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(Általános ismertetés)

Összeállította: Dr. Borai Ákos adatvéd. tisztvis.

ssz

A dokumentum
megnevezése

1.

az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
szóló, az EU-nak a
2016/679/EU számú
Általános Adatvédelmi
Rendelete(General Data

A dokumentum rövid
prezentációja

A dokumentum
alkalmazásával kapcsolatos
megjegyzések

Adatvédelmi alapdokumentumok

ProtectionRegulation /GDPR)

A doc. a GDPR eredeti szövegét
láttatja. A GDPR a személyes adatok
kezelésére irányuló tevékenység
alapdokumentuma!
A „GDPR” az Európai Unió és a
Tanács által elfogadott, a személyes
adatok védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló rendelete.

E doc. magyar és angol nyelvű verzióját
mindenképpen célszerű kitenni a
HERTZ közösségi oldalára
(egyúttal biztosítani célszerű, hogy az
anyagok
részint
elektronikusan
rögzítve, részint pedig „papíralapon” is
elérhetők
legyenek
a
HERTZ
„adatvédelmi könyvtárában)!

[Korábban a személyes adatok kezeléséről
csak európai uniós irányelv szólt, azt pedig
a tagállamok maguk – sokszor eltérő
módon
–,
ültették
át
belsőjogi
rendszerükbe. 2018.05.25-től fogva ez
változott, mivel a GDPR közvetlen
hatállyal
rendelkezik,
minden
tagállamban kötelezően alkalmazandó.
Ennél fogva valamennyi tagállamban ez a
rendelet a legfontosabb szabályanyag a
személyes adatok kezelése és védelme
tekintetében, s attól eltérni kizárólag
akkor lehet, ha azt maga a GDPR
megengedi.]

Fontos!

Fontos!

A GDPR és az Infotv. együttes
kezelésével
kapcsolatos
problematikákat a HERTZ Adatvédelmi
felelőse (Dr. Borai) kezeli!

Az adatvédelmi kérdéseket illető
kétségek, kérdések, illetve jogviták
esetén a GDPR szövegéből kell
kiindulni!A
GDPR
elvárásaihoz
igazodnak ui. a nemzeti adatvédelmijogi szabályok is, így a magyar Infotv.
éppúgy, igaz, számos tekintetben
kétségeket, aggályokat is keltvén.

A GDPR alkalmazása során az Infotv.
rendelkezéseire
is
mindenképpen
figyelni kell!
A GDPR és az Infotv. együttes
kezelésében nyújt segítséget a 3. sz. irat,
amely táblázatba ágyazva láttatja:
mikor milyen szabály alkalmazandó!
(Lásd az „A GDPR-ról általában;
bevezetés a HERTZ által közzétett

Adatvédelmi
és
Tájékoztatóhoz”

Adatbiztonsági

c.
megjelenített táblázatot!)

anyagban

[Ezen kétségeket, aggályokat illetően a 3.
sz. iratból szerezhetünk ismereteket (lásd
az „A GDPR-ról általában;bevezetés a

HERTZ által közzétett Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Tájékoztatóhoz”
c.
anyagot!)]

2.

2011. évi CXII. törvény
az információs
önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
(Infotv.)

Az
„adatvédelmi
könyvtárban”
elhelyezett
Infotv.
a
norma
2018.10.13-i
hatályos
állapotát
tükrözi! Az Infotv. teljes összhangban
áll az GDPR rendelkezéseivel (persze
nem is állhatna másként a tagállamokban
közvetélenül érvényesülni hivatott uniós
rendelettel!).

Fontos!

E doc.-t is célszerű kitenni a HERTZ
közösségi oldalára (magyar szöveggel)!
(Egyúttal biztosítani indokolt, hogy az
anyagok
részint
elektronikusan
rögzítve, részint pedig „papíralapon” is
elérhetők
legyenek
a
HERTZ
„adatvédelmi könyvtárában”.)
Az Infotv. a GDPR rendelkezéseit
egészében
láttató/kiegészítő
tartalmával jelent meg, s lépett
hatályba
a
magyar
jogász

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
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Noha az adatvédelmi kérdéseket
illetően alapvetően GDPR szövegéből
kell kiindulni, az tekintendő alapnak,
a GDPR és az Infotv. egyidejűleg
kezelendő!
(Lásd az „A GDPR-ról általában;bevezetés

a HERTZ által közzétett Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Tájékoztatóhoz”
c.
anyagban kifejtett okokat - 3. sz doc.)

