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Adatvédelmi és Adatbiztonsági  Szabályzat 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tör-
vény rendelkezései szerint a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 
 (továbbiakban: állatkert), mint önkormányzati tulajdonú adatkezelőnek az adatvédelem és 
adatbiztonság rendjét az alábbiak szerint állapítom meg: 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szabályzat hatálya  
 

1.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az állatkertben foglalkoztatott munkavállalókra, to-
vábbá a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra. 

1.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed – az adatkezelési módszertől függetlenül – az állat-
kertben folyó valamennyi ügyintézési és ügyirat-kezelési eljárásra. 

 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
A szabályzat alkalmazása során: 
 

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, azo-
nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 
3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 
szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat; 
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncsele-
kménnyel 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; 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevéken-
ységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a szemé-
lyes 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, an-
nak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést sza-
bályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 
adat; 
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét tör-
vény közérdekből elrendeli; 
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonat-
kozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
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8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és 
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendel-
kező 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 függetlenül 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 képfel-
vétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáfé-
rhetővé tétele; 
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céjából; 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvgzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendel-
kezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 
23. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
 
24. üzleti titok :a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert 
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 
hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, ame 
lynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené 
vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen 
rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 
Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, 
vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy 
ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon 
szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.  
 
25.  adminisztrátor: Az adott programra vonatkozóan a felhasználók és jogosultságok 

beállítására jogosult személy. 
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3. Általános rendelkezések 

 
3.1. Az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit minden munkavállaló, megbízott köteles betar-

tani. A szabályzat, illetve az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályzatok 
előírásainak az érvényesülését az ügyvezető ellenőrzi. 

3.2. A vezetők személyesen felelnek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél a szemé-
lyes adatok védelmének biztosításáért, melyek a következőkre terjednek ki: 
a) A feladat ellátása során az adott szervezeti egységnél keletkezett és kezelt adatok. 
b) Más szervtől, szervezeti egységtől átvett adatok. 
c) Azon adatok, amelyekre betekintési, illetőleg felhasználási jogosultságot kaptak. 
d) Minden olyan adat, amely a feladataik elvégzéséhez közvetlenül nem szükséges, de a 

munkavégzés során a különböző információs csatornákon tudomást szereztek róla. 
3.3. A vezetők személyesen felelnek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél a közér-

dekű adatok nyilvánosságának biztosításáért. A közérdekű adat megismerése iránti igényt 
az ügyvezetőhöz kell benyújtani, annak teljesítéséért az érintett szakterület vezetője felel.  

3.4. Az adatvédelem az állatkert minden szervezeti egységét érintő feladat, amely magába 
foglalja: 
a) A működéséhez szükséges információk törvényességének, alaposságának, pontossá-

gának, teljességének, sérthetetlenségének biztosítását. 
b) A kezelt adatok megóvását a jogosulatlan hozzáférés, módosítás vagy nyilvánosságra 

hozatal ellen. 
c) A kezelt adatok törlésének, illetve minden fajta fizikai megsemmisülésének, megsem-

misítésének megakadályozását. 
d) Az adatkezelőnek az adatkezelés körében szándékosan vagy gondatlanul elkövetett 

illetéktelen beavatkozástól, valamint a meggondolatlan intézkedéstől történő védelmét. 
3.5. Az állatkertben személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – 
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.  

3.6. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdeké-
ben megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt ada-
tok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók 
és az érintetthez rendelhetők. 

3.7. A személyes adatállományok kezelése során a személyes adatok védelméhez fűződő jo-
got és az érintett személyiségi jogait - ha  törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez 
fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik. 

3.8. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesí-
tése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvé-
nyesnek kell lennie. 

