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1. Cél 
 

Jelen szabályzat célja a BÁCSVÍZ Zrt. mint adatkezelı által vezetett nyilvántartások törvényes 
rendjének meghatározása, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 
követelményei érvényesülésének biztosítása, valamint a jogosulatlan hozzáférés, az adatok 
megváltoztatásának és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozása. 

 
2.  Területi érvényesség 
 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Részvénytársaság valamennyi szervezeti egységére, 
csoportjaira, azok minden dolgozójára, akik munkakörükbıl eredı feladataik ellátása során 
adatkezelési tevékenységet végeznek, ilyen tevékenységet irányítanak, ellenıriznek, vagy 
abban bármilyen jogcímen közremőködnek.  

 
3.  Hivatkozott dokumentumok 

 
- 1992 évi LXIII. törvény A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 

nyilvánosságáról 
- 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvérıl. 
- 1998. évi VI. törvény Az egyének védelmérıl a személyes adatok gépi feldolgozása során   
- 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrıl 
- 2005. évi XC. törvény az Információszabadságról 
- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 
- SZMSZ 
- Kollektív Szerzıdés 
- Informatikai szabályzat 
- Iratkezelési irattározási szabályzat 
- Humánerıforrás gazdálkodás c. eljárás 
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályzat 

 
4. Fogalom meghatározások  
 

Adatállomány: a Részvénytársaságon belül kezelt, szerzett és képzett adatok összessége 
 

Adatbiztonság: az adatok védelme. Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosulása és 
megsemmisülése elleni mőszaki és szervezési megoldások rendszere. 

 
Adatkezelı: jelen szabályzat szempontjából a Részvénytársaság, annak adatkezelést végzı 
szervezeti egységei és munkavállalói, foglalkoztatott megbízottai, szakértıi 
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 
mővelet vagy a mőveletek összessége, így például győjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
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felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az 
alkalmazás helyétıl. 
 
Adatfeldolgozó: a Részvénytársaság megbízásából - beleértve a jogszabályi rendelkezés 
alapján történı megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzı természetes vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet. 
 
Adatvédelem: az adatalanyok védelme. A személyes adatok győjtésének, feldolgozásának és 
felhasználásának korlátozását, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, 
eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megırzi 
e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetıleg egy 
vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemzı tényezı alapján azonosítani lehet. 

 
Különleges adat:  
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
 pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyızıdésre, az érdekképviseleti szervezeti 
 tagságra vonatkozó adat. 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a 
 bőnügyi személyes adat. 

 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı – kezeléséhez. 

 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetıvé teszik. 
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges. 
 
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idıre történı 
lehetetlenné tétele. 
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Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése. 
 
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik. 
 
E-mail: (Electronic mail) Elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, 
amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével. 
 
 
GPS: (Global Positioning System) Globális Helymeghatározó Rendszer 
egy fejlett helymeghatározó rendszer, amellyel 3 dimenziós helyzetmeghatározást, idımérést 
és sebességmérést végezheı el földön, vízen vagy levegıben.  
 
Internet: Az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. 
metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, 
kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni 
felhasználókat. 
 
Biztonságtechnikai kamera: Speciálisan biztonságtechnikai alkalmazásokra kifejlesztett 
kamerák kis energiafelhasználású berendezések, stabil, megbízható képminıséggel. Feladattól 
fügıen általában fekete-fehér vagy igény szerint színes, elsısorban nappali vagy érzékenyebb 
kialakítású éjjel-napali stb. lehetnek, rendkívől széles skálán mozogva a felbontás, 
fényérzékenység, torzítás stb. értékek tekintetében. 
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5. Eljárás, felelısség 
 

5.1. Személyes adatok kezelése 
 

 ” Személyes adat Részvénytársaságnál akkor kezelhetı, ha  
− ahhoz az érintett hozzájárult, vagy 
− azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 

helyi önkormányzat rendelete elrendeli. ” 
 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
 
Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhetı, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és 
ideig. Ha az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, 
az adatokat törölni kell, vagy meg kell semmisíteni. 

 
Az érintettel az adat felvétele elıtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy 
az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelezı. Kötelezı adatszolgáltatás esetén meg kell 
jelölni az adatkezelést elrendelı jogszabályt, illetve a Részvénytársaság belsı 
szabályozását is. 
 
