alábbi adltokat
rún|m@.
. M ádanovábbÍlÁs cinrettje (megnevezés] postacín)
. z ádatlovábbjtás célja. É.dellelése
. u adatlovíbbitás joesabályi álapj& ill€tve u édnlelt nllatkoatá
. e adanovábbitás idóponÚa
. U adano\ább|lii! rlsjtó 9e1e/e iegytg Íeere\Pf$

. a tovibbitotladalok köÉ '
' Ü adatÍo!ábbii's módja



I5'3 A kÚliöldÉ inií$ló adatlovábbnáeól 9óló jegyálón}a elsó példá.yál z
adatk€rcIés helyén kell n€gó.iai. násodik példány& a belsó ada!édelmi fe|elóshöz
kell továbbitáni. A jeBzőkönyvet ót évig neg kell óribi'

l6 Kamerás megíigye|ö rendszer ós kép. és videofe|véte|

ló.l A kameríval tölténó negÍB/elés lényét jól lálbaló helyen' mindenki giináÉ
hozáléü€tó módoD fel IreIl túntetni.

Ió.2 A kmená]. felálliláitól elózet*en tijékoztatni kell a dolgozókat'

ló'3 Kmení nMálni csak neghaláÍozott célbóI lebe! ! céltól eltéó felhasználás

16'4 Á kó'elül€ti nun}avee&s u igugató Áltál megbizott személy tal elIenóri2neú,
Az ell€nózést végzó su mély a heI'szinen képi éívagy videofelvétell ksziúet'

16'5 A rögzileft képek tárolási idcjél Úgy kell neghalározni. hoEy a felvélelek
megóuljsé!€ csal addig kerüljön sor. meddig úa a neghalirozolt cél
negvalósulísához feltétlentll szütség lm'

17 Ilternet és e.mai| haszná|at

]''l A P&kolási Águl u Intem hóhálaá Ú aÍa feÜogosilolt mUntavl'llalónat
mun}aidóben kiárólag nu.la cé |jából engedélyezi. Az ]nten€t használala mÚlQidón
kívül magáncélra engede]y€áetó' Az mcedél}tzéÍe a Parkolási Ágüal ieugatEa

l?'2 A Pdkolási Ág@tnak. nint munkáltatónaljoga !m mat eu€nór2ésrc. hogj/ ti
nilyen lntemet.oldalá]ot és milyr 8}dkorisáeg6] t€kinl neg'

l 7.] Á mun}aviszony létesitésekor fel kell hivni a nunkavá|laló fiEye]nél ü lntenet.
h6zn at korlálozágira' és a utólagos clloórres bnelőséeée'

l7'4 A PÜko|fu| Ágel a|E bi/oli|on eeklon'Ls |e\e|e/és csat a PÚ\o'a.i AgM|
hiatalos úg/einek iíézésér€ hasaínató |el.

]?'5 A munla{íllaló e.majI cime a nevéból kerül negképezésE. A s&mélyes adal e
célra való |elhsználásá]hoz á nmkavállaló elózets hozájárulág yüséee9

17'6 A nunnállaló áhal biztÓsíloft e'mil cimen {olttdon lcvcIe&sbe ! muntállató a
doIgozóeló2etesbomiíinlásaoélküI betekilthet'

l8 Az éÍintett jogai gyakorlásáD.k biztosítása

l8.] Az éinlelt kdelnére ! P&kolási Áget lájéto2!atl.! ad:
. u álta]á k4elt, illeóles általa feIdoIgo2ot ádatairól
' z adatke&lés céljáról' jTgalapjáól
. e adatf€ldolgozó nevéóI, ciméól Gzékbelyéiöl)
. z ada&€elés$l ö$z€fuggó teékenységéÍól

kik és milyen célból kápták vagy kapjá{ meg Ú érintett adatail'



l 8'2 Az Úiített u ill€t€]res adatketlótól lájétoztatlst kéüel a rcla sóló adatkezelés.ól
és abba bele is tekinthet' A b€t€kinlés| ús/ kell biztosíúi. hoB/ €z alatt az éIintn mlis
sz€mély adálit ne im€ü€sse n€g

]8'] A Pekolási Águt kőleles 2 iiáts kétlen belyjjtisálól szinitott legrövidebb
idó a]át! de legfeljebb ]0 napon belül irásba4 tözénheó fomábm mesadni a kén

l8.4 A újékozbi's, illetve a b€t€kinlés bizosit]ág csal alkoí tagadharó nec; ha a kéí
adatokat u illeléi€s szeí a nes|eleló eÜálás kÜetéb€n - Ú á|lmítolrcl és a
szolgÁlati titokól szóló 1995' évi txv' löNény szabáIyai 9Úint . elózeleÉn
áumtilokká vagy szolgálad tibrká nyilvjlitotla' Az adatkezelő köteles ü éinlcltel a
kózlés negagadásána]r indokát közölni.