3.9. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásá-
hoz szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

3.10. Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az a vonatkozó 
jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

3.11. Az adatkezelő: 
a) a tudomására jutott minősített adatot csak feladatainak ellátására használhatja fel, 

nem hozhatja illetéktelen személyek tudomására, nem adhat ki vezetője engedélye 
nélkül semmilyen információt. Az adatkezelő köteles az illetéktelen adatkérő, illetve 
igénylő részére az adathozzáférés és felhasználás minden formáját megtagadni. Az 
adatkezelő tudomására jutott adatok kezeléséért személy szerinti felelősséggel tarto-
zik. 
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b) köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve 
a tevékenységére vonatkozó alapvetõ fontosságú információkat megõrizni. Ezen túl-
menõen sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betölté-
sével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy 
más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közér-
dekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 

3.12. Aki jogellenes adatkezelést észlel, köteles az adatkezelőt felszólítani a jogellenes adat-
kezelés beszüntetésére, köteles a közvetlen vezetőt és az adatvédelmi felelőst tájékoz-
tatni a jogellenes magatartás észleléséről, a kezelő személyről és a kezelt adatok köré-
ről. A közvetlen vezető köteles az ügyvezetőt tájékoztatni a jogellenes adatkezelés fel-
tárásáról, továbbá köteles minden szükséges intézkedést megtenni a jogellenesség 
megszüntetése és a jogellenes adatkezelés folytán bekövetkező kárenyhítés és kárel-
hárítás érdekében. 

3.13. A minősített adat kezelésére az álatkert nem jogosult. 
 
 

II. fejezet 
 

AZ ADATVÉDELEM SZERVEZETE 
 

1. Ügyvezető 
 
Ellátja a törvény által a hatáskörébe utalt feladatokat, ennek keretében: 
 
1.1. Kiadja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot. 
1.2. Ellátja az adatvédelmi felelősi feladatot. 
1.3. Dönt a szervezeten kívüli adatkarbantartók személyéről, és az adatkarbantartásra vonat-

kozó szerződésről. 
1.4.Meghatározza a szervezeten kívüli személy vagy szerv által elvégzendő adatkarbantartási 

feladatokat. 
1.5. Jóváhagyja az informatikai beszerzéseket (beruházások, fejlesztések). 
1.6. Ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, valamint az informatikát érintő nyilvántartáso-

kat. 
1.7. Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghoza-

talában, valamint az érintettek jogainak biztosításában. 
1.8. Ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adat-

biztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a 

megtartását. 

1.9. Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén 
annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. 

2.0. Elkészítteti és folyamatosan aktualizálja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabály-

zatot. 

2. Az informatikus 
 
2.1. Ellátja a megbízási szerződésében részletezett feladatokat. 
2.2.Az ügyvezető kérelme alapján közreműködik az adatkezelők egyéni kódjának, 

jelszavának, jogosultságának beállításában azon munkaállomások tekintetében, melyek 
használatára jogosultsággal rendelkezik. 

2.3. Használatba állítás előtt ellátja a szoftverek és hardverek rendszerbe állítását 
(installálását). 

2.4. A tárolt adatok vonatkozásában gondoskodik a kezelt adatok jogosulatlan hozzáférésének 
megakadályozásáról, adatok módosításáról, illetőleg gondoskodik a tárolt adatok 
megsemmisülésének megakadályozásáról. 
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2.5. Igény esetén közreműködik a számítógépeken tárolt adatok esetében a megadott 
szempontú adatszolgáltatásban. 

2.6. Elvégzi a tárolt adatok biztonsági mentését, naplózását. 
2.7. Vírusfertőzöttség esetén elvégzi a fertőzött informatikai eszköz vírusmentesítését. 
2.8. Szükség szerint ellátja a számítógépek és a hálózat karbantartását, gondoskodik a 

munkaállomások üzemszerű működéséről. 
2.9. Ellátja az adatkezeléssel kapcsolatos esetenként meghatározott feladatokat. 
2.10. Ellátja az informatikai eszközök szervizelésével kapcsolatos feladatokat. 
2.11. Üzemzavar esetén elvégzi az informatikai rendszerek újraindítását, a hálózat 

alkalmazásainak és adatainak a visszatöltését. 
2.12. Folyamatosan üzemelteti a számítógépes hálózatot. 
2.13. Igény esetén segítséget nyújt az adatkezelőknek a számítástechnikai alkalmazások 

használatánál és az adatbázisok kezelésénél. 
 