Felelıs : egységvezetı, adatkezelı 
 
Az Részvénytársaság szervezeti egységeinél adatkezelést végzı alkalmazottak kötelesek 
az általuk megismert személyes adatokat szolgálati titokként megırizni. Ilyen 
munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett. 

 
Felelıs:  javaslattételért : egységvezetı 
  végrehajtásért  : humánerı gazdálkodási vezetı 

 
Az adatkezelésben érintett beosztásokat az 5.sz. melléklet, a titoktartási nyilatkozat 
mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

5.1.1. Ügyfélnyilvántartás 
 

A közüzemi fogyasztó személyes adatai kezelésének alapvetı célja:  
a vízszolgáltatás és csatornahálózat használat elérhetıvé tétele, az igénybevett 
szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott de be nem fizetett ellenérték 
beszedése, behajtása, a kiszámlázott és befizetett díjak, valamint a díjszámítás 
helyességének ellenırzése. 

 
A fogyasztóktól az adatkezelı csak olyan személyes adatot kérhet, amelyek a 
szolgáltatási szerzıdés megkötéséhez, valamint a számla elkészítéséhez és a díj 
beszedéséhez feltétlenül szükségesek: 
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a.) Gazdálkodó szervezet esetén 
− fogyasztó neve 
− székhelye 
− levelezési címe 
− számlát vezetı pénzintézet neve 
− pénzforgalmi jelzıszáma 
− adóigazgatási azonosító száma 
− KSH besorolási száma 
− szolgáltatás helye ( irányítószám, helység, utca, házszám, em, ajtó ) 
− képviselı neve, telefonszáma 

 
b.) Magánszemély esetén 

− fogyasztó neve 
− lakcím, levelezési címe 
− születési hely, idı 
− anyja neve 
− személyi igazolvány száma 
− lakossági folyószámla száma ( átutalással fizetı fogyasztó esetén ) 
− szolgáltatás helye ( irányítószám, helység, utca, házszám, em, ajtó ) 

 
A fogyasztótól különleges adat nem  kérhetı. 
 

Felelıs:  értékesítési osztályvezetı, adatkezelı 
 
 

5.1.2. Munkavállalói nyilvántartás 
 

A munkavállalói nyilvántartás a munkaviszonyra és más, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyra (a továbbiakban együttesen: munkaviszonyra) vonatkozó tények 
dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a hatályos törvények, 
a Részvénytársaság Szervezeti és Mőködési Szabályzata, Kollektív Szerzıdése valamint 
a Humán erıforrás gazdálkodás c. eljárás képezik. 

 
A munkavállalói nyilvántartás adatai a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos 
tények megállapítására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és 
statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel. 
 
A munkavállalói nyilvántartás a Részvénytársaság valamennyi munkavállalójának, 
illetve bármilyen a Részvénytársaságtól magánszemélyként juttatásban részesülı egyéb 
természetes személyek adatait tartalmazza (továbbiakban együttesen: munkavállalók). 

 
A munkavállalói nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja. A jogviszony 
keletkezésekor történik meg az elsıdleges adatfelvétel. A munkavállalói nyilvántartás 
vezetıje, kezelıje a Részvénytársaság Humánerıgazdálkodási szervezete. 
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A Részvénytársaság munkáltatói tevékenységével összefüggésben a mindenkor hatályos 
törvényekben meghatározott adatok nyilvántartására  és továbbítására jogosult.  

 
Érdekképviseleti tagságra vonatkozó adatot kizárólag a Humánerıgazdálkodás kezelhet. 
Ilyen az adatkezelés csak akkor folytatható, ha az érintett ezt az alábbi adattartalommal 
kérelmezte: 

- az érintett személy azonosító adatai (név, anyja neve, lakcím); 
- kijelentés, miszerint az érintett személy egy megnevezett érdekképviseleti 

szervezet tagjaként megbízza a nevesített munkáltatót, hogy a tagdíjat vonja le, 
különítse el és az érdekképviselet részére utalja át 

- a megbízás idıtartama 
- az érdekképviselet számlaszáma, ahová az átutalást teljesíteni kell.  

 
A nyilvántartás kezelése vegyes rendszerben számítógépen vagy manuális módszerrel 
történik.  
 
A Részvénytársaság szervezetén belül a munkavállalói nyilvántartásból csak azon 
személyek részére teljesíthetı adatszolgáltatás és csak olyan mértékben, amely az adatot 
kérı munkaköri feladata ellátásához, vagy megbízása teljesítéséhez feltétlenül szükséges 
és elégséges. Különleges adat a vezetı kérésére sem adható át.  
  