társadalomban komoly meglepetést,
egyúttal óriási csalódást is okozva!
A meglepetést leginkább a törvény
tartalma, illetve törvény hatályát,
illetve a GDPR és az Infotv. viszonyát
illető szabályrendszer okozta/okozza,
lévén, hogy - a GDPR közvetlenül
érvényesülni
hivatott
szabályaira
tekintettel - legfeljebb az un. adaptációs,
tehát a GDPR-ban foglalt rendelkezések
alkalmazását, s egyáltalán a magyar
jogalkalmazási gyakorlatot pusztán
segítő, a GDPR terminus-technicusait a
magyar
jogi
szabályokban
már
érvényesülő, elfogadott, a magyar
sajátosságokat
tükröző
jogi
fogalmakhoz igazító, s ekként az
értelmezést szolgáló rendelkezésekre
számítottunk, ilyen segítségre vártunk,
ami elmaradt!
E helyett a magyar jogalkotás a GDPR
és a magyar Infotv. egy rendkívül
bonyolult,
alig
átlátható
és
értelmezhető, a jogalkalmazást, egyben
a
jogkövetés
gyakorlatát
szinte
megoldhatatlan nehézségek elé állító
„viszonyrendszert” jelenít meg (amely
pedig a gyakorlott jogászok számára nem kis fejtörést okozva, tetemes időt és
energiát
felemésztve
–
ugyan
kibogozható,
ámde
az
egyszerű
halandók számára e törekvés eleve
reménytelennek tűnik!
Mindennek okán az adatvédelmi-jogi
követelmények érvényesítése során a
két jogi forrás egyidejű alkalmazására,
illetve
a
lentiekben
ismertetett
szabályokra tekintettel a GDPR érintett
szabályainak az Infotv. vonatkozó
szabályaiban
foglaltakkal
való
egybevetésére kényszerülünk, mégpedig
az Infotv. 2.§-ában írott, alig-alig
átlátható, követhető instrukcióknak
megfelelően.
Az infotv.-nek a GDPR-ban írott
szabályokat kiegészítő, más esetekben
pedig kizárólag az Infotv.-ben foglalt
rendelkezéseinek
alkalmazására
kényszerítő
szabályok
jobbára
követhetetlenek, aminek okán szinte

kódolhatók a tömeges jogsértések!

3.

A GDPR-ról általában;
bevezetés a HERTZ által
közzétett Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Tájékoztatóhoz

E dokumentumot mindenképpen
célszerű elolvasnia az adatkezelési
műveletekkel
érintett
munkatársaknak, lévén, hogy ti.: e
doc.
áttekinthető,
olvasmányos
módon általános képet kínál a GDPRről, de segítséget nyújt a GDPR és a
magyar
Infotv.
egyidejű
alkalmazásához, pontosabban ahhoz
is, hogy a jogalkalmazó eldönthesse:
adott esetben épp’ mely szabály
alkalmazandó és miképpen!

A GDPR és az Infotv. együttes
kezelésével
kapcsolatos
problematikákat az Adatvédelmi felelős
(Dr. Borai) kezeli!
E doc. magyar és angol nyelvű verzióját
célszerű kitenni a HERTZ közösségi
oldalára!
(egyúttal biztosítani indokolt, hogy az
anyagok
részint
elektronikusan
rögzítve, részint pedig „papíralapon” is
elérhetők
legyenek
a
HERTZ
„adatvédelmi könyvtárában”
E doc. határozott figyelmeztetést
tartalmaz a tekintetben, miszerint: az
adatkezeléssel érintett munkatárs az
adatvédelmi-jogi
követelmények
érvényesítése során a két jogi forrás
egyidejű alkalmazásáról, illetve a GDPR
érintett
szabályainak
az
Infotv.
vonatkozó szabályaiban foglaltakkal
való egybevetéséről ne feledkezzen meg
(az Infotv. 2.§-ában írott törvényi
instrukcióknak megfelelően).

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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A GDPR és az Infotv. együttes
kezelésével
kapcsolatos
problematikákat az Adatvédelmi felelős
(Dr. Borai) kezeli!

4.

ADATVÉDELMI ÉS
ADATBIZTONSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
a HERTZ munkatársai,
területi szervezetei, gazdasági
partnerei számára
(általános ismertetés)

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Tájékoztató a HERTZ munkatársai,
területi
szervezetei,
gazdasági
partnerei részére készült annak
érdekében,
hogy
általános
tájékoztatást kapjanak a 2018.02.25étől kötelezően alkalmazandó GDPRben
rögzített
adatvédelmi-jogi
követelményekről.
[Megjegyzés!
Az
Adatvédelmi
és
Adatbiztonsági Szabályzatának (lásd az 5.
sz. anyagot!) rendelkezései valójában e
Tájékoztató
szövegéből
táplálkoznak
(utalva itt elsősorban a Szabályzatnak a
GDPR-t főbb, generális adatvédelmi-jogi
rendelkezéseit éppúgy bemutató II.
fejezetében foglalt szabályokra!)]

E doc. magyar és angol nyelvű verzióját
mindenképpen célszerű kitenni a
HERTZ közösségi oldalára (egyúttal
biztosítani célszerű, hogy az anyagok
részint elektronikusan rögzítve, részint
pedig „papíralapon”
is
elérhetők
legyenek a HERTZ „adatvédelmi
könyvtárában”)!
Fontos!
A HERTZ-nek – az adatvédelmi
követelményeket bemutató Tájékoztató
elkészítésén
túl
az
adatátvételt/adatkezelést megelőzően,
illetve az adatkezelés teljes tartama
alatt
az
érintettek
számára
hozzáférhető,
a
HERTZ
által
ténylegesen nyújtott szolgáltatással
összefüggő adatkezelési intézkedésekről
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat (5. sz. anyag) , továbbá
- adatkezelői és adatfeldolgozói
nyilvántartások (6-7. sz. anyagok!)
elkészítéséről is gondoskodnia kell.
A
Tájékoztató
ugyanis
ezen
dokumentumokat nem pótolja!
A Tájékoztató az adatkezeléssel érintett
munkatársak képzését, oktatását is
szolgálja!
A Tájékoztató alkalmazását megelőzően
– a téma megértését, a jelen doc.
használatát,
az
abban
foglalt
rendelkezések
értelmezését
elősegítendő – a munkatársaknak az „A

GDPR-ról általában; bevezetés az
Adatvédelmi
és
Adatbiztonsági
Tájékoztatóhoz” c. tájékoztató anyagot

is célszerű áttekinteniük (lásd a 3. sz.
anyagot)!

