ADATFELDOLGOZÓI KÓDEX
1. A jelen dokumentum célja
A jelen dokumentum célja, hogy
a)

egységes keretek között szabályozza az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókra vonatkozó
előírásokat; valamint

b) elősegítse az adatvédelmi jogszabályok követelményeinek való megfelelést és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezeti intézkedések végrehajtását.
2. 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) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
d) 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, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„Adatkezelő”:
Jelen dokumentum értelmében Adatkezelőnek az INVITEL Távközlési Zrt. minősül, amellyel az Adatfeldolgozó
szerződéses jogviszonyban áll és amely számára az adatkezelési műveletek elvégzésére vonatkozó megbízást adja.
„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.
„Al-adatfeldolgozó”:
Az Adatfeldolgozó által az adatfeldolgozási tevékenységéhez igénybe vett további adatfeldolgozó.
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„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.
„Kódex”:
Jelenti a jelen dokumentumot.
A Kódexben nem definiált fogalmak az Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jelentésnek
megfelelően értelmezendők.
3. Értelmezés és alkalmazhatóság
3.1. Jelen Kódex a személyes adatok feldolgozására vonatkozik.
3.2. A jelen Kódexben foglalt rendelkezések 2018. május 25. napjától alkalmazandók.
3.3. A jelen Kódex mindenkor hatályos szövegezése az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött és
hatályban lévő, személyes adatok feldolgozásával érintett Szerződés mellékletét képezi.
3.4. A Kódex hatályos szövegezése az Adatkezelő honlapján elérhető és külön értesítés nélkül a Szerződés részét
képezi.
4. Az adatfeldolgozásra vonatkozó utasítások
4.1. Amennyiben az Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi, az
Adatfeldolgozó:
a)

a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli (dokumentált) utasítása alapján kezeli és dolgozza
fel, beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való
továbbítását is;

b) a személyes adatok feldolgozását kizárólag a feldolgozásra vonatkozó utasításoknak megfelelően végzi,
kivéve, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő. Ebben az
esetben az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az Adatkezelő
értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;
c)

késedelem nélkül írásban értesíti az Adatkezelőt, amennyiben megítélése szerint valamely utasítás az
Adatvédelmi jogszabályokba ütközik, és ezt a véleményét megindokolja.

4.2. Elsősorban a Szerződésben foglaltak tekintendők írásbeli adatkezelői utasításnak. A Szerződésben nem
szabályozott esetben az utasítás írásbeliségére a Szerződés kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók.
Ennek hiányában írásbeli utasításnak minősül az egyik fél által a másik félhez továbbított postai küldemény, fax
üzenet, elektronikus levél.
4.3. Az Adatfeldolgozó köteles megfelelő intézkedésekkel biztosítani, hogy az Adatfeldolgozó irányítása alatt
eljáró, személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának
megfelelően kezelhessék a személyes adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi
őket.
4.4. Amennyiben az Adatfeldolgozó nem az Adatkezelő utasításának megfelelően jár el, az Adatkezelő jogosult a
Szerződést felmondani. Ebben az esetben az Adatfeldolgozó a Szerződés szerint viseli a Szerződés felmondásának
következményeit, ideérve az esetleges adatkezelői kötbér, vagy kártérítési igényeket.
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5. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések
5.1. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. Adatkezelő
erre irányuló kérése esetén az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani a
titoktartási kötelezettség vállalását alátámasztó dokumentumokat.
5.2. Az Adatfeldolgozó minden elvárható lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok feldolgozását végző
feljogosított személyek megbízhatóságát, valamint, hogy a személyes adatok feldolgozását végző feljogosított
személyek megfelelő képzésben részesüljenek az adatfeldolgozásra vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban
foglaltaknak való megfelelést illetően.
6. Az adatkezelés biztonsága
6.1. Az Adatfeldolgozó saját költségén megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezet be és tart fenn a
személyes adatoknak a Szerződéssel összefüggésben történő feldolgozásával kapcsolatban.
6.2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből
eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
7. További adatfeldolgozók igénybevétele
7.1. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további
Adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
7.2. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan
tervezett változtatásról, amely további adatfeldolgozók (al-adatfeldolgozó) igénybevételét vagy azok cseréjét
érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást
emeljen.
7.3. Amennyiben az Adatkezelő hozzájárult ahhoz, hogy további adatfeldolgozó járjon el, az Adatfeldolgozó
írásbeli megállapodásban jelöli ki az al-adatfeldolgozót. Az al-adatfeldolgozó igénybevételéről szóló
megállapodásnak ugyanazon adatvédelmi kötelezettségeket kell tartalmaznia, mint amelyek az Adatkezelő és az
Adatfeldolgozó között létrejöttek.
Így különösen:
a)

az al-adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatfeldolgozás megfeleljen az
Adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, továbbá

b) köteles eleget tenni a jelen Kódexben foglaltaknak.
7.4. Az al-adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatfeldolgozási szerződés érdemi feltételeiről az Adatfeldolgozó
a megállapodás létrejöttével egyidejűleg köteles tájékoztatni az Adatkezelőt.
7.5. Ha az al-adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó Adatfeldolgozó teljes
felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé az al-adatfeldolgozó kötelezettségeinek betartásáért.
8. Technikai és szervezési intézkedések
8.1. Az Adatfeldolgozó az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel a lehetséges mértékben köteles segíteni az Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja
kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.
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8.2. Az Adatfeldolgozó külön díjazás nélkül nyilvántartást vezet és haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől
számított 5 napon belül biztosít minden információt az Adatkezelő részére
a)

