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Bevezető Rendelkezések
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kiss Krisztián, mint
Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos
elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az
adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan
adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem
szempontjából

fontos

feladatokat,

felelősségi

viszonyokat,

különös

tekintettel

a

munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Ampro Invest Kft egyes szervezeti egységei közötti, az
Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók felé irányuló adatáramlásra, valamint az
Adatkezelő és más adatkezelőkkel való személyes adatokat érintő kommunikációra.
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Ampro Invest Kft székhelyén, telephelyein,
kihelyezettmunkavégzés helyszínein folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra,
információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen
Szabályzatban meghatározottak szerinti és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Ampro Invest Kft valamennyi szervezeti egységére,
minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes
adatkezelést végző személyekre.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Ampro Invest Kft szervezeti egységei által kezelt
valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére,
függetlenül
formájuktól.
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keletkezésük,

kezelésük, feldolgozásuk helyétől,

valamint megjelenési
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IRÁNYÍTÁS/FELÜGYELET

A jelen Szabályzatot a Ampro Invest Kft tulajdonosa, Kiss Krisztián cégvezető hagyja jóvá és a
vállalkozás székhelyén tárolja. A Szabályzat legalább évente felülvizsgálatra és jóváhagyásra
kerül. A Szabályzat valamennyi munkavállaló számára elektronikus formában a vállalkozás
internetes honlapján, míg papír alapon a székhelyen érhető el.

Felelősség és jelentés

Valamennyi munkavállaló kötelezettsége annak bejelentése, ha a Szabályzat megkerüléséről vagy
megsértéséről szerez tudomást, vagy ennek gyanúja merül fel. Bejelentés elsődlegesen a szokásos
bejelentési csatornákon teendő, vagyis a közvetlen felettes, a szervezeti egység szerinti felsővezető
vagy a tulajdonos megkeresésével.

Jogszabályi hivatkozások

•

Magyarország Alaptörvénye;

•

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.);
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•

2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (új Mt.);

•

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.);

•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) [GDPR]
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Értelmező rendelkezések
GDPR
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Adatvédelmi jogszabályok
A személyes adatok kezelésével, feldolgozásával, védelmével és felhasználásával kapcsolatos és az
Adatkezelőre, az általa igénybe vett Adatfeldolgozóra, illetve az Adatfeldolgozó által nyújtott
szolgáltatásokra irányadó jogszabály.
Ideértve, de nem kizárólagosan:
a) GDPR,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.),
c) a fentiekkel kapcsolatos bármely bírósági vagy hatósági értelmezés, illetve bármely illetékes
felügyeleti hatóság által kiadott iránymutatás, útmutató, gyakorlati szabályzat, jóváhagyott
etikai kódex vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmus.
Az a)-c) pontokban felsorolt jogszabályok alatt azok mindenkor hatályos változata értendő.

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
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átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
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egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő
Jelen dokumentum valamint a hatályos jogszabályok értelmében Adatkezelőnek Zakeus Kereskedelmi
Betéti Társaság minősül.
Képviseli: Kiss Krisztián
Cím: 2500-Esztergom, Batthyány Lajos út 17.
Belső adatvédelmi felelős: Kiss Krisztián
Elérhetősége: +36 70 317 8185
e-mail: kisskrisztian72@gmail.com
http://ampro.hu

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen dokumentum vonatkozásában Adatfeldolgozó az
Adatkezelő azon szerződött partnerét jelenti, aki vagy amely részt vesz személyes adatok
feldolgozásában.

Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Szerződés
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött megállapodás, amely alapján az Adatfeldolgozó
személyes adatok feldolgozását végzi az Adatkezelő megbízásából.

Érintett jogai
az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen
tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos
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esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja
Fő szabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében
szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás
az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapule vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 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. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság
az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési
megoldások rendszere.

Adatkezelés elvei
a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez
utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az
adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.
Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
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A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
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Adatvédelem
ADATKEZELŐRE ÉS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ALAPELVEK
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig. A 18. életévét be nem töltött kiskorú és cselekvőképtelen személy
nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.
Személyes adat a jogszabályi kivételektől eltekintve csak megfelelő tájékoztatáson alapuló
beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatban: az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyről, azadatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Az érintettet kérelmére – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tevékenységéről, így különösen az adatkezelő által kezelt adatok forrásáról, az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és a feldolgozásra jogosult nevéről, címéről, az
adatkezelés időtartamáról arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, az érintett adatát érintő
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint
– az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Adatkezelő az adatkezelés során mindvégig köteles gondoskodni a kezelt személyes adatok észszerűen
elvárható legmagasabb szintű biztonságáról (adatbiztonság elve).
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Ampro Invest Kft elkötelezett abban, hogy a személyes adatok
•

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

•

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni;

•

nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

•

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak
egyike teljesül:
a)
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b)
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c)

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d)
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f)
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
A személyes adatok kezelésének megvalósított jogcímei Ampro Invest Kft-nél :
•
•
•
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•

Személyes hozzájárulás statisztikai célból történő adatkezeléshez

Az érintett jogai
Ampro Invest Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az
információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személy azonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A tájékoztatást és intézkedést Ampro Invest Kft díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre:
a)

díjat számíthat fel, vagy

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információkat:
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a)

az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

c)

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)

az érintett személyes adatok kategóriái;

e)

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

(2) Az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható
adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a)

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;
e)

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f)

a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan

hozzáférhető forrásokból származnak-e;
(3) Az adatkezelő a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a)

A személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül;

b)

ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább

az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c)

ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első

alkalommal való közlésekor.