5.

ADATVÉDELMI
ÉS ADATBIZTONSÁGI
SZABÁLYZAT
(AASz)

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat (AASz) GDPR-nak a civil
szférát, annak vállalkozásait érintő
főbb rendelkezéseire, valamint az azt
prezentáló
Adatvédelmi
és
Adatbiztonsági Tájékoztatóban (4. sz.
anyag) foglaltakra épül. Az AASz így
a személyes adatok kezelésére
irányuló tevékenységre vonatkozó
legfontosabb szabályokat rögzíti.
Az anyag érdekessége az, hogy ti.: a
AASz II. fejezete - az Adatkezelő által
végzett
konkrét
adatkezelési
műveletek bemutatásán túl (lásd a
Szabályzat III. fejezetét!) - a GDPR-ból
és az azon alapuló, azzal összhangban
álló
nemzeti
adatvédelmi-jogi

Az
egyéb
adatvédelmi
dokumentumokon túl e Tájékoztató
tüzetes tanulmányozását az indokolja,
miszerint:
az
adatkezelési
műveleteknek a GDPR-ben foglalt
követelményeknek való megfelelése
hatósági eljáráson belüli bizonyítására a
birtokában
lévő
iratok,
nyilvántartások prezentálásával - az
adatkezelő köteles!
E doc. magyar és angol nyelvű verzióját
is célszerű kitenni a HERTZ közösségi
oldalára (egyúttal biztosítani célszerű,
hogy az anyagok részint elektronikusan
rögzítve, részint pedig „papíralapon” is
elérhetők
legyenek
a
HERTZ
„adatvédelmi könyvtárában”)!
Fontos!
A
HERTZ-nek
az
adatvédelmi
követelményeket
bemutató
AASz
elkészítésén túl az érintettek számára
hozzáférhető,
a
HERTZ
által
ténylegesen nyújtott szolgáltatással
összefüggő adatkezelési intézkedésekről
tájékoztató
adatkezelői
és
adatfeldolgozói nyilvántartások (6-7. sz.

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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követelményeket általánosságban is
bemutatja (amiként azt – igaz, jóval
bővebben – a Tájéákoztató is teszi!).

A Szabályzat III. fejezete ugyanakkor
kizárólag HERTZ által ténylegesen
végzett, s általa folyamatosan
aktualizált,
s
aktualizálandó
adatkezelési,
adatfeldolgozói
nyilvántartásban is megjelenített
műveleteket mutatja be!
A szabályzat jelen, II. fejezete a
hatósági adatkezelés körén kívül eső
olyan adatkezelési műveletekkel
kapcsolatos
adatvédelmi-jogi
rendelkezéseket is ismerteti, amely
műveleteket a HERTZ jelenleg nem
végez.
[Ezen szabályok ismertetése
a) a teljes körű, a GDPR-ből eredő
adatvédelmi-jogi
követelmények
számbavételére
irányuló
általános
tájékoztatás igényére, illetve
b) a Szolgáltatást nyújtó tevékenységi
körének esetleges, későbbi módosulásával,
kiterjesztésével
együtt
járó
adatkezelésében bekövetkező változásra
tekintettel történik (számolva azzal, hogy
a HERTZ – szolgáltatásai bővülésével később a jelenleg még nem alkalmazott
egyes adatkezeléseket is végezhet!).]

anyagok!)
elkészítéséről
is
gondoskodnia kell.
Az anyag az adatkezeléssel érintett
munkatársak képzését, oktatását is
szolgálja!
Az
egyéb
adatvédelmi
dokumentumokon túl az AASz beható
ismerete az indokolja, miszerint: az
adatkezelési műveleteknek a GDPR-ben
foglalt
követelményeknek
való
megfelelése hatósági eljáráson belüli
bizonyítására - a birtokában lévő iratok,
nyilvántartások prezentálásával - az
adatkezelő köteles!
Megjegyzések!
A kamerás megfigyeléssel rögzített
személyes
adatok
biztonságos
kezelésének
rendje
megteremtése
érdekében olyan különös szabályzat
elkészítése is megfontolandó, amely
kizárólag a technikai megfigyelésre
vonatkozó
rendelkezéseket
foglalja/foglalná magában!
E szabályzatban rögzítené a kamerás
megfigyelésben
megtestesülő
adatkezelés célját, jogalapját, az
adatkezelés (a személyes adatok
tárolásának)
időtartamát;
e
dokumentumban venné számba azon
konkrét személyeket is (méghozzá név
és beosztás szerint, a betekintési
jogosultság
megteremtése
célját,
szükségességét is megjelenítve), akik az
adatvédelmi
követelményeknek
megfelelve! - betekintést nyerhetnének
a kamerás felvételekbe; e szabályzatban
indokolt írni a technikai megfigyelést
folytató
kamerák
számáról,
elhelyezéséről,
sőt,
akár
azok
látószögeiről is (jobbára a megfigyelt
terület
Szabályzathoz
csatolandó
alaprajzán prezentálva!)].
E dokumentum adna számot a
technikai megfigyelést érintő konkrét
adatbiztonsági
intézkedésekről,
s
rögzítené az adatvédelmi incidensek
esetén követendő eljárás részleteit is.
Különös
odafigyelést
érdemelne
ugyanakkor a kézi-, illetve testkamerahasználattal összefüggő adatkezelési
mechanizmus
kialakítása,
jobbára
annak érdekében, hogy technikai
megfigyelés
e
sajátos
módja
tekintetében
is
maradéktalanul
érvényesülhessenek a GDPR-ben és az
azzal teljes összhangban álló nemzeti
jogszabályainkban
megfogalmazott
adatvédelmi-jogi követelmények. Nem
fér kétség ahhoz, hogy a kézi- és
testkamera-használatot
engedő
gyakorlat
*a
képrögzítés
esetei,
*alkalmazási feltételei, *a képfelvételek
dokumentálása, *a rögzített adatok
tárolása, *az íly’ módon készített

felvételek hatóság részére történő
haladéktalan átadása, avagy – ilyen
eljárás kezdeményezésének hiányában
– *a képfelvételek halasztást sem tűrő

törlése
különös
kidolgozását igényli!