III. fejezet 
 

NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI ELJÁRÁS 
 

1. Nyilvántartások kezelése 
 
1.1. Az állatkert valamennyi szervezeti egysége vezeti a nyilvántartásokat a kezelésében lévő, 

illetőleg a feladat ellátásához szükséges adatokról. 
1.2. Az adatok nyilvántartása történhet elektronikus, illetve manuális módon.  

 
2. Az adatszolgáltatás rendje és díja 

 
2.1. Az adatszolgáltatás kérelemre és hivatalból történhet. 
2.2. A kérelemre történő adatszolgáltatás szóban, írásban vagy elektronikus úton történhet. A 

szóban történő adatigénylés esetén az adatszolgáltatás adatszolgáltatást igénylő lap út-
ján történik, melyet a kérelmező tölt ki (1. melléklet). 

2.3. Az adatszolgáltatás iránti kérelmeket iktatni kell és a 2. mellékletben meghatározott for-
mában kell manuális vagy elektronikus úton nyilvántartani.  

2.4. Személyes adat kizárólag akkor szolgáltatható, amennyiben annak jogszabályi feltételei 
fennállnak.  

2.5. A személyes és a közérdekű adat ütközése esetén a személyes adatok védelméhez való 
alapjogot és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjogot egymásra tekintettel 
kell értelmezni, és mindig a vizsgált kérdés tárgyára figyelemmel kell megállapítani e két 
alapjog hierarchiáját.  

2.6. Amennyiben az adatigénylés jogszerűsége, teljesíthetősége vagy ehhez kapcsolódó más 
körülmény vonatkozásában kétség merül fel, minden adatkezelő köteles az adatvédelmi 
felelős véleményét kikérni. 

2.7 Adatszolgáltatás díját a 3.sz. melléklet. 

 
IV. fejezet 

 
ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG 

 
1. Az infrastruktúrához kapcsolódó biztonsági intézkedések 

 
1.1. Az adatállományok kezelését, tárolását ellátó helyiségekbe, illetőleg munkaterületre kizá-

rólag az adott adatállomány kezelését végző ügyintéző, illetőleg az illetékes vezető jelen-
létében léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak más személyek.  

1.2. Az ügyfelek csak az állatkert látogatók részére kijelölt részen tartózkodhatnak.  
1.3. Az adatállomány kezelését végző ügyintéző távolléte alatt az általa használt programokból 

köteles kijelentkezni, ezzel is megakadályozva az illetéktelen adathozzáférést.  
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A számítógépeket az irodahelyiségekben úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy a 
képernyőn megjelenő információk ne legyenek láthatóak illetéktelen személyek (pl. ügyfél, 
stb.) részére. A munkavégzés szüneteiben a számítógépet alaphelyzetbe kell állítani úgy, 
hogy azon információk, dokumentumok ne legyenek láthatóak. 

1.4..Az adatkezelő a saját jelszavait köteles titokban tartani, azt harmadik fél számára 
semmilyen     körülmény között át nem adhatja. Az adatkezelő jelszavával elkövetett 
cselekmény az adatkezelőt terheli. Amennyiben az adatkezelő azt észleli, hogy a jelszava 
illetéktelen személy tudomására jutott, köteles jelszavát azonnal megváltoztatni és ennek 
tényét az adatvédelmi felelősnek jelenteni.  

1.5. A helyiségek és az adattároló eszközök kulcsairól másolat csak indokolt esetben, az ügy-
vzeteő írásbeli engedélyével készíttethető.  

1.6. A riasztóval ellátott helyiségek riasztóját a munkavállaló a napi munkavégzés befejezé-
sekor üzembe helyezi.  

 
2. A hardverállományhoz kapcsolódó biztonsági intézkedések 

 
2.1. A számítástechnikai berendezések használatára elsősorban annak kezelője, távolléte 

esetén a szervezeti egység munkatársai, illetve az informatikusok jogosultak.  
2.2. Az állatkert állományába tartozó számítástechnikai eszköz a hivatalon kívül nem 

használható, azt a hivatalból kivinni tilos. E rendelkezés nem vonatkozik a hordozható 
számítástechnikai eszközökre (pl. notebook). 