az érintettől érkező valamennyi igényről, valamint

b) a személyes adat kezelését érintő valamennyi adatvédelmi jellegű panaszról.
8.3. Az Adatfeldolgozó együttműködik az Adatkezelővel az érintettek igénye vagy panasza kivizsgálásával
kapcsolatban. Az Adatfeldolgozó az érintettek részére választ kizárólag az Adatkezelő előzetes írásbeli
jóváhagyása esetén küldhet.
9. A személyes adatok törlése és visszajuttatása
9.1. Az Adatfeldolgozó a Szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el a személyes adatok törlése, illetve
Adatkezelő részére történő visszajuttatása érdekében az adatfeldolgozási tevékenység bármely okból történő
megszűnésekor.
9.2. Szerződéses rendelkezés hiányában az Adatfeldolgozó az Adatkezelő írásbeli felszólítására késedelem nélkül
biztonságosan töröl minden személyes adatot vagy azokat biztonságosan visszajuttatja az Adatkezelőhöz az
adatfeldolgozási tevékenység befejezését követően.
9.3. Az előző pontokban előírt kötelezettség alól kivételt képez, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes
adatok tárolását írja elő.
10. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10.1. Az Adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden
kategóriájáról.
10.2. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a)

az Adatfeldolgozó vagy Adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan Adatkezelő neve és
elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az Adatfeldolgozó eljár, továbbá - ha van ilyen - az
Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és
elérhetőségei;

b) az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c)

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását;

d) a jelen Kódexben hivatkozott technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
10.3. Az adatkezelési tevékenység nyilvántartását írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
10.4. Az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó, valamint - ha van ilyen - az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó
képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.
10.5. A jelen 10. pont szerinti nyilvántartásvezetési kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb
személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira
és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az
adatkezelés kiterjed a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására
vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.
11. Tájékoztatás, együttműködés, ellenőrzés
11.1. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely igazolja, hogy
eleget tett az Adatvédelmi jogszabályok és a jelen Kódex alapján fennálló kötelezettségeinek, ideértve az
Adatfeldolgozó által bevezetett és fenntartott technikai és szervezési intézkedésekre vonatkozó információkat.
11.2. Az Adatfeldolgozó segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesüljenek az adatvédelmi hatásvizsgálat
elvégzéséből és a felügyeleti hatósággal folytatott előzetes konzultációból eredő kötelezettségek.
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11.3. Az Adatfeldolgozó lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által
végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
11.4. Amennyiben bármely audit vagy helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az Adatfeldolgozó érdemben
elmulasztott eleget tenni az Adatvédelmi jogszabályok által fennálló kötelezettségeinek, vagy megsértette azokat,
az Adatfeldolgozó megtéríti az Adatkezelő vagy az általa meghatalmazott auditorok, illetve az audit vagy helyszíni
ellenőrzés méltányos költségeit.
11.5. Az Adatfeldolgozó a saját költségén késedelem nélkül elhárít az Adatkezelő által feltárt és az Adatfeldolgozó
felé jelzett minden adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos hiányosságot, problémát, amely arra utal,
hogy az Adatfeldolgozó vagy valamely al-adatfeldolgozó nem tett eleget a Szerződés vagy a jelen Kódex alapján
fennálló kötelezettségeinek.
11.6. Amennyiben az Adatfeldolgozó nem tesz eleget a Szerződés vagy jelen Kódex alapján fennálló
kötelezettségeinek, az Adatkezelő a mulasztás orvoslásáig felfüggesztheti a személyes adatok továbbítását
Adatfeldolgozó felé.
11.7. Az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelő arról, ha egy magatartási kódexhez vagy tanúsítási
mechanizmushoz csatlakozott. Ezen információk felhasználhatók annak bizonyítása részeként, hogy az
Adatfeldolgozó biztosítja az Adatvédelmi jogszabályok szerinti adatkezelési garanciákat.
11.8. Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen pontban foglaltakat az al-adatfeldolgozói is
betartsák.
12. Adatvédelmi incidens esetén irányadó szabályok
12.1. Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst az arról való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb 12 órán belül köteles bejelenteni az Adatkezelőnek.
12.2. Az Adatfeldolgozó a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 24 órán belül az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:
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;

d) ismertetni kell az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott
esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.
12.3. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
12.4. Az Adatfeldolgozó elvárható mértékben együttműködik az Adatkezelővel és segítséget nyújt részére az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban, beleértve az érintettek
tájékoztatását is.
13. Felelősség és kártérítés
13.1. Az Adatfeldolgozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely az általa végzett
adatfeldolgozási tevékenységből ered, így különösen
a)

az Adatfeldolgozó vagy bármely al-adatfeldolgozó nem tartotta be a Kódex vagy az Adatvédelmi
jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeit;

b) az Adatfeldolgozó vagy bármely al-adatfeldolgozó nem az Adatkezelő által a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatban adott jogszerű utasításoknak megfelelően járt el.
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