6.

ADATKEZELŐI
NYILVÁNTARTÁS

Az

Adatkezelői

Nyilvántartás

a

HERTZ által adatkezelőként végzett
konkrét adatkezelési műveleteket
mutatja be.

Biztosítani célszerű, hogy ezen anyag
részint elektronikusan rögzítve, részint
pedig „papíralapon” is elérhető legyen a
HERTZ „adatvédelmi könyvtárában”!

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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A
Nyilvántartás
azokat
az
adatkezelői
műveleteket
is
megjeleníti, amidőn a HERTZ az
általa megbízott, avagy valamely
megrendelésével
érintett
más
személy
(adatfeldolgozást
végző
vállalkozás)
részére
továbbít
személyes
adatokat
(lásd
a
Nyilvántartás II. sz. részét!).

7.

8.
+
8.1. és
8.2.

ADATFELDOLGOZÓI
NYILVÁNTARTÁS

A Nyilvántartás kötelező, a GDPRből levezethető tartalmi elemeit az
AASz 3.1. pont k1) alpontja rögzíti! E
Nyilvántartásban
nem
szereplő
egyéb adatokat – s ez fontos! - az
AASz vonatkozó, a jelen doc.-ban
hivatkozott rendelkezései jelenítik
meg!
Az Adatfeldolgozói Nyilvántartás a
HERTZ által végzett adatfeldolgozói
tevékenységeket összegzi.
Az Adatfeldolgozói nyilvántartás
kötelező tartalmi elemeit az AASz
3.1. pont k.1) alpontja rögzíti! A jelen
Nyilvántartásban
nem
szereplő
adatokat az AASz vonatkozó, az
Adatfeldolgozói
Nyilvántartásban
hivatkozott rendelkezései jelenítik
meg!

[E doc.-t – az üzleti érdekek sérelmének
kockázatára tekintettel ugyanakkor
nem célszerű kitenni a HERTZ
közösségi oldalára!]
Fontos!
A
HERTZ-nek
folyamatosasan
gondoskodnia kell e nyilvántartás
adattartalmának naprakész állapotáról!
Az esetleges hatósági ellenőrzések során
- AASz mellett - e dokumentum is
meghatározónak tekintendő, lévén, az
adatkezelési műveleteknek a GDPR-ben
foglalt
követelményeknek
való
megfelelése hatósági eljáráson belüli
bizonyítására - a birtokában lévő iratok,
nyilvántartások prezentálásával - az
adatkezelő köteles!
Biztosítani célszerű, hogy ezen anyag
részint elektronikusan rögzítve, részint
pedig „papíralapon” is elérhető legyen a
HERTZ „adatvédelmi könyvtárában”!
[E doc.-t – az üzleti érdekek sérelmének
kockázatára tekintettel ugyanakkor
nem célszerű kitenni a HERTZ
közösségi oldalára!]
Fontos!
A
HERTZ-nek
folyamatosasan
gondoskodnia kell e nyilvántartás
adattartalmának naprakész állapotáról!
Itt is elmondható: az esetleges hatósági
ellenőrzések során - AASz és az
Adatkezelői nyilvántartás mellett - e
dokumentum
is
meghatározónak
tekintendő!
Az ok ez esetben is az: az adatkezelési
műveleteknek a GDPR-ben foglalt
követelményeknek való megfelelése
hatósági eljáráson belüli bizonyítására a
birtokában
lévő
iratok,
nyilvántartások prezentálásával - az
adatkezelő köteles!

A HERTZ szerződéskötései során alkalmazott dokumentumok
ilyen
Az okirat a HERTZ mint „megbízó“ Az
NYILATKOZAT
szerződő felek titok- és
adatvédelmi-megállapodásáról
Megjegyzés:
a 8.1. doc. a 6. pont rövidebb, míg a
8.2. doc. a 6. pont részletes, az
adatkezelés/adatfeldolgozás
leglényegesebb tételeit is felsoroló
verzióját jeleníti meg!

vagy
„Adatkezelő”,
másrészről
valamely
megbízott“
vagy
adatfeldolgozó” cég közötti, e tárgyú
megállapodás bianco szövegét rögzíti
akként, hogy értelmezi a bizalmas
információ, a harmadik személy, a
személyes adat, az érintett, az
adatkezelés, az adatkezelő, az
adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó
fogalmát,
majd
mindezek
ismeretében fogalmazza meg a Felek
közötti, alapvetően
- az üzleti titkaik kölcsönös
oltalmára
vonatkozó
un.
titokvédelmi, valamint
- a szerződéses jogviszonyok
tartama alatt a másik féltől
birtokukba került személyes adatok
kezelésének
kölcsönös
védelmét
szolgáló
megállapodás főbb tételeit.
A Megállapodás szövege ugyanakkor
világossá teszi Felek számára a
titokvédelemre, a személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezések

típusú/tartalmú
megállapodások egyetlen esetben sem
mellőzhetők, ha a polgári jogi szabályok

szerint megkötött szerződés

- a Felek üzleti titkainak kölcsönös
védelmét, illetve
- személyes adatok továbbítását,
átvételét igényli.
Az aláírt megállapodást célszerű a Felek
között
született
megbízási
vagy
vállalkozási
szerződés
mellékletei
között
elhelyezni,
avagy
ahhoz
függelékként csatolni!
Magát a titok- és adatvédelmi
megállapodást
–
terjedelmére,
különösségére tekintettel – indokolt
külön okiratba foglalni. nem terhelvén
így az alapmegállapodás szövegét!
A HERTZ gondoskodjon arról, hogy e
doc. magyar és angol nyelvű verziója
mind elektronikusan rögzítve, mind
pedig „papíralapon” is legyen része a
HERTZ
„adatvédelmi
dokumentumtárának!

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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9.1.1.

NYILATKOZAT
a munkavállaló személyes
adatainak kezeléséről szóló
tájékoztatás megtörténtéről,
annak tartalmának tudomásul
vételéről

esetleges megszegésének lehetséges
jogkövetkezményeit is!
E doc.-ban a HERTZ munkavállalója
azt
ismeri
el,
hogy
az
őt
foglalkoztató/foglalkoztatni
kívánó
HERTZ képviselőjétől a GDPR-ben,
valamint az teljes összhangban álló,
nemzeti
adatvédelmi-jogi
követelményeket megjelenítő jogi
szabályok, s különösen az Infotv.
követelményeit mindenben tükröző

Adatvédelmi
és
Adatbiztonsági
Szabályzatában foglalt, vonatkozó

A HERTZ gondoskodjon arról, hogy
(mind elektronikusan rögzítve, mind
pedig „papíralapon”) e doc. magyar és
angol nyelvű verziója is legyen része a
HERTZ
„adatvédelmi
dokumentumtárának!
Figyelem!
A munkavállaló által aláírt ezen
dokumentum függelékként csatolandó a
vele kötött munkaszerződéshez!

rendelkezések
ismertetése,
s
tanulmányozása útján - részletes
tájékoztatást
kapott
a
foglalkoztatásával
összefüggő,
személyes
adatait
érintő
adatkezelésekről.
A Nyilatkozat taxatíve felsorolja
munkavállaló részére ismertetett
szabályokat, miközben a személyes
adatai
kezelésével
összefüggő
legfontosabb
rendelkezéseket
részleteiben is kifejti!
[Nyilvánvalóvá teszi a doc., miszerint:
munkáltató munkavállalót a személyhez
fűződő joga korlátozásának tényéről,
módjáról,
feltételeiről
és
várható
tartamáról ugyan előzetesen tájékoztatni
köteles,
ugyanakkor
e
korlátozás
munkavállaló előzetes hozzájárulásától
nem tehető függővé (az előzetesen erről
tájékoztatott munkavállaló személyiségi
jogai Munkáltató általi korlátozásához – a
jogviszony alá-fölérendeltségen alapuló
jellege okán - nem szükséges munkavállaló
előzetes hozzájárulása).
Azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ti.:
Munkáltató teljes körű hozzáférést biztosít
a Szabályzathoz, valamint a személyes
adatai kezelését érintő adatkezelési
műveletek kapcsán keletkezett más
okiratokhoz, nyilvántartási adatokhoz,
amiként arról is, hogy a jogérvényesítés
egyéb lehetőségei mellett Munkáltató
ügyvezetője, avagy adatvédelmi felelőse
irányában mind a személyes, mind pedig
írásos,
avagy
szóbeli
(telefonos)
megkeresés/kapcsolatfelvétel
útján
érvényesítheti jogait.
Sőt, a doc. azt is világossá teszi, hogy a
személyes adatok védelméhez fűződő jog
megsértése, avagy a munkáltató jogellenes
adatkezelése esetén munkavállaló mely
Hatósághoz fordulhat.]

9.1.2.

FÜGGELÉK
a munkavállaló személyes
adatainak kezeléséről szóló
tájékoztatás megtörténtéről,
annak tartalmának tudomásul
vételéről szóló munkavállalói
nyilatkozathoz

E doc. a HERTZ Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzat
szövegéből a munkavállaló által
megtett Nyilatkozathoz (9.1.1. sz.
doc.)
szükséges
szabályrészeket
jeleníti meg!

E Függelék a HERTZ „adatvédelmi
könyvtárában”
helyezendő
el
az
alábbiak figyelembe vételével:
A

jelen

irat

(függelék)

a

„NYILATKOZAT
a
munkavállaló
személyes adatainak kezeléséről szóló
tájékoztatás megtörténtéről, annak
tartalmának tudomásul vételéről” c.
irattal együtt kezelendő, s azt a
nyilatkozata (9.1. pont) megtételekor –
betekintére!
a
munkavállaló
rendelkezésére
kell
bocsátani
,
mégpedig azzal, hogy – igénye szerint, s
ha kérdése van/volna, azt tegye fel
közvetlenül.

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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Megjegyzés!

9.2.

10.

MUNKÁLTATÓ ÉS
MUNKAVÁLLALÓ
KÖZÖS NYILATKOZATA
A SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSÉRŐL

ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT
a bérleti szerződést kötő
ügyfelek (bérlők) számára

E

doc.

a

9.1.1.

számú

irat

(NYILATKOZAT
a
munkavállaló
személyes adatainak kezeléséről szóló
tájékoztatás megtörténtéről,
annak tartalmának tudomásul vételéről)

rövidített, egyszerűbb változata!