l 8'5 Az €lutsitott kéÍelmeból a lükollisi Ágeat évenle éltesIti u adaNédelni biztosl'

19 Szené|yes ádatok Dyi|ván6ságr. hozata|a

l9'l A PÚkolási Ágüali'l iezelladatok lyilvánossáEn hoztalá - kivéve. ha ttNény

l9.2 A Pekolási ÁgMúl szóló - 9emólyos adatokon h alapuló sríi9tikai adatok

20 Belső adatvéde|ni felelős

2o'l A Pekolfui Áget sreN€retén beluI a Pdko|ási Áset igugatójának köa€tlel
felüg/elete alá uíoó belső adatvede|ni felelóí kell kjrcveai vag} negbíai'

20'2 A belsó adatvéd€lmi Ie|e|ós:

közreműtődil.' ill€tóleg sesihée€t nyijt u ad.tlczeléssel ös9efuggó dönlések
nelhoaia]ábán. valmitaz érinletlek jocainak gyakollá.ábú

. euenózi u Ádatvédelmi töFény és u adatkc&léye vonalkoó má5 jogsabályok.
laldint a behó ádatvédelni és adalbiáonsági sabályzr ÉTdelkezésinek és u
adltbiztoBági kóvelelmények bebnását

. kiviAsálja a nozi é.kezó bej€lenlésket, és jocosulallú adatkerelés eselén Ma}
negsziintetéséE üívjá .el u adatkezelőt laey adat|eldolgozót

. n€ghalám2ott idókózó.lént ákfualiálja u Adatvédelmi szabál'átot és u
Ada$iaoísági sabályztot
v€reti u adaNédelmi .'ilvántúáí

' gondoskodik u adarvedelni isneÍetek okallisfuól

2l A ki'zérdekű adatok nyi|vánossága

2l'] A Ptrtolási Ágaut' milt tnkományzati jogszabilybm n€ghaúJoatt közf€ladalol
ellátó 9N. a feladalköÉbe bnozó tjgyekbén id€órÚe á ga2dákodásával kapcsolalos
ügyek€t is - elósegiti a kö1élenry e]/oB és lontos tijéko?tauását' A PÜkolási ÁgMt
hatáskőÍéb€í eljáÍó szenélyel neve és beosÍása - ha töNény náskénl ncn
Éodel\en| - bd||| ViI.w hTza|e|nelo. nJi|.fuoq adá''



21'2 A Pekolá.i Agu1 a feladatköébe furozó kózéÍdekú ádatÍól birki ginim

2l.3 A táj ékoástis leh€tséges fomái:
. gjlólÁjékoztaó( egyéb fórumok

' ]nten€t€n tő.ténó közltét€I (hivatalos web.oldal)
2l'4 A tájékozlatási kötel*tl9g nen vonalkozik a PÚkolti ÁgÚat teelésében iévó

' mely álm' úgy szolgá|ati tjlok
mebTe( íyilváDosság.át a Púkolási Ágmt igügalója lóNény vagy tö(ényi
felháta]maás Elapján egyéb jogszabály korlátoza

. mely belsó hsaílatra légult. illetve dönlégelókégités$l összefuggó

. mely kúiön jog%bá|ybm meghatr{robtl köáilelú nyil!ánlaíás Étr
nlisok genélyhez njződó jogaí sé.ti

2l.5 Ha töNély násként nem Éndelke'L a belsó hózndaha készült' továbbá a dó és'
elókégítessel ös*fuggii ldat a k%lését kóvetó 30 &el b€lül rcm .yilvjnos. E ténÍ
ü adaüordoón fel k€ll njrrctni- Á PÚto|á.i Ág@t igugatója keElebF eren adatot
megiseését e baúndón beltil is €ngedélyeáeti.

2| 'b  ldomán\o l  kuutómun{ano/ ' 'a(do|goz lo-  bJ|ÍÚvo{ e|késaleshe/
J)ags4jie{ d Pdko|a. Agu| |gUBdoJ' e$eo| ̂ m|em alapián eneede )eznel

22 Kőzérdekíi adat negisnerósére irányuló kér€lnek kez€|ése

22'] Á kózÚdekú adat n€gisDerésére iénFló kér€l€mek a kl'Ékh hldonfuE julIisál
kóv€|ő legröYidebb idó a]át! legfeljebb üonbm 15 mpon beliil bzéíbeó Ionábm

22'2 Á kö2éIdekij adatokat tarÍaln*zó dokmmtDtról v€y dokmenfutrészól ma!
timllbi nódjától fugget|enÚl köllségléíl* euenében'a kéelmezó náslatol kérhel.