Felelıs: adatkezelı 
 
A vezetı beosztásúak az  - utasítási jogosultsággal -  irányításuk alá rendelt 
munkavállalók összes adatát - kivéve a különleges adatok - megismerhetik. Minden más 
hozzáférés ellen a munkavállalói adatokat védeni kell. 

 
Teljes körő munkavállalói-adat hozzáférésre jogosultak körét a Humánerıforrás 
gazdálkodás c. eljárás szabályozza. 

 
Felelıs : humánerı gazdálkodási vezetı, adatkezelı 

 
 

5.2. Különleges adat kezelése 
 
A Részvénytársaság által – kivéve Humánerı gazdálkodás és Humánerı ellátás  
betegellátással és érdek-képviseleti szervezeti tagsággal kapcsolatos adatkezelését – 
különleges adat nem kezelhetı.  
 

 
5.3. Nyilvántartás 

 
A Részvénytársaságon belül az egyes szervezeti egységek által kezelhetı adatok körét – az 
5.1.1. és 5.1.2 pont kivételével - minden adatkezelés esetében külön kell meghatározni. A 
meghatározást az adott szervezeti egységek vezetıi kezdeményezik és végzik, a belsı 
adatvédelmi felelıs bevonásával.  
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Felelıs : belsı adatvédelmi felelıs, adatkezelést indító szervezeti egység vezetıje 
 
A Részvénytársaságnál létesített minden adatkezelésrıl nyilvántartást (Adatkezelési 
nyilvántartás) kell vezetni.  
 
A nyilvántartás dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és 
körülményeket. ( Adatkezelés nyilvántartási adatlap 4. sz. melléklet ) 
Az adatkezelés dokumentumait a belsı adatvédelmi felelıs tárolja az adatkezelés 
megszőnéséig. Az adatkezelés megszőnése után a nyilvántartást irattárba kell helyezni és 
tíz évi megırzési idı után selejtezni kell. 
 
Felelıs: belsı adatvédelmi felelıs,  egységvezetık, adatkezelı 

 
5.4. Adattovábbítás,  adatkezelések összekapcsolása 

 
A Részvénytársaságon belül az ügyfelek személyes adatai – a feladat elvégzéséhez 
szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely az 
ügyféllel fennálló jogviszony alapján egyéb feladatokat lát el.  

 
Felelıs: egységvezetık, adatkezelık 
 
A Részvénytársaság által folytatott ügyfél-adatkezelés egycélú, így tiltott adatkezelés-
összekapcsolás nincs. 
 
A Részvénytársaság külföldre személyes adatot nem továbbít. 
 
Felelıs: egységvezetık, adatkezelık 
 
A Részvénytársaság a szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlák, tájékoztatók, kamatközlı 
levelek és fizetési felszólítások nyomtatására, borítékolására és ügyfelekhez való 
eljuttatására adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
 
A Részvénytársaság által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos. A 
Részvénytársaságról szóló – személyes adatokon is alapuló – statisztikai adatok 
közölhetık. 
 
A Részvénytársaságon kívüli szervtıl vagy magánszemélytıl érkezı, adatközlésre 
irányuló megkeresés csak akkor teljesíthetı, ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad a 
Részvénytársaság részére, illetve ha az érintett felhatalmazása nélküli adatközlést törvény, 
vagy rendelet szabályozza.  
Az adatközlésre irányul megkeresés jogszerőségének ellenırzéséért, az adatközlı felel. 
Az érintett elızetesen is adhat felhatalmazást, amely szólhat határozott vagy határozatlan 
idıtartamra és a megkereséssel élı szervek mindegyikére vagy meghatározott körére.  
 
Az érintett nyilatkozattételétıl függetlenül teljesíteni kell a büntetı ügyekben eljáró 
hatóságoktól – rendırség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyırség – valamint a 
nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkezı megkereséseket. E szervek megkereséseirıl az 
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illetékes adatkezelı – közvetlenül vagy a szervezeti egység vezetıje útján – köteles 
írásban tájékoztatni a Részvénytársaság adatvédelmi felelısét.  
 
A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkezı megkeresésre vonatkozó minden adat – a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-a szerint – 
államtitok, amirıl sem más szerv, sem más személy nem tájékoztatható.  
 
