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A szabályozás jogszabályi háttere

törvény a munka törvénykönyvéről
201 1. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésröl
2013. évi I. törvény a lelkészekjogállásáról
A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete a közalkalmazotti
alapnyilvántártásról
2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezésijogról és az
információszabadságról
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (thv. vhr.) az információs önrendelkezési jogról és
az infonnációszabadságról szóló törvény végrehajtásáról
229/2012. (Vlll.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésröl szóló törvény
végrehajtásáról
305/2005. (Xll.25) a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadatkereső rendszerre, valaminta központi jegyzék adattartalmára, az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
20/2012 (Vlll.3 l) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2012. évi

I.

II. Általános rendelkezések
A szabályzat célja és hatálya

1.§

(l)

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Tiszántúli Református Egyházkerület (a

továbbiakban: TTRE) nyilvántartott adatok vezetésének, kezelésének és továbbításának
törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság jogszabályi követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a
jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalát, valamint intézményi szinten szabályozza a közérdekű adatok megismerésének
rendjét.

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed

intézményeknél, az
a) a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő
b)
c)
d)
e)

í)

Egyházkerülethez tartozó szervezeteknél munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
álló egyházi és világi foglalkoztatottakra,
akiknek
egyéb foglalkoztatáshoz kötödő jogviszonyban foglalkoztatottakra,
kiküldetését az Egyházkerület kifizetőként rendeli el,
az intézményekkel jogviszonyban álló tanulókra, hallgatókra,
kutatási pályázatokban
az Egyházkerületnél és intézményeinél folyamatban lévő
résztvevő, belföldön és külföldön kutatómunkát végző kutatókra,
A Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági Bizottságának és Számvizsgáló
Bizottságának tagjaira,
meghívott külső előadókra.

szervezeti egysége
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a TTRE illetve annak valamennyi
velük
végzett adatkezelési- és
által nyilvántartott valamennyi személyes adatra, a

feldolgozási műveletek teljes körére, keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől,
valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

ahol
(4) A szabályzat területi hatálya kiterjed a TTRE minden olyzm szervezeti egységére
személyes adatokat tartalmazó adat, illetve közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok kezelése folyik.

manuális módon
(5) E szabályzatot a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint
végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

III. Értelmező rendelkezések
2.§
E szabályzat értelmében:
1.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
szexuális
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
e'letre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;

3.

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;
.

.

.

,

.

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valaminta gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetöségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő _ kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól Higgetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép—, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyémyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

ll.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

12.
13.

14.
15.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

16.
17.

feladatok elvégzése,
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
és eszköztől, valamint az
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

18.

nem
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
beleértve
jogszabály
a
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján végzi;
adatok
is
feldolgozását
rendelkezése alapján kötött szerződést -

kötelezően
l9.adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton
során
ez az adat
működése
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a
keletkezett;
teszi közzé az
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga

adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
rendelkező

22. harmadik személy: olyan természetes vagyjogi személy, illetvejogi személyiséggel nem
adatfeldolgozóval;
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

23.adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
törlés vagy
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
IV. A személyes adatok védelme
Adatkezelés
3.§

(l) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
lennie,
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell
(2) Csak olyan személyes adat kezelhetö, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

V. Az adatkezelés jogalapja

4.§
(1)

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett szóban vagy írásban hozzájárul,

(2)

kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit,
az adatok megismerhetőse'gét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő
személyét az adatkezelést elrendelő törvény, vagy rendelet határozza meg.
VI. A TTRE elnökségének adatvédelemmel kapcsolatos feladata
5.§

(l) felelős a TTRE adatkezelésének jogszerűségéért,
(2) intézkedik a Hatóságtól érkező megkeresések, ajánlások ügyében,
(3) felügyeli az adatvédelmi feladatok ellátását,
(4) kiadja az adatvédelmi szabályzatot.

VII. Az adatkezelésben résztvevők
6.§
(1) Az egyes szervezeti egységek vezetői,
(a) felelősek azért, hogy a vezetésük alatt álló szervezeti egységeknél az adatkezelés a
jogszabályokban és a szabályzatban meghatározottak szerint történjen,
(b) gondoskodnak a külső szervektől, személyektől érkező, az adott szervezeti egység

feladatkörében tartozó személyes adatokat érintő adatkezelésekkel kapcsolatos megkeresések
teljesitéséről,

(c) felelősek azért, hogy a vezetésük alatt álló szervezeti egység által végzett adatkezelések

során az adatbiztonsági előirások maradéktalanul teljesüljenek.
(2) Az adatkezelésben közvetlenül érintett foglalkoztatott
(a) feladatkörén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért,
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos és követhető

dokumentálásáért
(b) amennyiben szükséges, előzetesen egyeztet vezetőjével a személyes adatok kezelését érintő