Az anyag terjedelme okán a munkáltató
HERTZ ezen iratba – a munkavállaló
nyilatkoztatásával egy időben, feltéve,
ha azt a munkavállaló kéri - csak
betekintést engedne, de azt nem
csatolná a munkavéllaló 9.1.1. sz.
nyilatkozatához,
illetve
a
munkaszerződéshez [lévén, hogy a
munkavállaló az ilyen irányú igényét
utóbb
a
munkahelyén
elérhető
„adatvédelmi könyvtár” használatával
korlátozás nélkül kielégítheti, de
kérdéseit a HERTZ adatvédelmi
felelősének
is
felteheti
–
akár
közvetlenül is!
A HERTZ gondoskodjon arról, hogy
(mind elektronikusan rögzítve, mind
pedig „papíralapon”) e doc. magyar és
angol nyelvű verziója is legyen része a
HERTZ
„adatvédelmi
dokumentumtárának!

[A munkáltató döntésének kérdése: a 9.1.
avagy a 9.2. számú dokumentumot
használja-e a munkavállalóval kötött
megállapodása során.]

1.1.

E nyilatkozatot a személygépjármű
kölcsönzését (bérbeadását) folytató
HERTZ a GDPR-ben, valamint az

E doc. angol nyelvű verziójára is szükség
volna (a külföldi bérlők nagy számára
tekintettel!)

teljes összhangban álló, nemzeti
adatvédelmi-jogi
követelményeket
megjelenítő jogi szabályokban, s
különösen az Infotv.-ben foglalt
adatvédelmi-jogi
követelményeket
mindenben tükröző Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
foglalt rendelkezéseken alapulva
teszi meg (az ügyfelei irányában, őket
előzetesen tájékoztatandó a HERTZnek az ügyfelek személyes adatait
illető adatkezelési műveteteiről.

Megjegyzés!
E nyilatkozat megtételére a bérlőkkel
történő szerződéskötéssel egy időben
kerülne sor, amelyet bérlő alá is írna, s
amely doc. a bérleti szerződéshez
kapcsolódna (külön irományként, a
szerződés függelékeként!)

[E doc. első része valójában arról szól, hogy
a HERTZ a bérlő mely személyes adatait
kezeli, milyen célból, milyen tartamban;
világossá teszi a bérbeadói nyilatkozat azt
is, hogy bérlőnek milyen jogai vannak
személyes adatai kezelésének kontrollját
stb. illetően.]

11.

NYILATKOZAT
garancia nyújtására az
adatfeldolgozó

A doc. második, záró része pedig a
bérlőnek
ama
nyilatkozatát
tartalmazza, miszerint: megértette,
tudomásul
vette
a
HERTZ
nyilatkozatában foglaltakat, s az
adatkezelés pontos céljára vonatkozó
ismeretei birtokában jelenti ki, hogy
ti. hozzájárul a személyes adatai
bérbeadó
általi,
a
GDPR-ben,
valamint az azzal teljes összhangban
álló Infotv.-ben, továbbá az ezek
követelményeit mindenben tükröző
Adatvédelmi
és
Adatbiztonsági
Szabályzatban
foglaltaknak
megfelelő kezeléséhez.
A
jelen
nyilatkozata

személygépjármű

kölcsönzését

(bérbeadását) folytató HERTZ mint
megbízott/vállalkozó „X” céggel mint

E doc. angol nyelvű verziójára is szükség
volna (a külföldi, a HERTZ-et megbízó,
a
szolgáltatását
megrendelő

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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Mercur Rent a Car Kft.
részéről
a személyes adatokat átadó
adatkezelő részére

megbízóval/megrendelővel
kötött
szerződésben foglaltakra tekintettel
teszi meg, lévén, hogy a megállapodás
teljesítése a HERTZ részére a
Megbízó/Megrendelő „X” által átadott
személyes adatok szolgáltatásával,
közlésével is jár.
Tekintve, hogy a Szerződés teljesítése
során a HERTZ adatfeldolgozóként
minősül, jelen dokumentumban - a
GDPR-ben, valamint az teljes
összhangban álló Infotv.-ben foglalt
adatvédelmi-jogi követelményeknek
megfelelően - éppen e minőségében
nyilatkozik, jelesül: nyújt garanciát
az
általa
végzett/végzendő
adatfeldolgozásnak a GDPR-ban
foglalt
követelményeknek
való
megfeleléséről!

adatkezelők relatíve nagy számára
tekintettel!)
E
nyilatkozat
megtételére,
megküldésére a HERTZ-et megbízó, a
HERTZ
szolgáltatását
megrendelő
adatkezelő
vállalkozással
történő
szerződéskötéssel egy időben kerülne
sor, s amely doc. az adatfeldolgozásra
okként szolgáló megbízási/vállalkozási
szerződéshez
kapcsolódna
(külön
irományként!)

[A doc. valójában a HERTZ Adatkezelési és
Adatbiztonsági Szabályzatának kivonata!]

12.

Adatfeldolgozó
adatszolgáltatásra,
garancianyújtásra felhívása
(a HERTZ-cel mint adatkezelővel
szerződéses jogviszonyban álló
adatfeldolgozó részére küldendő,
adatszolgáltatásra felhívó levél!)

