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Kezelt adatok köre: Az informatikai eszközön kezelt valamennyi adat, köztük esetlegesen nem munkavégzés
céljából tárolt személyes adatok is pl. fényképek, személyes dokumentumok, mentett jelszavak,
fájlhasználati és internet használati előzmények.
Adatkezelési folyamat: Vállalati adatvagyon megóvása érdekében a munkaállomások, illetve a hálózat
adattartalmáról biztonsági mentés készítése. Internethasználat, illetve internetforgalmi naplózás a
hálózatdiagnosztika elvégzésének és az informatikai biztonsági incidensek kockázatának csökkentése
érdekében. Számítástechnikai eszközök kiadása, visszavétele nyilvántartása, karbantartása, szervizelése.
Érintettek: A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. foglalkoztatottjai.
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:
Az adatkezelés célja az informatikai biztonsági követelményeknek való megfelelés, a vállalati adatvagyon
megóvása érdekében a munkaállomások, illetve a hálózat adattartalmáról biztonsági mentés készítése.
Internethasználat, illetve internetforgalmi naplózás a hálózatdiagnosztika elvégzésének és az informatikai
biztonsági incidensek kockázatának csökkentése érdekében. Számítástechnikai eszközök kiadása,
visszavétele nyilvántartása, karbantartása, szervizelése. Ezen folyamatok során kerül sor szükségképpen
mindazon adatoknak a kezelésére, amelyeket az érintettek a számítástechnikai eszközökön (számítógép,
laptop, mobiltelefon, SIM kártya) tárolnak. Az információbiztonsági követelmények másképp nem
teljesíthetők.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a hálózatdiagnosztika elvégzésének és az informatikai biztonsági
incidensek kockázatának csökkentése érdekében elvégezze a biztonsági mentéseket, naplózza az
internetforgalmat, nyilvántartsa a számítástechnikai eszközöket, illetve karbantartsa, javítsa azokat.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. engedélyezi munkavállalóinak bizonyos céges informatikai eszközök magáncélú
használatát, így megengedett a mobiltelefon (céges vagy munkaviszonyhoz használt saját készülék), SIM
kártya, számítógép, laptop, wifi és internet kapcsolat – bizonyos magatartási szabályok mellett történő –
magáncélú használata. Nem engedélyezett a céges levelező rendszer, a nyomtató, a vezetékes telefon
magáncélú használata.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elsődleges vállalati érdeke és jogszabályok által támogatott, elvárt tevékenysége
az adatvagyonának megóvása, mind az üzleti jellegű, mind a személyes adatok biztonságának garantálása.
Ehhez szükséges az informatikai biztonsági szabályok betartása, és rendszeres hálózatdiagnosztika, a
felmerülő hibák kijavítása, az incidensek kockázatának csökkentése céljából egyes informatikai folyamatok
naplózása. Az adatkezelés ugyanakkor nem haladja meg az információbiztonsági követelményeknek való
megfelelés mentén végzett műveletekkel legszükségesebb módon összekapcsolódó adatkezelés mértékét. A
mentett adatok passzív tárolása történik, információbiztonsági események bekövetkezése esetén azok az
eset kivizsgálásához szükséges mértékben kerülnek felhasználásra, a betekintés és a releváns adatok
dokumentálása szintjén.
Az adatok megőrzési ideje biztonsági mentések esetén a szerveren 5 év, a munkaállomásokon 1 év;
internetforgalom tárolása 5 év; számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetében az eszköz
átadásáig/leadásáig.
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Az adatkezelés hatása az érintettre:
Az adatkezelés során az érintett olyan személyes adatait kezeli az adatkezelő, mely személyes adatokat az
információbiztonsági szabályok előzetes ismeretében az érintett – élve elsősorban a magáncélú használat
megengedettségének kedvezményével – maga helyezett el vagy tárol az informatikai eszközökön, annak
tudatában, hogy a karbantartási, javítási, átadás-átvételi folyamatok, az internetforgalom naplózása, illetve a
biztonsági mentések során ezek az adatok az adatkezelő birtokába kerülhetnek. Így az adatkezelés hatása
jelentősen összefügg az érintett saját magatartásával. Az adatkezelés következtében sor kerülhet egy
esetleges incidens kapcsán adatvesztésre, az adatok visszakeresésére, egyebekben az adatkezelő az adatokat
csak tárolja, így az adatkezelés összességében nincs jelentős hatással az érintettre.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Miért tárolják az internetforgalmi adataimat 5 évig?

A biztonsági mentések miért nem korlátozódnak a
céges adatokra?

Az adatkezelő válasza
A számlázási rendszerre, a pénzügyi adatforgalomra
vonatkozóan informatikai biztonsági előírás az 5 éves
megőrzési idő, az egyéb internetforgalmak ettől
eltérő naplózása és megőrzése technikailag nem
megvalósítható, illetve az aránytalanul nagy
megterheléssel járna.
A biztonsági mentések tartalmi korlátozása az
adatok megismerése nélkül nem kivitelezhető.

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

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.
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Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
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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