ügyekben,
(c) kezeli és megőrzi a feladata, illetve munkaköre ellátása során birtokába került adatokat,
(d) ügyel a nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására,
(e) gondoskodik arról, hogy az általa vezetett nyilvántartások adataihoz illetéktelen személy ne

férhessen hozzá,
(g) az adatkezeléssel kapcsolatos feltárt visszáságot köteles haladéktalanul megszüntetni,
(h) betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső irányítási eszközöket.
(3) Az adatkezelésben közvetlenül nem érintett foglalkoztatott

rendelkezéseit,
(a) köteles az lnfotv. és az egyéb jogszabályok adatkezeléssel kapcsolatos
valamint jelen szabályzat adatvédelmi előírásait megismerni és maradéktalanul betartani,
egyéb adatvédelmi
(b) köteles közvetlen vezetőjét tájékoztatni a felmerült bármely

problémáról, esetleges állásfoglalásról vagy más fejleményről.

VIII. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
Az adatkezezlés célja
7.§
A TTRE az Intézményei rendeltetésszerű működéséhez, a munkáltatói jogok gyakorlásához
illetve foglalkoztatottak jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, a
TTRE belső
jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, a jogszabályokban a
irányítási eszközében biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához,
adatokat
elbírálásához és igazolásához nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges
tartja.

IX. Az adatkezelés elvei
8.§
és kötelezettség teljesítése
(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
kell lennie.
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi-e minőségét, amig kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és-ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges- naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

X. Az adatkezelés jogalapja
9.§
(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul vagy
b) azt a törvény közérdeken alapuló célból elrendeli (továbbiakban kötelező adatkezelés),

c) az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a

személyes adat kezelése

ca) a TTRE-re mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából

szükséges, vagy
cb) a TFRE vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
(2) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából — a törvény alapján — az érintettnek ismernie kell, így különösen
a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját , az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét, A szerződésnek

félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak y
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(3) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának

visszavonását követően is kezelheti.
(4) az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult

más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását
vélelmezni kell.

(5)

kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett hozzájárulását nem adta meg.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettek jogai és érvényesítésük

(1)Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a)

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak — a kötelező adatkezelés kivételével — törlését
vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
b)
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érintett
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá — az
és
személyes adatainak továbbítása esetén — az adattovábbítás jogalapjáról címzettjéröl.
A személyes adatot törölni kell, ha

(2)

a)

kezelése jogellenes,

az érintett —— az Infotv-ben foglaltak szerint — kéri,
c) az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
—, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lej árt,
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

b)

A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem
vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére

(3)

vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
XI. Az adatközlés

Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal
10.§

hozatal
(1) Személyes adat harmadik személlyel adattovábbítás vagy nyilvánosságra
formájában közölhető.
(2)Adattovábbítás, ha az adatot meghatározott harmadik személy tudomására hozzák.
Az adattovábbítás megvalósulhat az adatkezelésbe történő betekintéssel vagy kivonat
készítésével is.
(3)Nyilvánosságra hozatal, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattovábbítás külső megkeresés alapján
(1) A TTRE-n kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló
megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza az
lntézményt. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat
valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére.

(2)A vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes és különleges adatok az
érintett nyilatkozattételétől továbbíthatóak:
a) a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének
minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság
megállapításához, igénybevételéhez szükséges,
b) a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak,
államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok,
0) a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a
foglalkoztatással összefüggő adatok,
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d) a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvényben (a továbbiakban: thv.) meghatározott feladatok ellátásához

szükséges valamennyi adat,

e) lnfotv. alapján a TTRE-hez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából a
kérelmező részére továbbított az lnfotv. 26. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános

adatnak minősülő adatok,

0 a miniszternek egyedileg vagy informatikai rendszerben biztosított közvetlen elérés
útján az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági jogkör
gyakorlása céljából a feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat.
Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelyeknek törvényessége — az adatigénylés vagy
érintetti hozzájárulás hiányos adattartalmára, vagy más körülményre tekintettel — nem
állapítható meg.
(3)A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó
adatokról —— ideértve a megkeresés, betekintés tényét is , és a megtett intézkedésekről az
érintett, illetőleg más személy vagy szervezet nem tájékoztatható.
XII. Adatfeldolgozás
11.§
(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
az lnfotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az adatkezelő
határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

(2)Az adatfeldolgozó
adatfeldolgozót.

az

adatkezelő

rendelkezése

szerint

vehet

igénybe további

(3)Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint
köteles tárolni és megőrizni.