E dokumentumban foglalt felhívást –
a GDPR-ban foglalt követelményeket
teljesítve - a HERTZ adatkezelő
minőségében teszi meg az általa
megbízott, illetve a szolgáltatását a
HERTZ részére nyújtó adatfeldolgozó
irányában, valójában azt firtatva: a
részére
szolgáltatott
személyes
adatok kezelése során pontosan
milyen intézkedéseket tesz azok
biztonsága érdekében!
levélhez a „MELLÉKLET a
HERTZ-nek az adatfeldolgozó részére
az adatfeldolgozói garancianyújtás
érdekében címzett leveléhez” c.
A

dokumentum is kapcsolódik, amely
az adatkezelő és az adatfeldolgozó
jogi viszonyára vonatkozó, a GDPRből
következő
legfontosabb
adatvédelmi-jogi
rendelkezéseket
jeleníti meg (A szöveg valójában a
HERTZ AASz-jének kivonata!)

13.

ADATKEZELŐI
MEGÁLLAPODÁS

A HERTZ-nek az adatfeldolgozó részére
az
adatfeldolgozói
garancianyújtás
érdekében címzett leveléhez – amiként
arról a szomszédos oszlopban már szó
esett! - csatolmány is kapcsolódik,
amely: az adatfeldolgozó adatkezelésére
vonatkozó különös rendelkezésekre, az
adatkezelő
és
adatfeldolgozó
felelősségére, illetve al-adatfeldolgozó
igénybevételére vonatkozó különös
szabályokat jeleníti meg!
[A Csatolmányban közölt szabályok a
GDPR-ben,
valamint
az
teljes
összhangban álló, nemzeti adatvédelmijogi követelményeket megjelenítő jogi
szabályokban, s különösen az Infotv.ben foglalt, a HERTZ Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában
is
közzétett
adatvédelmi-jogi
követelményeket láttatják.]
Fontos!
- Álláspontom szerint nem lenne
feleskleges, ha e felhívást a HERTZ-zel
már szerződéses jogviszonyban álló
adatfeldolgozók részére is megküldené a
HERTZ (tehát utólagosan!) annak
érdekében, hogy megnyugodhassék az
általa
az
adatfeldolgozó
részére
továbbított
személyes
adatok
kezelésének biztonsága tekintetében! (S
nem
feledkezhetünk
meg
ennek
felelősségi kérdéseiről sem!)
- Az új szerződések kapcsán
ugyanakkor e felhívások teljesítése a
szerződéskötés előfeltételeként szolgál,
tehát a válaszadás kikényszerítése a
leendő adatfeldolgozótól mellőzhetetlen
elvárás!

E megállapodás a felek közötti
együttműködésben
(szerződéses
jogviszonyban)
adatkezelőként,
avagy adatfeldolgozóként minősülő
HERTZ és az adatkezelőként, avagy
adatfeldolgozóként
közreműködő
szerződéses partnere között köttetik
minden olyan esetben, amidőn a
szerződéses
kapcsolatukban
személyes
adatok
átadására,
átvételére, avagy éppen azok közös

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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kezelésére kerülne sor! (Ez utóbbi

9

esetben közös adatkezelői, avagy éppen
közös adatfeldolgozói megállapodásra
kerülne sor!)

Figyelemfelhívó táblák
14.1.

Figyelemfelhívó tábla
az objektumban működő
elektronikus
megfigyelőrendszerről
+
a kézi- vagy testkamerahasználat lehetőségétől

Az
SzVMt.
követelményeit is
érvényesítve arról tájékoztatja a
közönség
számára
nyilvános
területrészre belépőket, miszerint:
objektumba belépő és az objektum
területén tartózkodó személyekről
videofelvétel készül!
Arról is tájékoztatást adna e tábla,
miszerint: jogsértés észlelése esetén a
szabályszegés
megszakítása,
bizonyítása érdekében - a Biztonsági
Szolgálat
részéről
képés
hangfelvételt készítő kézi- vagy test
kamera-használatra is sor kerülhet;
amiként arról is, miszerint: az

elektronikus
megfigyelőrendszer
(kézi- v. test kamera-használat) által

folytatott megfigyelés, valamint a
rendszer által rögzített, személyes
adatokat
tartalmazó
képés
hangfelvétel
készítésének,
tárolásának céljáról, az adatkezelés
jogalapjáról, a felvétel tárolásának
helyéről, a tárolás időtartamáról, a
rendszert alkalmazó (üzemeltető)
személyéről,
az
adatok
megismerésére jogosult személyek
köréről, illetve az információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról
szóló
törvénynek az érintettek jogaira és
érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről és a vagyonőr
intézkedései által okozott jogsérelem
esetén igénybe vehető eljárásról a az

üzemeltető (HERTZ) táblán megjelölt
elérhetőségein kaphat tájékoztatást
(de természetesen e tájékoztatásban
a biztonsági szolgálat is segítséget

nyújt!)