2.5. A hardver és szoftver elemek rendszerbe állítását – amennyiben nem a forgalmazó cég 
végzi el – kizárólag az informatikusok jogosultak elvégezni. 

2.6. A számítástechnikai rendszerben keletkező üzemzavar esetén – az adatkezelő a hiba, 
illetve a tünetek megjelölésével értesíti az informatikusokat. Az informatikusok 
haladéktalanul megkezdik a hibaelhárítást, az üzemzavar megszüntetését.  

 
3. A szoftverekhez kapcsolódó biztonsági intézkedések 

 
3.1. Szoftver installációt kizárólag az informatikusok végezhetnek a teljes informatikai 

rendszerben.  
3.2. Fájlcserélésre alkalmas szoftver (torrent) használata a hivatalban tilos. 
3.3. Az installált valamennyi szoftvert nyilván kell tartani. A nyilvántartás naprakész 

vezetéséért az informatikusok a felelősek. 
3.4. A tárolt adatállományokról rendszeresen biztonsági mentéseket kell készíteni. A 

biztonsági mentéseket és azok tárolását az informatikusok látják el. 
3.5. A számítógépes programok, szoftverek kezelésében, használatában az informatikusok 

igény esetén segítséget nyújtanak az adatkezelők részére. 
 

 

 
V. fejezet 

 

1. Érintettek jogai és érvényesítésük  

Tájékoztatáshoz való jog  
Az állatkert az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás megtörténhet 
azáltal is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az állatkert közzéteszi, és erre 
az érintett figyelmét felhívja.  
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett tájékoztatást elsősorban 
az ügyfélszolgálattól, ennek eredménytelensége esetén az adatvédelmi felelőstől kérhet.  
Az állatkert törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kap-
janak az adatkezelés részleteiről.  
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Az érintett kérelmére az állatkert. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa meg-
bízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jog-
alapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adatto-
vábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az állatkert köteles a kérelem benyújtásától számított 15 
nap alatt, de legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. 
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez ve-
zetett.  
Az érintett tájékoztatását az állatkert csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi.  
 
Helyesbítéshez való jog  

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az állatkert helyesbítse. Abban 
az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az állat-
kert szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érin-
tett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.  
 
Törléshez és tiltakozáshoz való jog  

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai tör-
lését. Az állatkert az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló 
adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható követ-
kezményekről az állatkert az érintettet tájékoztatja.  
Az állatkert a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon ala-
pul, és az adatkezelés az állatkert jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési 
kérelem teljesítésének megtagadása esetén az állatkert az érintettet annak okáról tájékoztatja.  
Az érintett az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.  
 

Az érintett jogainak érvényesítése  

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét elsősorban ügyfélszolgálathoz, vagy 
az adatvédelmi felelőshöz nyújthatja be.  
Ha az állatkert az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kére-
lem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kére-
lem elutasítása esetén a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatja az érintettet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az állatkert az irányadó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően jár el.  
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és az információs önrendelke-
zési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Tör-
vénykönyv alapján érvényesítheti jogait.  
Az érintett személyes adatai védelméhez való jogának megsértése esetén fordulhat a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát. A jogel-
lenes adatkezeléssel okozott kárért az állatkert a vonatkozó törvényekben előírtak szerint fe-
lelős.  
Az állatkert az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelménye-
inek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.  
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VI. fejezet 
 

 
2. E szabályzat 2017. március 01. napján lép hatályba. 
 
Pécs. 2017. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siptár Dávid 
ügyvezető 
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1. melléklet 
 

 
Adatszolgáltatást igénylő lap 

 
 

Igénylő szervezet, személy neve: 

Igénylő szervezet  vezetőjének neve, beosztása: 

Igénylő címe: 

Igénylő telefonszáma: 

Igénylés időpontja: 

Az adatszolgáltatás kért módja: 

- levél:  postacím: 

- fax:  faxszám: 

- on-line: e-mailcím: 

Igénylés, adatfelhasználás célja: 

Adatigénylés jogalapja, kapcsolódó dokumentumok felsorolása: ……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Igényelt adatok fajtája (személyes, közérdekű):………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A kért adatok………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A kért adatok ……. számú mellékletekben kiadhatók. 