22.3 Á kér€lem meglagáll{sánjl - mna]i indo*áiaal es/ütt a Pekolási Ágea! 8 napor
beIüI éíesiti a ké€lnezót'

22'4 Áz €lutaitolr kérelnr€kJól, va]@jnt Ú elutsitlis irdotaiól a Pdkolási Ágüat
élente e.lesíi e ódarvédelni bizost.



23 BllerórzÉsi' intézkedési fé|adrtok

23.1 Á Bfut.úó töíéíy}önyrTól 9óló 1978. éú Iv. löÚény 777/A'' és 771lR' *a
sunkcioDílja t joeosláde ád.&aelést és a }i!ónl€ges szúéiy6 adatoktÁl 'dó

23'2 A subál'sérÉsetÍól szóló ]999. &i t'o(D( róÍély éÍ.lEéb.n aki ó t..b!it!i
adatvédelú Löve&lrnátFiek ífr t*z €l€get, e érim€ftd a s@ély.s arlatot
rd.lnéh@ va$/ . tózé.dekú ádatok nyilvám'úgÁhü va|ó jo8á''l g''}filósábm
atldályoza, bmiÚad fo.intiglqjedó Élzt)lfi ággál sliid'.ií.

23-] Ali a ffuti jTgsabábséítéselÍól turlTn&t sZEz, tór.l.. aá hd'dékta|Úul s
í.l.lteénet. iÍérrt ! b.lsó ailatvéde|ni felelótrt i.l.n1.L



24 Különós Ész

24J BM o.liíe rcldgcÍ

24't'l Anyilvántaíásnegnelezése:

BM o ine Infon.iikti L.kérd.zó Réndeer (BM o in€ Md*.)
A BM o!]ine rcnds@í a jeleí szb|ityzar 'Ádatvedelmi nyilúnlaíb.. ponlja alapjiin
be k€ll jelmtmi ú adlwédelnri biáos álta] vaetett ádáfuédelmi nyilvlintaíásba'

24' l.2 A ryilvált&-tís iMeíetése adatvédelni sehpoítból
A BM odi.e Endsa feladala á pekolási dijat. póldijai nm fizetó aulósok személy€s
ad.binat k('aetlo, in|omátikai úton való lekéldere9 a központi kóáilels gépilmú
nyilvánbalrbóI. A rendsa a MiniPek. DÜmes1ü lükollisi Niiv'nlartó rcndsaból
kapja neg @n eépjáeÚvet tulsjdo.osi (lizenbentanói) adatail, álik nen frlték
neg a ti%boft !ótdljal Eh gépjámúvek fulajdonosi adatajt folgalmi Endgán
a]apján térde' le a En&a a közpond íyilvÁntaÍ]ásból. és adatbázisába. tinlja' A
@dsb a BM Központi Ádat&ldolgozó. NyilváltaÍ.ó és válszúsi EivEtEhól kapotr
tulajdoíosi (ürembolaíói) adalokat áladje ü Minipek' DÍneste. Pdkolási
Nyilrálta.tó rendgemek.

Ánig a MinildÍk' Dljnester PÚkolási Nilvá attó Endszeúól nm é*€zik j€lzés u
ada1 tij.léséE - tehát mIg a ad.tkeelés céÜa és jo8alaPja i8üolbat!' . a tulajdonosi
adatokat a BM online rcndsel tfuolja. A2 élresiéí követóen Ú ad.tok autoÍEtikÚm

24.2.l Á nyilvánraÍis megnevezé$| Mibiprrk
Á Miriptrk reídszeí a jelen sabil'zÍ ,,Adltva€lmi nyilv'rta.t'5'' ponlja .]spján
rcm keu b! jcl.nteni z adatvédelíi biztos áhal v€ttetl adatvedelmi nyilválraftísba'

24.2'2 Á nyilv'ntártis igneíe!é$ adabédelni 9empontból

. Az éNoybm lévó pekoláli mdgÚ szerinti pÚkoló bérl.t.k éÍtéksiÉsén.k
sremélyek' tilusok gefu 1i Dyjlvánt.íála

. A pÜüEr gépjámú tulajdono$k meek@sésjle alká]mó adalok iátolág

. A patolási díjat' Édíat mn fiz€lő aulósoknál' a pekolási !élsg
kljílnényeineL okának pdÍos Egiszt:4]ósi! felszólíiások kiknldéP és a
b€fi z€tégk nyiI!ánt!íá6a'

