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Budapest F6v6ros Vl. keriilet Ter6zv6ros Onkorm5nyzata 6s
Budapest F6v6ros Vl. keriilet Ter6zv6rosi Polg6rmesteri Hivatal

Adatv6delmi 6s AdatbiztonsSgi Szabilyzata
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t.

Altal6nos rendelkez6sek

1. A szabSlyzat c6lja
Az adatv6delmi 6s adatbiztonsigi szabdlyzat (a tov6bbiakban: Szab6lyzat) c6lja, hogy

a

vonatkoz6 jogszabalyok figyelembev6tel6vel meghat6rozza Budapest F6v6ros Vl. kerOlet
Ter6zvAros Onkorm6nyzata (Onkorm5nyzat) 6s Budapest F6v6ros Vl. kertrlet Ter6zv5rosi
Polgermesteri Hivatal (Hivatal) 6ltal nyilvantartott adatok kezel6s6nek felt6teleit, m6djdt,
m[k6d6si rendj6t 6s az elektronikus i]gyint6z6s sorSn szem6lyes adatokat tartalmaz6
adatdllom5nyok kezel6s6t, biztositva az adatv6delmi jogszabilyok 6rv6nyesUl6s6t,
megakadalyozva az adatok titkossegenak, s6rtetlens6g6nek 6s rendelkez6sre 6ll6s6nak
elveszt6s6t.

2. A szabfllyzat hatilya
A Szab5lyzat hatSlya kiterjed:
a.) az OnkormSnyzatnel 6s a Hivatalban foglalkoztatott valamennyi k6lisztvisel6re,
kozszolgdlati 0gykezel6re 6s munkavdllal6ra (a tov5bbiakban: foglalkoztatott vagy
adatkezel6),
b.) az Onkorm5nyzat 6s a Hivatal teljeskorfi feladat- 6s hatSskor6nek elldtds5ra,
c.) az Onkorminyzatn6l 6s a Hivatalban nyilvdntartott, valamint rendelkez6s6re 6116
adatokra
d.) az adatkezeles sor6n felhaszn6lt targyi, informatikai eszk6zdkre, firggetlenul annak
Uzemeltet6si hely6t6l.

3.Ertelmez6 rendelkez6sek

Az 6rtelmez6 rendelkez6sek tekintet6ben az inform6ci6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s

az
informdci6szabadsdgr6l sz6l6 2011. 6vi CXll. t6rv6ny (a tovibbiakban: lnfo tv.) 3. g-a az
i16nyad6.

authentikici6: hitelesit6s, amely olyan folyamat, amely biztositja 6s meger6siti

a

felhasznS16 azonosit5sdt a rendszer szimAra.

authorizici6: enged6lyez6s, felhatalmaz6s. olyan eljdr5s, amely megadott er6forr6sokhoz
(adatallomanyokhoz, valamilyen rendszer meghat6rozott szolgetat6saihoz) val6 hozz6f6r6st
csak jogosults6g eset6n biztosit

titkoss6g: az adal azon jellemz6je, hogy csak a term6szetes szem6lyek egy

el<lre

meghatarozott kdre (,ogosultak) szdmdra hozz6f6rhet6, mindenki m5s szdm6ra titok. A
titkoss6g elveszt6s6t felfed6snek nevezzUk, amely eset6n a titkos informdci6 arra
jogosulatlanok szdm6ra is ismertt6, hozzdf6rhet6v6 vdlik

iigyf6l: az a termeszetes vagy jogi szem6ly, egy6b szervezet, akinek jogat vagy jogos
6rdek6t az ugy k6zvetlenul 6rinti, akire (amelyre) n6zve a hat6sdgi nyilventartas adatot
tartalmaz vagy akit (amelyet) hat6sSgi ellen6rz6s a16 vontak.
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4.Kapcsol6d6 jogszab6lyok
1. Az informSci6s onrendelkez6si jogr6l es az informaci6szabads6gr6l sz6l6
2.
3.

4.
5.

201 1. 6vi
CXll. tdrv6ny (lnfotv.)
Az 5ltal6nos k6zigazgat6si rendtart6sr6l sz6l6 2016. 6vi CL. t6rveny (Akr.)
A Polg6ri Torvenykdnyvr6l sz6l6 2013. evi V. tv. (Ptk.)
Az eleKronikus iigyintezes 6s bizalmi szolgaltatAsok e[alanos szab6lyai16l sz6l6
2015. 6vi CC)Ull. tv. (Etv.)
Az eleKronikus 0gyint6z6s r6szletszabalyair6l sz6l6 45112016. (X|1.19.) Korm. rend.
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