ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
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A Cégcsoport az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek
magánszférájának lehető legteljesebb védelmét.
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A Cégcsoport az alábbiak szerint gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint ennek érdekében megteszi
a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a
hagyományos, pl. papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. A Cégcsoport az
adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintettek megfelelő tájékoztatásáról
és felkészítéséről.
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A Cégcsoport a papír alapon kezelt adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítja:
Fizikai védelem, Tűz- és vagyonvédelem, Archiválás / irattár
A Cégcsoport a munkavállalói számára Clean Desk Policy-t ír elő, így személyes adatokat tartalmazó
dokumentumok nem maradhatnak a munkavégzés helyén (pl. irodai íróasztalokon) a munkavégzés
lezárultával. A Cégcsoport székhelyére kizárólag belépőkártyával lehet belépni, amely rendszer rögzíti a
belépő nevét, érkezésének és távozásának idejét. A Cégcsoport székhelyén recepció működik, ahol az
érkező vendégnek jeleznie kell, hogy a Cégcsoporthoz érkezik, illetve meg kell neveznie az őt fogadó
személyt. A vendég a Cégcsoport irodahelyiségébe való belépéstől fogva az őt fogadó személy kísérete
alatt áll. A Cégcsoport szerverszobájába csak az IT-ért felelős személy juthat be. A szerverszobát fizikai
védelem (speciális belépési jogosultság) védi. Az iratok jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott
helyiségben kerülnek tárolásra. A manuálisan kezelt iratok meghatározott idő elteltével irattárba kerülnek.
Az irattár jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben található.
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A Cégcsoport a számítógépes hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket
foganatosítja:
- A Cégcsoport által kezelt személyes adatok megőrzési helye a Cégcsoport számítástechnikai eszközei,
valamint a Cégcsoport által üzemeltetett szerver webtárhelye.
- Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmasak arra, hogy az adatok az arra
feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek, hitelességük biztosított legyen (adatok pontossága),
igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen
védettek legyenek (adat bizalmassága).
- A Cégcsoport az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő
kockázattal arányos mértékben gondoskodik. A Cégcsoport az adatokat megfelelő (hardveres és szoftveres)
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Cégcsoport naplózást alkalmaz, így az
adatok integritásának, bizalmasságának sérülése dokumentált és visszakereshető. Emellett hozzáférési

jogosultsági rendszer került kialakításra, ennek mentén a Cégcsoport a munkavállalói hozzáférési
jogosultságokat részletesen szabályozta.
- A Cégcsoport a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi –
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

- A Cégcsoport az adatkezelés során megőrzi
a)

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és

teljességét;
c)

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
- A Cégcsoport a biztonságról az alábbi szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik:
a)

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelem biztosított.

b)

Hozzáférés-védelem: A Cégcsoport hálózatán kezelt személyes adatok, adatállományok

hozzáférése felhasználónévvel és jelszóval biztosított. Az érintettek által megadott adatok titkosított vonalon,
úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek a Cégcsoport szerverére, ami garantálja,
hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetők.
c)

Hálózati védelem: A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával

biztosított, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
d)
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Egyéb: Az adatokról meghatározott időközönként biztonsági mentés készül.

A Cégcsoport és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene.
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