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1. Általános rendelkezések 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése megalkotta a 2011. évi CXII. törvényt az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. 

 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  

 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. 

évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

közlése. 

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű és 

részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

a) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot a társaság vezérigazgatója ellenőrzi, a 

Zrt. Közgyűlése határozatban hagyja jóvá. 

 

b) Jelen adatkezelési szabályzatot az alkalmazottak és a kapcsolati háló tagjai a Zrt. 

központi irodájában, ill. a vezérigazgató irodájában tekintheti meg. 

  

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása a Bács- Szakma Zrt. vezérigazgatójára, összes 

vezetőjére, résztvevőjére és alkalmazottjára vonatkozik 

b) Az adatkezelési szabályzat a Közgyűlés jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 
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c) Adatkezelési szabályzatunkat, a jóváhagyást követő dátummal létesített alkalmazotti 

jogviszony esetén az alkalmazott köteles tudomásul venni, erről a 2012. évi I. tv. a munka 

törvénykönyvéről 8.§ (4) bekezdés, valamint a 46. § szakaszai szerint készült írásos 

tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

2.1 Az alkalmazottak/megbízottak nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti 

adatok: 

 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat 

terhelő tartozás és annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása 

céljából kezeli az alkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

2.2 A képzésben résztvevők nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. alapján nyilvántartott adatok: 

 

A képzésben részt vevők: 

- nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, 

lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár 

Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, 

okmány megnevezését és számát, társadalombiztosítási azonosító jelét 

- szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén, 

 

A képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő: 

- iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 

- képzésbe történő felvételével, 

- tanulmányainak értékelésével és minősítésével, 
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- a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga 

helyével, időpontjával, eredményével 

kapcsolatosak. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 

 

3.1 Az alkalmazottak adatainak továbbítása 

 

Az alkalmazottak a 2.1 pont szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a kifizetőhelynek, 

bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a 

munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 

szolgálatnak. 

 

3.2 A képzésben résztvevők adatainak továbbítása 

A képzésben részt vevők 2.2 pont szerint nyilvántartott adatai statisztikai célra 

felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra, személyazonosításra alkalmatlan módon 

átadhatók, adatait államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és 

felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára 

továbbítani kell. 

A felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről az OSAP szerint statisztikai célú 

adatszolgáltatásra kötelezett. Az OKJ szerinti szakképesítések vizsgáiról, valamint az 

államilag elismert nyelvvizsgákról a hatóság szolgáltat adatot az OSAP szerint. 

A fenti adatokat a keletkezésüktől számított öt évig kell nyilvántartani és kezelni. 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért a Zrt. vezérigazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására 

az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, a titkárságvezetőt és a Zrt. pénzügyi 

vezetőjét hatalmazza meg. 

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

vezérigazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja 

el.  

 

A vezérigazgató személyes feladatai:  

 

- a 2. pontban meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

- a 3. pontban meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi alkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben.  

 

Pénzügyi vezető: 

- beosztottjainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az 

adatkezelői feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi 

körben, 

- a 2.1 pont c) alpontja szerint munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra 

vonatkozó összes adat kezelése, 
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- a 2.1 pontban részletezett adatok továbbítása a 3.1 pontban meghatározott 

esetekben, 

- az alkalmazottak és a kapcsolati háló résztvevőinek személyi anyagának kezelése, 

- kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

Titkárságvezető: 

- az alkalmazottak adatainak kezelése a 2. pontban meghatározottak alapján 

- adatok továbbítása a 3. pontban meghatározott esetben 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- nyomtatott irat 

- elektronikus adat 

- a Zrt. weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép 

 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők.  

 

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

A személyi iratok köre az alábbi: 

- Az alkalmazott személyi anyaga 

- az alkalmazott jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

- az alkalmazott bankszámlájának száma 

- az alkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok 

 

5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

- a közokirat vagy az alkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

- bíróság vagy más hatóság döntése, 

- jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

- a Zrt. vezérigazgatója 

- titkárságvezető 
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- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, eb-ellenőr, 

revizor) 

- saját kérésére az érintett alkalmazott. 

 

5.2.4 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 

- a Zrt. vezérigazgatója 

- a Zrt. pénzügyi vezetője 

- a titkárságvezető 

- a Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személy 

 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása 

Az alkalmazotti jogviszony létesítésekor a Zrt. vezetője gondoskodik az alkalmazott személyi 

anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.  

 

A személyi anyagban az 5.2.1 pontban felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A 

személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított gyűjtőben, szekrényben kell őrizni. 

A számítógéppel vezetett alkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő 

esetekben: 

- az alkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

- az alkalmazott áthelyezésekor 

- az alkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

- ha az alkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért a Zrt. vezérigazgatója a felelős. 

Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a pénzügyi 

vezető és a titkárságvezető végzi.  

 

 

5.3 A kapcsolati háló tagjainak adatainak vezetése 
 

5.3.1 A személyi adatok védelme 

A kapcsolati háló tagjainak adatainak kezelői az alábbiak lehetnek 
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- a Zrt. vezérigazgatója 

- a Zrt. pénzügyi vezetője 

- a titkárságvezető 

- a Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személy 

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, kapcsolati háló tagjainak jogai és 

érvényesítésük rendje 

 

 

5.4.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

 

Az adatkezelés által érintett személlyel, ill. szervezettel az adat felvétele előtt közölni kell, 

hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 

jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

Az alkalmazott ill. szervezet tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint 

kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles 

teljesíteni. Az alkalmazott jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, 

milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

Az alkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

 

Az érintett alkalmazott ill. szervezet kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az 

intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 

napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.  

 

 

5.4.2. Az érintett személyek tiltakozási joga 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el. 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi. 
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A Zrt. igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és 

annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 

adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 

számított 30 napon belül – az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

 

5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

Ha a Zrt. adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett alkalmazott, 

az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 1. számú 

melléklete. 

 
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára. 

 