A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket 
az erre szolgáló, a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezı nyomtatványon dokumentálni 
kell. Személyes megkeresésnél az adatkérınek a megkeresés tényét a 2. sz mellékleten 
aláírásával kell igazolnia.  Írásos megkeresés esetén annak eredeti példánya és a kitöltött 
nyomtatvány másolati példánya az adatkezelés helyén, a szervezeti egység vezetıjénél 
marad. A kitöltött nyomtatvány eredeti példányát és az ügy iratainak másolati példányát 
az adatkezelıi ügyintézést követıen haladéktalanul az adatvédelmi felelısnek kell átadni, 
aki a megkeresésekrıl nyilvántartást vezet.  
 
 
Felelıs : belsı adatvédelmi felelıs,  egységvezetık, adatkezelı 
 

5.5. Az érintett tájékozódási joga 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, ezen belül : 
- a Részvénytársaság által kezelt személyes adatairól,  
- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idıtartamáról,  
- arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. 
 
A tájékoztatást, a kérelem beérkezését követı lehetı legrövidebb idın, de legfeljebb 30 
napon belül meg kell adni. A tájékoztatást az a szervezeti egység adja meg, amely az 
ügyben eljárni illetékes. 
 
A személyesen eljáró érintett a róla szóló adatkezelésbe betekinthet. A betekintést úgy kell 
biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.  
A tájékoztatás illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha a kért adatokat 
az illetékes szerv a megfelelı eljárás keretében elızetesen államtitokká vagy szolgálati 
titokká nyilvánította. 
Az adatkezelı köteles az érintettel a közlés megtagadásának indokát közölni. 
 
Az érintett írásban kérheti: 
- személyes adatainak helyesbítését,   
-     azon adatainak törlését, melynek felvételéhez korábban saját maga adott hozzájárulást. 
A téves adatot az adatkezelı 5 munkanapon belül helyesbíteni köteles. Jogszerő törlési 
kérelem alapján az adat törlését 5 munkanapon belül el kell végezni. 
 
Minden törlési kérelmet és elutasított helyesbítési kérelmet, továbbá a tiltakozást, valamint 
az ezekre meghozott intézkedést a dokumentálni kell a 3. sz. melléklet kitöltésével, 
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melynek másolati példánya és a kérelem eredeti példánya az adatkezelés helyén, a 
szervezeti egység vezetıjénél marad.  
Az eredeti példány és a kérelem másolati példányát az adatkezelıi ügyintézést követıen 
haladéktalanul az adatvédelmi felelısnek kell átadni, aki a kérelmekrıl, tiltakozásokról 
nyilvántartást vezet.  
 
Felelıs: belsı adatvédelmi felelıs,  egységvezetık, adatkezelı 

 
 

5.6. Közérdekő adatok kezelése 
 

A Részvénytársaság a közérdekő adatait a Társaság internetes honlapján teszi közzé. 
 

Felelıs: Gazdasági igazgató 
 

5.7. Adatbiztonsági rendszabályok 
 
A részletes informatikai adatbiztonsági szabályokat a Részvénytársaság Informatikai 
Szabályzata tartalmazza. 
 
A manuális kezeléső személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell 
betartani:  
 
Tőz-, víz- és vagyonvédelem:  
Az Iratkezelési és irattározási szabályzat szerint. 
 
Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévı iratokhoz csak az illetékes 
ügyintézık férhetnek hozzá. A bér- és munkaügyi iratokat zárható helyiségben, zárható 
iratszekrényekben kell ırizni. 
 
Archiválás: A személyes  adatkezelések iratainak archiválását évente az Iratkezelési és 
irattározási szabályzat alapján el kell végezni. 
 
A tévesen, vagy hibásan kinyomtatott, személyi adatokat tartalmazó dokumentumokat 
helyreállíthatatlanná kell tenni, vagy meg kell semmisíteni. 
 
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében az adatkezelınek a 
Részvénytársaságnál kezelt munkavállalói és ügyfél-adatokat telefonon közölnie tilos. 

 
 Felelıs : egységvezetık, adatkezelık 
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5.8. Biztonsági, vagyonvédelmi eszközök alkalmazása, internet és email forgalom 

ellenırzése, telefonbeszélgetések rögzítése. 
 

5.8.1. GPS berendezés alkalmazása 
 

− A BÁCSVÍZ Zrt. gépjármőinek védelme céljából GPS berendezést szerel a 
tulajdonában lévı gépkocsikra. Az üzembe helyezett berendezések csak 
vagyonvédelmi és biztonsági célra használhatók fel, a munkavégzés ellenırzésére 
nem. 

