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Kezelt adatok köre: Beérkező levelekben és a kimenő levelekben található személyes adatok, név, cím/e-mail
cím.
Adatkezelési folyamat: Iratok nyilvántartása, visszakereshetősége, dokumentum beérkezésének és
kiküldésének igazolhatósága céljából.
Érintettek: Levélküldők.
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a www.tettyeforrashaz.hu honlapon; a 7602 Pécs, Pf. 33. levelezési címen,
bármely, @tettyeforrashaz.hu formátumú e-mail címen és a *14925880039#cegkapu címen beérkező és
kimenő leveleket kezel. Ezekre a címekre érkező valamennyi olyan dokumentum, amely iktatást igényel,
bekerül a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. iktatási rendszerébe. A közfeladatok ellátásához nem kapcsolódó iratok
iktatása a minőségbiztosítás, az integrált irányítási rendszer működtetése érdekében minden esetben
szükséges. Az iktatás célja az iratok nyilvántartása, visszakereshetőségének, a dokumentumok beérkezése és
kiküldése igazolhatóságának biztosítása, amely célok az adatkezelés nélkül nem megvalósíthatók.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a levéltári törvény hatálya alá és a közfeladat ellátásához kapcsolódó
köziratok körébe nem tartozó iratokat is rendszerezett és visszakereshető módon kezelje, így biztosítva
versenyképes működését.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. integrált irányítási rendszert működtet a minőségbiztosítási elvárásoknak való
megfelelőség érdekében, melynek keretében a beérkező és kimenő leveleket elektronikus nyilvántartó
program szerint érkezteti és iktatja, visszakereshetően tárolja, emellett a papír alapú küldeményeket papír
alapú irattárban is őrzi.
Figyelemmel a köziratok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokra, valamint a másodlagos
tevékenységekre, melyeket az adatkezelő mint piaci szereplő végez, a dokumentumok iktatásához és
visszakereshetőségéhez az adatkezelőnek elemi érdeke fűződik, amely nélkül tevékenységét nem tudná
ellátni. Technikailag nem megoldható a közfeladatok ellátásához szüksége köziratok és az egyéb iratok
iktatásának, nyilvántartásának, őrzésének egymástól való elválasztása, ezért az adatkezelés a köziratokra
vonatkozó elvárásokkal összhangban történik.
A dokumentumok az iktatást követően kerülnek az illetékes szakterületekhez, amelyek az ügy témájának
megfelelően az adott területre vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerint kezelik a hozzájuk érkező
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. A kimenő levelek esetében szintén az ügy témájának
megfelelő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el a szakterületek.
Az iktatást követően a szakterületekhez nem kerülő dokumentumokra az alábbi megőrzési idők érvényesek:
postai úton be- és kiküldött dokumentumok papír alapon való megőrzési ideje 1 év, illetve valamennyi
dokumentum elektronikus irattárolási adatbázisban a beérkezéstől számított 5 évig kerül megőrzésre.
Az adatkezelés hatása az érintettre:
Az adatkezelés során az érintett olyan személyes adatait kezeli az adatkezelő, mely személyes adatokat az
érintett bocsátott az adatkezelő rendelkezésére (bejövő küldemények), illetve az adatkezelő által az érintett
megkeresésére közölt személyes adatok. Így az adatkezelés hatása jelentősen összefügg az érintett saját
magatartásával. Az ügy elintézését követően az adatok jellemzően passzív módon csak a megőrzési idő
lejártáig való tárolásra kerülnek, szükség esetén – melyet jellemzően az érintett kezdeményez – a
visszakereshetőség és bizonyítás céljából.
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Amennyiben a beküldő olyan különleges adatot bocsát az adatkezelő rendelkezésére, amely adat nem, vagy
a továbbiakban nem releváns az ügyben, az adatkezelő azt haladéktalanul törli.
Mindezek alapján az adatkezelés nem veszélyezteti az érintett érdekeit, jellemzően inkább kifejezetten az
érintett érdekét szolgálja, mivel ügyének elintézését és nyomon követését, visszakereshetőségét segíti elő.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Miért tárolják az adataimat 5 évig?

Miért szükséges minden küldeményt iktatni?

Az adatkezelő válasza
Az 5 éves megőrzési idő biztosítja, hogy az érintettel
való kommunikáció jog-érvényesítési határidőn belül
dokumentálva legyen, mely mindkét fél érdekét
szolgálja.
Az adatkezelő által kezelt iratok különösen nagy
száma mellett a köziratok esetében jogszabály is, a
magániratok esetében a minőségbiztosításhoz
fűződő érdek indokolja, hogy valamennyi küldemény
iktatásra kerüljön.

Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:






Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet

Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelésről az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet információt az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül (de az adott bérszámfejtési időszak lezárta előtt) írásban
tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztatásra
került.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A döntéséről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében megállapításra kerül, hogy az
érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
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gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy a munkavállalók elérhetőségi adatainak kezelése az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos
mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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