XIII. Az adatbiztonság követelménye
12.§
(1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az
lnfotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek

magánszférájának védelmét. Az informatikai adatbiztonsági követelményekre vonatkozó
részletes rendelkezéseket a TTRE Informatikai szabályzata tartalmazza.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(2)

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
(3)
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fakadó
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
hozzáférhetetlenné válás ellen.
adatok kezeléséhez az informatikai
(1) Az adatbiztonság keretében a TTRE a személyes
üzemeltetése vonatkozásában
szolgáltatások nyújtása során alkalmazott elektronikus eszközök
hozzáférhető (rendelkezésre állás),
garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára
hitelessége), az adatok változatlanok
az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés
ellen védettek (adat bizalmassága).
(adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés
az
A TTRE a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik
(2)
szint
védelmi
az
adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében megvalósított
szintet
ve'delmi
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő
képvisel.
és műszaki (informatikai)
A TTRE a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési
(3)
keretében
intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférés és felhasználás ellen. Az adatbiztonság
csak a megfelelő szintű hozzáférési
az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket
TTRE gondoskodik arról, hogy
jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. A
alkalmazottai csak a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges jogosultsággal
rendelkezzenek, A TTRE a hozzáférési jogosultságot csak olyan személy részére engedélyez,
hozzáférés jogosultságokat,
akinek az adatok kezelése, feldolgozása a munkaköri feladata. A
ellenőrzi.
valamint azok felhasználását a TTRE meghatározott rendszerességgel
kezelt adatállományok védelme érdekében
(1) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan
tárolt adatok —
megfelelő technikai megoldással biztositani kell, hogy a nyilvántartásokban
összekapcsolhatók és az
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi — közvetlenül ne legyenek
érintetthez rendelhetők.
és az adatfeldolgozó
személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő
további intézkedésekkel biztosítja
(2) A

a)

a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,

b)

általi, adatátviteli
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek

e)

és
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát

O

azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
adatokat adatátviteli
e) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
mikor
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapithatóságát, hogy mely személyes adatokat,
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
intézkedések
(4) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
mindenkori
technika
fejlettségére.
lenni
kell
a
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel
(3)
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Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
A nem elektronikus kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi

intézkedéseket kell foganatosítani:
a)

tűz- és vagyonvédelem: az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz,
tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni,

b)

hozzáférés védelem: a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá; a személyzeti valamint a bér- és
munkaügyi iratokat zárható szekrényben kell őrizni,

c)

az archiválás részletes szabályait a TTRE informatikai szabályzatában és
iratkezelési szabályzatában foglaltak határozzák meg.

(5) A TTRE adatkezelést végző foglalkoztattak kötelesek az általuk megismert személyes

adatokat titokként megőrizni.

(6) A TTRE müködő informatikai rendszerek használatára vonatkozó részletes
szabályokat, követelményeket a TTRE Informatikai szabályzata tartalmazza.

XIV. Az adatvédelmi előírások megsértése

l3.§
A TTRE foglalkoztatottjai fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel
tartoznak a hivatali feladataik teljesítése során végzett adatkezelések jogszerűségéért és
a jelen Szabályzatban foglaltak betartásáért.

(l)

(2)A TTRE foglalkoztatottja fegyelmi felelősséggel tartozik különösen, ha
a)

a feladatai teljesítése soránjogszerűen megismert személyes adatot illetéktelen

harmadik személy számára átadja, vagy hozzáférhetővé teszi,

b) jogosultságait nem rendeltetésszerüen használja (pl. jogosulatlan lekérdezést
hajt végre, beleértve saját vagy hozzátartozói adatainak lekérdezését is), vagy
azokat a TTRE más foglalkoztatottja vagy egyéb illetéktelen harmadik személy

részére elérhetővé teszi.

(3)A Szabályzat előírásait megszegő foglalkoztatott jogosultságait azonnal vissza kell
vonni és az érintett személy a továbbiakban a TTRE számára adatkezeléssel,
adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységet nem végezhet. Jelen rendelkezés
érvényesítéséért azon szervezeti egység vezetője felel, amelynek tevékenységéhez az
adatkezelés, az adatfeldolgozás közvetlenül kapcsolódik.
Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek
betartását az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.
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XV. Egyes adatkezelések

Alkalmazotti nyilvántartás
14.§

tanári és egyéb jogviszonyra vonatkozó
(1) Az alkalmazotti nyilvántartás az oktatói, kutatói,
dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját az thv., a Kjt, a Mt.,

tények
és ezek végrehajtási rendeletei, képezik.

kapcsolatos tények
(2) Az alkalmazotti nyilvántartás adatai az alkalmazottak jogviszonyával
statisztikai
adatszolgáltatásra
megállapítására, a besorolási követelmények igazolására és
használhatók fel.
Hivatala és az Intézmények erre
(3) Az alkalmazotti nyilvántartás kezelője TTRE Gazdasági
kijelölt alkalmazottai
Jogviszony keletkezésekor
(4) Az alkalmazotti nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja.

történik meg az elsődleges adatfelvétel.