E táblát mindazon helyen ki kell
függeszteni, ahol azzal s egyáltalán
szembesülhet az ügyfél.
Ahhoz viszont fokozott érdek fűződik,
hogy a közönség számára nyilvános
területre
történő
belépésekor(!)
bizonyosan szembesüljön az ügyfél stb.
e táblával (s ne hivatkozhasson utóbb
arra, hogy fogalma sem volt/lehetett e
technikai eszköz alkalmazásáról).
Biztosítani szükséges egyben azt is,
hogy a kamerázással kapcsolatosan
aggódó ügyfél az arra vonatkozó jogi
szabályokat
közvetlenül
is
tanulmányozhassa,
de
arról
is
ismereteket szerezhessen, hogy eme
technika alkalmazását illetően milyen
jogosultságai
vannak
a
területgazdának, illetve az általa
megbízott
biztonsági
őrszemélyzet
tagjának!
[Célszerűnek tartanám, ha a vagyonőrt
megillető
jogosultságokat
láttató
figyelmeztető/tájékoztató táblák (14. sz.
doc.) is kikerülnének a közösségi terekre
(jobbára
a
kamerahasználatra
figyelmeztető táblák mellé!]
Megjegyzések!
- Különös odafigyelést érdemel a kézi-,
illetve
testkamera-használattal
összefüggő adatkezelési mechanizmus
kialakítása, jobbára annak érdekében,
hogy technikai megfigyelés e sajátos
módja tekintetében is maradéktalanul
érvényesülhessenek a GDPR-ben és az
azzal teljes összhangban álló nemzeti
jogszabályainkban
megfogalmazott
adatvédelmi-jogi követelmények. Nem
fér kétség ahhoz, hogy a kézi- és
testkamera-használatot
engedő
gyakorlat
*a
képrögzítés
esetei,
*alkalmazási feltételei, *a képfelvételek
dokumentálása, *a rögzített adatok
tárolása, *az íly’ módon készített

felvételek hatóság részére történő
haladéktalan átadása, avagy – ilyen

eljárás kezdeményezésének hiányában
– *a képfelvételek halasztást sem tűrő

törlése
különös
kidolgozását igényli!

szabályainak

- a HERTZ által kezelt nyilvános
magánterületek esetében nem tűnik
célszerűnek e tábla alkalmazása (az
absztrakt veszély csekély fokára
tekintettel a kézi- vagy testkamerahasználatot engedő gyakorlat nem
indokolt!)

14.2.

Figyelemfelhívó tábla
az objektumban működő
elektronikus
megfigyelőrendszerről

E tábla rendeltetését illetően
irányadók a 13.1. sz. tábla kapcsán
ezen oszlopban írottak!

E
tábla
használatát
illetően
értelemszerűen irányadók a 13.1. sz.
tábla kapcsán ezen oszlopban írottak!
Álláspontom szerint: a HERTZ által
kezelt
nyilvános
magánterületek
esetében e tábla alkalmazása tűnik
célszerűnek (az absztrakt veszély
csekély fokára tekintettel a kézi- vagy

[a kézi- vagy testkamera-használat
alkalmazását nélkülöző gyakorlat esetén
alkalmazandó tábla tábla!]

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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15.

Figyelemfelhívó tábla
az objektumban szolgálatot
teljesítő biztonsági
személyzetnek az
intézkedéssel érintett személy
személyes adatait is érintő
jogosultságairól

E figyelemfelhívó tábla rövid
tájékoztatást ad a vagyonőrt
megillető,
az
SzVMt.-ben
szabályozott, az intézkedés alá volt
egyén
személyes
adatait
is
óhatatlanul érintő jogosultságairól.
A tábla arról is tájékoztatást ad,
miszerint: az érintett a Biztonsági
Szolgálat
tagjainak
jogosultságairól, illetve az általuk
okozott jogsérelem esetén igénybe
vehető eljárásokról a biztonsági
szolgálatnál
kaphat
részletes
tájékoztatást.

testkamera-használatot
engedő
gyakorlat nem indokolt!)
A vagyonőrt megillető jogosultságokat
láttató
figyelmeztető/tájékoztató
táblákat – jól látható helyeken! - a
közösségi tereken is ki kellene
függeszteni,
jobbára
a
kamerahasználatra
figyelmeztető
táblák (13. sz. doc.) mellé!

Szemléltető anyag
16.

A személy- és vagyonvédelmi
/tervező-szerelő tevékenységet
végzőt az SzVMt.1 25-32.§§-ban
foglaltak szerint megillető főbb
jogosultságok, őt terhelő főbb
kötelezettségek
(Szemléltető anyag)

A szemléltető anyag a személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet végző
személynek az SzVMt.-ben rögzített
jogait, kötelezettségeit láttatja.
E
jogok
és
kötelezettségek
érvényesítése/teljesítése
az
intézkedésekkel érintettek személyes
jogait jócskán érinti. Ismerete
elvárható a vagyonőrtől, miközben
pedig arra is lehetőséget kell
teremtenie
a
Szolgáltatást
nyújtónak, hogy érintett személy - ha
azt kéri – behatóan is megimerhesse
a
részletes,
az
adatkezelési
kérdésekre is vonatkozó szabályokat.

E doc. - célszerűen - a biztonsági
irodában, illetve a biztonsági őr
elhelyezésére
szolgáló
körletben
helyezendő el!

[E Doc. valójában a 14.1. számú
„Figyelmeztető tábla” tartalmát részletező,
kézbe vehető, helyben tanulmányozható
változata!]

Megjegyzés!
A HERTZ egyes adatkezelési műveletekről – ha azt az adatvédelmi-jogi, illetve adatbiztonsági követelmények, valamint
érintettek jogainak érvényesüléséhez fűződő érdek indokolja – további, az egyes adatkezelési műveleteket részletező
szabályzatokat is készít/készíthet, amelyeket érintettek részére a személyes adatai kezelését megelőzően, illetve annak teljes
tartama alatt hozzáférhetővé tesz.
Mindemellett a HERTZ az adatvédelmi-jogi követelmények érvényesülése gyakorlatának megismerésével az adatvédelmi-jogi
követelmények érvényesülését elősegítő további dokumentum-minták elkészítéséről is gondoskodik/gondoskodhat.

1

SzVMt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény;

A HERTZ adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai
(általános ismertetés)
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