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Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletében (továbbiakban: Rendelet), 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglaltakra figyelemmel a személyes adatok 
védelmének eljárásrendjét az alábbiak szerint állapítom meg az Ötkerek-S Kft-nél. 

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA: 

Jelen Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, 
amelyek biztosítják, hogy az Egyesület adatkezelése. a Rendelet, továbbá az Infotv. 
rendelkezéseinek megfeleljen. 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 

ELNEVEZÉS: ÖTKEREK-S KFT. 

SZÉKHELY: 1192 BUDAPEST, Mészáros Lőrinc utca 12/B. 

ADÓSZÁM: 14481389-2-43 

HONLAP: www.otkerekes.hu 

E-MAIL CÍM: ksekerekes@gmail.com 

TELEFONSZÁM: +36 20 297-9972 

KÉPVISELŐ NEVE:  Kerekes Balázs 

(a továbbiakban: Adatkezelő) 

3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

3.1. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Ötkerek-S Kft. 
általi kezelésére terjed ki. 

3.2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat 
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.  

3.3. Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi 
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.  

4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke 
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 

4.1. „személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 
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4.2. „adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés; 

4.3. „adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja; 

4.4. „adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

4.5. „címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 

4.6. „az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

4.7. „adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 

II. FEJEZET – SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság  

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni.  

2. Célhoz kötöttség 

Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem 
kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A Rendelet 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból történő további adatkezelés.  
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3. Adattakarékosság 

Az adatkezelések a célok szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, 
és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

4. Pontosság 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 
pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.  

5. Korlátozott tárolhatóság 

Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból kerül majd sor. 

6. Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

7. Elszámolhatóság 

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a 
megfelelés igazolására. 

Az adatkezelés ezen fejezet alapelveinek megfelelően történik az Ötkerek-S Kft.-nél. 

III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

1. ADATKEZELÉS AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA ALAPJÁN 

1.1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a jelen Szabályzat 1. számú Melléklete 
szerinti hozzájáruló nyilatkozatot kell alkalmazni. 

1.2. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a 
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  

1.3. Az Ötkerek-S Kft. nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a 
szerződés megkötéséhez, ill. teljesítéséhez. 

1.4. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint 
annak megadását.  

1.5. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő 
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi 
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kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

2. SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS 

2.1.  Munkaügyi nyilvántartás 

2.1.1. A munkavállalótól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, 
amelyek munkaviszony, megbízási jogviszony létesítéséhez, fenntartásához és 
megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait 
nem sértik. 

2.1.2. Az Ötkerek-S Kft. munkaviszony, megbízási jogviszony létesítése, teljesítése 
vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállalók alábbi adatait: 

 név, születési név; 
 születés helye, ideje;  
 anyja neve; 
 lakcíme;  
 állampolgársága;  
 adóazonosító jele; 
 TAJ száma; 
 telefonszáma; 
 e-mail címe; 
 személyi igazolvány száma; 
 bankszámlaszáma; 
 munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 
 munkaköre, 
 iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 
 illetményének, munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb 

juttatásaival kapcsolatos adatok; 
 a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve 

írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek 
jogosultsága. 

2.1.3. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör 
gyakorlója, az Ötkerek-S Kft. munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és 
adatfeldolgozói.  

2.1.4. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony, megbízási 
jogviszony megszűnését követő 50 év.   

2.2. Szerződő partnerek adatainak kezelése  

2.2.1. Az Ötkerek-S Kft. - szerződés teljesítése jogcímen - a szerződés megkötése, 
teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, 
szerződéses partnerként szerződött személyek és képviselőik 
(kapcsolattartóik): nevét, adószámát, cégjegyzék számát, székhely, telephely 
címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, vevőszámát. 

2.2.2. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés 
megkötését megelőzően a szerződés megkötése céljából szükséges. Az 



5 
 

érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a 
szerződés teljesítése jogcímén alapul. 

2.2.3. A személyes adatok címzettjei: az Ötkerek-S Kft. munkavállalói és 
adatfeldolgozói.  

2.2.4. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 
5 év.  

3. JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS  

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az 
adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló 
jogszabály rendelkezései irányadók.  
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától 
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.  
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező.  
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 
adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú 
kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás 
időtartama 8 év. 

3.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

3.1.1. Az Ötkerek-S Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt 
adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából 
kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes 
személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános 
forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: 
adószám, név, cím, adózási státusz.  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
167.§ alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy 
szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló 
személy aláírása; a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, a befizető aláírása. 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: 
vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel. 

3.1.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év. 

3.1.3. A személyes adatok címzettjei: az Ötkerek-S Kft. adózási, könyvviteli, 
bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.  
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3.2. Kifizetői adatkezelés  

3.2.1. Az Ötkerek-S Kft., jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt 
adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok 
megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) 
céljából kezeli azon érintettek - munkavállaló, családtagjaik, 
foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők - adótörvényekben előírt 
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017.évi CL. törvény az adózás rendjéről 
(Art.) 7.§ 31.)  kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza 
meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes 
személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, 
állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, 
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).  

3.2.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év.  

3.2.3. A személyes adatok címzettjei: az Ötkerek-S Kft. adózási, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói. 

IV. FEJEZET - AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról 
az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  

2. Az érintett hozzáférési joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben 
meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  

3. A helyesbítéshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 
Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.  
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5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 
rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.  

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha 
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

7. Az adathordozhatósághoz való jog  

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta. 

8. A tiltakozáshoz való jog  

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken 
alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. Tiltakozás esetén az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel 
szemben. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a Rendeletet.  

11. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a 
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem 
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tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy 
annak eredményéről.  

12. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 
személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait. 

V. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Ötkerek-S Kft. valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes 
adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., 
érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

Az Ötkerek-S Kft. az informatikai rendszereket vírusvédelemmel látja el.  

Az Ötkerek-S Kft. az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján 
végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az 
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek 
hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 
férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó 
iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.  

Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.  

VI. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

1. Az adatvédelmi incidens fogalma  

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi (Rendelet 4. cikk 12.) 

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon 
elvesztése,  személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési 
papírok); adatok nem biztonságos továbbítása,  ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen 
másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.  
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2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása   

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az 
Ötkerek-S Kft. vezetőjének feladata. 

Az Ötkerek-S Kft. munkavállalói kötelesek jelenteni a Kft. vezetőjének, ha adatvédelmi 
incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. Adatvédelmi incidens bejelenthető az 
Ötkerek-S Kft. központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő 
partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági 
gyengeségeket.  

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Ötkerek-S Kft. haladéktalanul megvizsgálja a 
bejelentést. Ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi 
incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  
b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  
c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  
d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  
e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  
f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén  az érintett rendszereket, személyeket, 
adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens 
bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően 
lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 

 Jelen szabályzat 2018. május 1. napjától hatályos és kötelezően alkalmazandó. 

  

Budapest, 2018. május 1.  

 

       ………………………………………………………. 

             Kerekes Balázs 
             ÖTKEREK-S KFT. ügyvezetője 
 