Helyesbítés és törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Ampro Invest Kft kötelezi magát arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
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a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;
b)

az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre,
d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b)

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;
c)

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
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(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta
(2) Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Beépített és alapértelmezett adatvédelem
Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés
módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek,
például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak védelméhez
szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.
Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

13

Ampro Invest
Korlátolt Felelősségű Társaság

Esztergom
Batthyány Lajos út 17.
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg
72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
a)

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az

érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b)

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c)

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé
teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.
Ampro Invest Kft nem alkalmaz elektronikus adat kezelő rendszereket, személyes adatokat papír alapú
nyilvántartásban kezeli. Az társaság az általa használt számítógépen, hordozható elektronikus
adattárolókon nem tárol személyes adatot.
Adatvédelmi kockázat elemzés
Ampro Invest Kft adatkezelési gyakorlata során papír alapú valamint elektronikus nyilvántartásokat
vezet. Adatok továbbítása laptop, tablet valamint smart phone használatával történik. Adatok tárolása
redundánsan Magyarországon, az EU területén illetőleg a GDPR rendelkezéseit önmagára nézve
kötelezőnek elismerő harmadik országbeli vállalatok geo-redundánsan elhelyezett szerverein történik.
A társaság digitális eszközein megvalósított vírus és adatvédelmi intézkedések:
•

•
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L1 szint:
o

pin kód alkalmazása

o

Újlenyomat érzékelő alkalmazása

o

Jelszóval védett számítástechnikai eszközök

L2 szint:
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o

Vírusvédelmi szoftver

o

Tűzfal alkalmazás

o

Titkosított mikrohullámú kommunikációs csatorna

Papír alapú adat tárolás kockázat elemzése:
•

Téves adat rögzítés kockázata: alacsony. A személyes adatokat vagy az érintettek saját kezűleg
rögzítik az társaság által biztosított adatlapokon vagy az adatrögzítést követően érintettel
közösen ellenőrzi az érintett munkatársa a rögzített adatokat.

•

Illetéktelen hozzáférés kockázata: alacsony. A kezelt adatok fizikailag védett helyen vannak
tárolva, megközelíthetőségük korlátozott ezért az illetéktelen hozzáférés valószínűtlen.

•

Adatvesztés kockázata: közepes. Adatvesztés jellemzően az adathordozó (papír) fizikai
megsemmisülése esetén következik be.
o

Megelőző intézkedése: adatok tárolására szolgáló helyiségekben a tűz gyújtás, nyílt
láng használata valamint a dohányzás tilos.

o

•

Az adatbiztonság további növelését célzó intézkedések:


Rendszeres adatmentés helyben



Rendszeres adatmentés távoli szerverre

Adat szivárgás kockázata: alacsony.
o

Papír alapú nyilvántartások esetén az illetéktelen hozzáférés kockázata rendkívül
magas ezért az esemény bekövetkezésének valószínűsége alacsony

Elektronikus eszközök kockázat elemzése
•

•

•
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Adatszivárgás kockázata mobil telefonon keresztül: alacsony.
o

Az eszköz megfelelő védelemmel rendelkezik illetéktelen hozzáférés esetére

o

A vírusvédelmi szoftver védelmet nyújt malware és worm támadás ellen is.

Számítógépek adatszivárgási kockázata: alacsony.
o

Az eszköz megfelelő védelemmel rendelkezik illetéktelen hozzáférés esetére

o

A vírusvédelmi szoftver védelmet nyújt malware és worm támadás ellen is.

Elektronikus eszközök védelmi intézkedései:
o

Tűzfal program alkalmazása

o

Vírusvédelmi szoftver telepítése, rendszeres frissítése

o

Felhasználók jelszavas azonosítása
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•

Tervezett adatvédelmi intézkedések
o

Adathordozókon tárolt adtok titkosítása

o

Mobil eszközökön tárolt adatok titkosítása

Nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi intézkedések:
• Adatok fizikai védelme: az iratok tárolási helye Ampro Invest Kft telephelye. Az iratok tárolási
helye kettő zárhatót ajtón keresztül megközelíthető helyiségben történik. Az iratok tárolási
helyére illetéktelen személy nem léphet be.
•

A személyes adatokat tartalmazó iratok olyan fedőlappal rendelkeznek, mely személyes adatot
nem tartalmaz, ez által illetéktelen személy személyes adathoz akaratlanul sem fér hozzá.

•

Az iratok másolásához használt fénymásoló berendezés memóriája monostabil áramkör,
adatot üzemszerűen kizárólag a másolat elkészítésének idejére tárol, azon keresztül adat
szivárgás nem valószínűsíthető.

•

Adatok továbbítása adatkezelők felé elektronikusan e-mailben illetve web formon, interneten
keresztül történik. Az adatok védelme vírusvédelmi szoftverrel valósul meg. Az alkalmazott wifi
kommunikáció titkosított csatornán történik.

•

Ampro Invest Kft hordozható számítógépet használ. A számítógépen az adat hozzáférési
jogosultságot jelszavas védelemmel ellátott felhasználói fiók biztosítja.

•

Mobiltelefonon tárolt személyes adatok köre névre e-mail címre és telefonszámra
korlátozódik. Az adatkezelési kockázat csekély. Adatvédelem eszköze: telefon pin kóddal,
újlenyomat érzékelővel történő védelme.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat megállapítására és módosítására a Kiss Krisztián jogosult.
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a társaság valamennyi munkavállalójával
(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és
érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.
A szabályzatot adatkezelő évente felülvizsgálja, a jogszabályi és alkalmazott technológiai változások
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által támasztott követelményeknek megfelelően módosítja.