és manuális módszerrel történik.
(5) A nyilvántartás kezelése vegyes rendszerben számítógépen
Az adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.

csak a TTRE elnökségének tagjai,
(6) A TTRE szervezetén belül az alkalmazotti nyilvántartásból

illetékes ügyintézői
valamint azon szervezeti egységek vezetői, illetve személyzeti kérdésekben
részére teljesíthető adatszolgáltatás, amelyeknél az érintett feladatellátása történik.
tárolt adatok
(7) Az informatikai rendszert üzemeltető Informatikai csoport a szervergépeken
színvonalon
biztonsága érdekében a következő intézkedéseket teszi és folyamatosan magas
biztosítani köteles:
a) a szervergépeket megfelelő fizikai védelemmel ellátott, zárt helyiségben
működésének környezeti és műszaki feltételeit biztosítja;

tárolja. A szervergépek

biztonsági
b) a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi rendszerességgel
található
mentést készít. A biztonsági mentésnek és az éles adatbázisnak különböző telephelyen
tároló eszközökön kell lennie;
hálózati úton ne legyenek

c) biztosítja, hogy a személyes adatokat tartalmazó szerverek közvetlen
elérhetőek, és a rendszer feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges;

adatvesztés nélkül
d) gondoskodik arról, hogy áramkimaradás esetén a szervergépek szabályosan,
leállíthatók legyenek;
e) gondoskodik a szervergépek vírusvédelméről;
az adatbázisszerver elérése terminálszervereken keresztül történik, úgy
és jelszavak
gondoskodik a terminálszerverekre történö belépéshez szükséges azonosítók

0 amennyiben

kiosztásáról és visszavonásáról, az adatkezelés céljának minimálisan megfelelő jogosultságok
beállításáról;
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Bér- és munkaügyi nyilvántartás

(l)A bér és munkaügyi nyilvántartás a munkaviszonyra, szolgálati jogviszonyra (egyházi

személyek),megbízási jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés,
melynek jogszabályi alapját a Ptk., thv., a Kjt., a Mt., ezek végrehajtási rendeletei, valamint az
egyházi személyek jogállására vonatkozó törvény képezik.
(2) A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatai az alkalmazott jogviszonyával kapcsolatos tények
megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási
ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel.
(3) A bér- és munkaügyi nyilvántartás kezelője a TTRE Gazdasági Hivatala és az intézményeknél

erre kijelölt személyek.
(4) A nyilvántartás kezelése számítógépen és papír alapon történik. Az adatok biztonságáról az

adatkezelő gondoskodik.
(5)A TTRE szervezetén belül a bér- és munkaügyi nyilvántartásból csak a TTRE elnökségének

tagjai. valamint azon szervezeti egységek vezetői, illetve személyzeti kérdésekben illetékes
ügyintézői részére teljesíthető adatszolgáltatás, amelyeknél az alkalmazott a munkát végzi,

XVI. A közérdekű adatok közzététele
15.§
A TTRE az lnfotv. ]. sz. mellékletében meghatározott, kötelezően közzéteendő közérdekű
adatait internetes honlapján, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül,
korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel
szempontjából is díjmentesen teszi közzé. Az adatok frissítése az lnfotv-ben meghatározottak

(l)

szerint történik.
A TTRE fenntartásában működő intézmények a hatályos jogszabályok előírásai szerint, az
intézményi honlapon teszik közzé a közérdekből nyilvános adatokat, illetve különös közérdekű

listában szereplő adatokat.
(2)Közérdekü adatok megismerése a TTRE a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól
szóló tájékoztatási kötelezettségének a jelen szabályzatnak az internetes honlapján történő
közzétételével tesz eleget.
A közérdekű adat megismerését bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton kérheti.

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez,
az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges, és csak az lnfotv.ben meghatározott időtartamig.
(3) Az adatigénylésnek a TTRE nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem

természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára
az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
A TTRE nem köteles eleget tenni az igénylésnek:
16

adatkörre
a) abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos

tartozó adatokban
irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe
változás nem állt be;
azért, mert a nem
b) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg
általa értett más nyelven fogalmazza
magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az
meg.
Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesitésének megtagadása tekintetében törvény az
és a
adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni,

közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható
közérdekű adat megismerésére
meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a
irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
nélkül
Az adatigénylésnek közérthető formában és — amennyiben ezt a TTRE aránytalan nehézség
tenni. Ha az egyetem
teljesíteni képes — az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget
igény teljesíthető az
a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az
elutasítani arra
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet
való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
ismerhető adatot is
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem
tenni.
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
XVII. Egyéb rendelkezések
16.§

ATTRE fenntartásában működő intézmények jelen szabályzat rendelkezéseinek
betartásával
figyelembe vételével a rájuk vonatkozó speciális jogszabályok előírásainak
készítik el saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatukat.

Hatályba lépés
Jelen szabályzat 2015. január l-je'től lép hatályba.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében ellenjegyzem:

ÉÉ.

Fekete Károly
püspök
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