Adatszolgáltatás időpontja: ………………………………………………………………………….. 

Engedélyezés időpontja: …………………………………… 

Engedélyező aláírása: …………………………………….., 

    (ügyvezető) 

 
Kijelentem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adatokat kizárólag az adatigénylés céljának 
megfelelően használom fel, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat mindenkor megtar-
tom. 
 
        …….………………………… 

Adatigénylő aláírása 
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2. melléklet 
Személyes és közérdekű adatok adatszolgáltatási nyilvántartása 

 

Az adatszol-
gáltatás idő-

pontja 

Az adatszol-
gáltatást 

igénylő sze-
mély 

-szervezet 
megjelölése 

Az adatszol-
gáltatás jog-

alapja 

Az adatszol-
gáltatás célja 
(csak szemé-

lyes 
adatszolgálta-

tás 
esetén) 

Az adatszol-
gáltatás faj-

tája, 
kért adatok 

Az adatszol-
gáltatás 
módja 

(levél, fax,  
on-line) 

Az adatszol-
gáltatást 

igénylő olvas-
ható aláírása 
(személyes 

adatigénylés 
esetén) 

Az adatszol-
gáltatás eluta-
sításának in-

doka 

Az adatszol-
gáltatást telje-
sítő személy 

Az adatszolgálta-
tást engedélyező 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megjegyzés:  Közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatás esetén a nyilvántartást értelemszerűen kell alkalmazni 
Adatbetekintés esetén az adatszolgáltatási nyilvántartást értelemszerűen kell alkalmazni. 
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3. melléklet 
 

Az adatigénylés teljesítésével járó adathordozói, kézbesítési és munkaerő-ráfordítás költségei minden esetben az adatigénylőt terhelik az alá-
bbi mértékben: 
 
1. Adathordozó költségei: 

Adathordozó Egység Egységár (bruttó) 

Papírlap A4 színes oldal 130 Ft 

Papírlap A3 színes oldal 260 Ft 

Papírlap A4 fekete-fehér oldal 12 Ft 

Papírlap A3 fekete-fehér oldal 24 Ft 

CD lemez darab 580 Ft 

Egyéb adathordozó (SD-kártya, USB-stick, stb.) darab eseti beszerzési költség, amelyről adatigénylő előzetes 
tájékoztatást kap, amelynek tudatában más adathordozót 

választhat 

 
Papír alapon nyújtott adatszolgáltatás esetén a költségek megállapításakor a 10 oldal fölötti másolt vagy nyomtatott oldalak száma vehető 
figyelembe. 
2. Adathordozó kézbesítési költségei: 
Hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja a Magyar Posta Zrt. mindenkori díjszabásának megfelelően. 
Külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szoltáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt 
küldeményekre vonatkozó postai szolgáltatás díja. 
3. Munkaerőráfordítás költsége: 
A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részéről abban az esetben kerül felszámításra a munkaerőráfordítás költsége, amennyiben az adati-
génylés teljesítéséhez szükséges munkaidőráfordítás meghaladja a 4 munkaórát. 
Munkaidő ráfordítás költségének számításakor a kerekítés szabályainak megfelelően személyenként kerül megállapításra az adatszolgáltatásra 
fordított munkaórákból eredő költség. 
A munkaidő ráfordításból eredő költségek megállapításakor a teljesítésre fordított munkaórák számának, valamint a munkavállaló egy órára eső 
tényleges munkaerőköltségének szorzatát vesszük figyelembe. A díj kiszámításakor minden munkatárs esetében egyéni díjszámítás történik, 
amennyiben az összes munkaidőráfordítás meghaladj a 4 órát, a munkaidő ráfordítás díja ezek összege, legfeljebb 4.000 forintig. 
Az adatigénylés teljes költségtérítése nem haladhatja meg az 5.000 forintot. 