 
− A GPS berendezések által továbbított adatokat megtekintheti a Szállítási vezetı,  a 

dolgozó munkahelyi vezetıje, valamint felettesei.  
 
− A GPS berendezések összesített adatai nem képezhetik alapját  munkaügyi vitának, 

illetve ezen adatok alapján nem lehet  a dolgozóval szemben a munkavégzésével 
kapcsolatban eljárni. 

 
− Minden új munkavállalót – amennyiben gépjármővezetı, vagy csatolt munkakörben 

gépjármővezetı munkakörbe kerül -  tájékoztatni kell, hogy a Zrt. gépjármővein 
ilyen berendezés mőködik. A gépjármővezetı munkakörben dolgozóval a felvételkor 
a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell aláíratni, melyben tudomásul veszi a GPS 
berendezés alkalmazását. Az aláírt nyilatkozatokat a dolgozó személyi anyagával 
együtt a kell megırizni. 
Felelıs: Humánerı gazdálkodás 
 

− Meglévı GPS berendezések alkalmazása esetén a 6. sz. melléklet szerinti  
 nyilatkozatot kell a gépjármővezetıkkel aláiratni. Az aláírt nyilatkozatokat a  
 Humánerı gazdálkodási szervezethez kell eljuttatni. 

Felelıs: szervezeti egység vezetıje 
Határídı:  2008. december 31. 

 
5.8.2. Biztonsági, vagyonvédelmi kamerák alkalmazása.  

 

− A BÁCSVÍZ Zrt. vagyontárgyainak védelme illetve a beléptetı rendszer felügyelete 
céljából vagyonvédelmi kamerákat szerel fel, ezek felvételeit tárolhatja, illetve 
ellenırizheti. 

 
− A kamerák felszerelése, a felvételek kezelése vagyonvédelmi biztonságtechnikai célt 

illetve a beléptetı rendszer használatának ellenırzését szolgálhatja, nem 
alkalmazhatók a munkavégzés ellenırzésére.  

 
− A BÁCSVÍZ Zrt. minden kamerával ellátott telephelyének bejáratainál táblát kell 

elhelyezni, amely tájékoztatja a belépıket, hogy a telephely teljes területe kamerával 
megfigyelt terület, vagy minden kamera környezetében „kamerával megfigyelt 
terület” táblát kell felszerelni. 
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Felelıs: Fejlesztési szervezet, Gondnokság 
 
− A kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy azokkal ellenırizhetık legyenek a 

közlekedési utak, kapuk, az épület bejáratai, ablakai, valamint a beléptetı rendszer 
kezelıi. 

 
− Nem lehet kamerát elhelyezni pihenı helyen, büfében, WC-ben,  fürdıben valamint 

az öltözıhelységek területén illetve ezek bejáratánál.   
 

− A felszerelt, üzembe helyezett kamerák nem készíthetnek felvételt munkaterületrıl, 
illetve munkavégzésrıl kivéve, ha a felvétel munkavédelmi, munkabiztonsági célból 
készül. A pénztáraknál elhelyezett kamerát úgy kell beállítani, hogy a befizetıt és a 
pénztárpultot mutassa. 

 
− A felvételeket maximum 45. napig lehet megırizni, amennyiben ezen idı alatt nem 

történik olyan esemény, amely a felvételek ellenırzését igényelnék, a felvételeket 
helyreállíthatatlanul törölni kell. 
Felelıs: Fejlesztési szervezet 

 
− A felvételeket megtekinthetik: szükség esetén a biztonsági ırzést végzı társaság 

emberei,  a  BÁCSVÍZ Zrt. ügyvezetése (elnök-vezérigazgató, szolgáltatási 
vezérigazgató-helyettes, gazdasági igazgató, fımérnönök), illetve az adott terület 
vezetıje, valamint amennyiben a megfigyelt területen munkahelyi baleset történik, a 
munkavédelmi felügyelıség munkatársai, a munkavédelmi feladatok ellátásával 
megbízott, valamint a munkavédelmi képviselı(k).  

 
− A rendırség kérésére minden felvételt jegyzıkönyvvel át kell adni. 