A Endsalben még Ífu tároL bneEtlen gépiámú lulajdonosok adatait fo.8'lmi
Mdgám a]apjá! kadezik le a központi közhi1el6 gépjlámú nyilv4nlaÍnásból, és
lámÜlák a Minipak. Dln6tet P&kolási Nyilvántaíó mdsa p'Í[.eEdatai közöÍt
Ábig á Minildk' Dínester PekTlÁsi Nyilvínr.rto rcndsz€rból nem é.k€zikjelzég e
adal tórléÉrc iehát mig e ádátkerelég céÜa é5 jogdada igüolbaló . a fulajdonosi
adalokát a BM online Mdszd t!rcÜa' Az éí*ítt'st köv€tóen u adatok áúomalikus



A kél Endsa @nos feldolgozlli célból ]rés2ül1' Adatvedelmi és adalbiaonsági
s4mpontból. a bejelentési kötelezíség kivételével ni.dkél Bndszere úonos
eljiiÍá6on és szbályo* éNényesek'

2t.3 Fis/elenbe vert jog.abá|yok

a sz.nélyes adatok véd€lmé!ól és a közédekú adatok nyilv]inosságáÍól szóió ] 992.
óvi Lxul töNény

. a közúti köaekedési nllvinlaíá.ról sóIó 1999' évi Lxxxlv' Töpény (Kkny.)
a közúti közlekedési nyi|v'ílaí.!s miiködéséról ós ü adal9olg.ihalás Éldjéól
szóló 56/1999. (xll'28') BMrcnde|el

24.4 A ke.|t *bé|yi ldtlkór ismert€tése

' memyibm a jámú dajdonosa (üzmben1a]'tóia) lemésetes gené|y. .tto. a
tulajdonos(üembenlaltó) sremélyuonositóadaia.va|minl

' lalcine; egéni vállalkozó esetében kéÉlnéE - gékhe |ye. lelepbelye
' memy'bcí a jámű tulajdonosa (üzemb€ntfu"tója) joci semé|y' vacy jogi

sz€nélyiségg€l nem Éndelkszó szeflezet. ltkol a tulajdonos (i2enbcnt'íó)
úegnevezé$. s&knelyének (telephelyének) cime

24.5 Az tdltkezelés céIj! és joga|apj!

A KJy' |o s il' be|e/oe" 1' nonÜa ddpún a Pr|\oLs| 4gML ÍiÍ nfuko|Ngolgáltaiást végző szeNeret jogosult igélyelni a központi közhileles nyiIvántaÍásbóI a
pÚkolási díj' p]'tdÜ b€bajtása érdekébetr a 9' s (l) bek7nés !) b) e) t) pontjában
negjelt'k ldalokat' Az adatok sraisaikai o:lm felhasailhatók'

2.t'6 Adatkee|ó szene€ri eB^ég

A nyihántanlisbe |évó adatok kezelés során oszÍon felelósségi Éndszer énény€súl:
' a ieodsre! mi&ódt€té9' u adaNéde|en és adalbiztoíság lecbnikai és infomatiLai

feIlételeiÍek bizositásá @ Ií|omatikai észlee felelósségi kóébe ta.tozik' Az
adatbizoíságÉ vomtkozó %bályokal e Adalbizloníígi szbál'zt tanalnu a'

. a póldíj kiszab.ása és kikúldése kapsán a 9ehélyes adatok kezeléséí d Pakolási
Ag&al igu8alója í.le|.

24'7 Áz ádtlok nyilvánta'iísín'k íódja! u ld'rok 6rlése

A2 á.latok nyilvá.raftisa 9l'nnógépes adalb]'isbm lőlténik' Az adatbáás adabil csak
u am Íélhaulnuott srenélyek k*elhetik' Áz .datokal u adatkeeIés céljánar
neeszúnése uún tiiijlni koll'

24.8 KözóÍdekúailatok,adlrszo|gó|tltás !nyilváítártisbó|

A nyilvánta.!ás ]röZrdekú ldltokal nem lar|alnu' A .yilvá aÍtásbm kezel és
feldoIeoaí adatok nen nyiIvánosaL Azok illetéklelen bmadik fél ré9éÉ töíénó
bozáférbétóvé étele. a céllól eltéó |elh$báiÁsa sz€mélyiségi joeokát és jogyabÁlyi
Éndelkereseket séIt' Á nyilvánlartásból adalsful8!íllalás nem teIjesítneló' kivéve a
jelens2abál'zatbmme8hai{lo4ínegkeBé$k€sáen'