 
− Minden megtekintésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a 

megtekintés okát, ki tekinetett a felvételekbe, a megtekintett felvételek adatait – a 
kamera pontos helye, a megfigyelt terület és a megfigyelési idıtartam. 
Felelıs: a felvétel megtekintıje 

 
− Az intraneten közzé kell tenni a felszerelt kamerák helyét – telephelyenként - és a 

megyfigyelt területet.  
Felelıs:  fejlesztési szervezet 
Határid ı: 2008. december 31. 
 

5.8.3. Internet, e-mail és egyéb programok használatának ellenırzése. 
 

− Az informatikai rendszerek, számítógépek, internet és az elektronikus levelezés 
rendjét az Informatikai szabályzat határozza meg. 

 
− Az európai uniós, valamint a hazai adatvédelmi gyakorlat értelmében a 

munkavállalót a munkahelyén is megilleti a magánszférához való jog. A munkáltató 
ellenırizheti a dolgozó céges e-mail forgalmát, azok tartalmát is. Nem ellenırizheti 
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azonban a munkavállaló nevére szóló elektronikus magán leveleket. Mivel az. 
Informatikai szabályzat nem tiltja az elektronikus levelezés magán célra történı 
használatát BÁCSVÍZ Zrt. nem kívánja ellenırizni az e-mailek tartalmát. A vizsgálat 
kizárólag az e-mailek vírusellenırzésére, valamint a felhasználó elektronikus levelei 
által lefoglalt terület méretére terjed ki. 

 
5.8.4. Telefonbeszélgetések felvétele, felvételek kezelése 

 

− A telefonbeszélgetések rögzítésérıl nem rendelkezik külön törvény, így az 
Adatvédelmi törvény  alapján csak az érintett hozzájárulásával történhet meg. A 
hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelı tájékoztatáson alapul. Ezért a beszélgetés megkezdésekor a hívást 
kezdeményezı ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a beszélgetés hanganyagát 
rögzítik. Ezzel a tájékoztatással annak lehetıségét kell megteremteni, hogy az ügyfél 
eldönthesse: hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal, diszpécser szolgálattal 
folytatott beszélgetését rögzítsék, vagy személyesen kívánja az ügyfélszolgálati 
helyiséget felkeresni. 

 
− A rögzített hanganyag mindkét fél által hozzáférhetı és felhasználható kell, hogy 

legyen, amennyiben annak bizonyítása válik szükségessé, hogy mi hangzott el a 
rögzített beszélgetés során. Ha rögzítik a beszélgetést, az ügyfél számára biztosítani 
kell, hogy az általa kezdeményezett, és hozzájárulásával készített hangfelvétellel 
rendelkezhessen. Amennyiben az ügyfél igényli, a felvett beszélgetésrıl írásos 
jegyzıkönyvet kell felvenni, amelynek a BÁCSVÍZ Zrt-nél maradó példányán az 
ügyfél aláírásával igazolja az átvételt, valamint  a hanganyag és a jegyzıkönyv 
egyezését. 

 
− A BÁCSVÍZ Zrt. a belsı telefonbeszélgetéseket nem rögzíti. 

 
− A rögzített telefonbeszélgetésket egy hónap után megfelelı adathordozón archiválni 

kell. Az archivált  állományokat  biztonságos helyen kell tárolni.  
Felelıs:  Fejlesztési szervezet 

 
− Megırzési idı: a rögzített hanganyagokat a Fogyasztóvédelmi törvény elıírásainak 

megfelelıen 5 évig meg kell ırizni. A megırzési idı letelte után a felvételeket meg 
kell semmisíteni. 
Felelıs:  Fejlesztési szervezet 

 
− A rögzített hanganyagokat meghallgathatják indokolt esetben BÁCSVÍZ Zrt. felsı 

vezetése (elnök-vezérigazgató, szolgáltatási vezérigazgató-helyettes, gazdasági 
igazgató, fımérnönök), vitás esetben a diszpécserszolgálat vzetıje, illetve az 
ügyfélszolgálat vezetıje. Minden meghallgatás esetében jegyzıkönyvet kell 
felvenni, amelyben rögzíteni kell a visszahallgatás idıpontját, a jelenlévık nevét, 
beosztását, illetve a visszahallgatás indokát, valamint a meghallgatott állomány 
nevét, felvételének idıpontját.  
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5.8.5 Vagyonnyilatkozatok kezelése 
 

A meghatározott személyi körben tett vagyonnyilatkozatoknak az adatbiztonságára 
vonatkozó részletes szabályokat a Részvénytársaság Vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség Szabályzata tartalmazza. 

 
 

6. Feljegyzések kezelése 
 
 
 

Megnevezés 
Példány-

szám Elosztás 
Megırzés ideje 

Felelıs 

Titoktartási nyilatkozat 1 

 

- Humánerı 
gazdálkodás 
személyi dosszié 

Az Iratkezelési és 
irattározási 
szabályzat szerint. 

 
Személyügyi 

ügyintézı 

Adattovábbítás-átadás kérése 3 - kérelmezı 
- adatszolgáltató 
- adatvédelmi 

felelıs 

5 év  
 

adatkezelı 

Tájékoztatás, helyesbítés, törlés 
kérése 

3 - kérelmezı 
- adatkezelı 
- adatvédelmi 

felelıs 

5 év  
 

adatkezelı 

GSP berendezés alkalmazásának 
tudomásulvétele 

1 - Humánerı 
gazdálkodás 
személyi 
dosszié 

Az Iratkezelési és 
irattározási 

szabályzat szerint. 

 
Személyügyi 

ügyintézı 

Adatkezelés nyilvántartási adatlap 2 -    kezdeményezı 
szervezeti  
egység     
vezetıje 

-    adatvédelmi 
felelıs 

10 év  
adatvédelmi 

felelıs 

 
 

 
7. Mellékletek 
 
 

1.sz melléklet - Titoktartási nyilatkozat 
2.sz melléklet - Adattovábbítás-átadás kérése 
3.sz melléklet - Tájékoztatás, helyesbítés, törlés kérése 
4.sz melléklet - Adatkezelés nyilvántartási adatlap 
5.sz melléklet - Titoktartási nyilatkozat kitöltésére kötelezett munkakörök 

 6.sz.melléklet - GSP berendezés alkalmazásának tudomásulvétele 
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1. sz. melléklet 
BÁCSVÍZ Zrt. 
Kecskemét, Izsáki út 13. 
 
 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

Államtitok, szolgálati titok, üzleti titok, személyiségi és közérdekő adatok 
megırzésérıl 

 
Alulírott( név):    
Munkakör:                                  
szül. hely, idı:                                                                           
an:                                                              
lakcím:                                                                                    szám alatti lakos tudomásul veszem, 
az Iratkezelési és Írattározási Szabályzat, valamint Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 
alapján, hogy a BÁCSVÍZ Zrt.- hez érkezett és az általa keletkeztetett, részemrıl átvett és 
kezelésembe (felügyeletem alá) került iratanyagok, elektronikus adatbázishoz történı 
hozzáférési jogosultságom kapcsán megszerzett információk, adattartalmak bizalmasan 
kezelendık. Hozzáférési jogosultságom kódszámát (jelszavát) senki másnak át nem adom, azt 
bizalmasan kezelem.  
 
Tudomásul veszem, hogy az iratok átvétele, szállítása, ırzése, adatkezelése során „a 
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl”  szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben, „az államtitokról és a szolgálati titokról” szóló 1995. évi LXV. törvényben, továbbá 
„a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. 
törvényben (továbbiakban Ttv-ben) „ a minısített adat kezelésének rendjérıl”  szóló 79/1995. (VI. 
30.) Korm. rendeletben meghatározott titokvédelmi elıírások, a Munka Törvénykönyvében 
elıírt üzleti titoktartási kötelezettségek hatálya alá tartozom. 
  
A Ttv-kben, a Korm. rendeletben, valamint a munkáltatóm által meghatározott elıírásokat 
maradéktalanul betartom. Ismert elıttem, hogy a munkavégzésem alapján rendelkezésemre 
bocsátott iratokról, a BÁCSVÍZ Zrt. által üzleti ti toknak nyilvánított adathordozókról – 
külön írásos engedély nélkül – se másolatot, se kivonatot nem készíthetek, illetve azok 
tartalmának rögzítésére semmiféle technikai eszközt nem alkalmazhatok. Ezen iratokba, 
adathordozókba másnak betekintést (kivétel arra jogosult jogi és természetes személy) nem 
adhatok, és másnak ezeket semmilyen formában nem hozhatom tudomására, így különösen 
nem publikálhatom. 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy a Törvény a titoksértést, az üzleti titoksértést, valamint a 
személyes és közérdekő adatok védelmének megsértését bünteti. 
 
Kecskemét, …………………. 
 
                                                                                                         név, aláírás 
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2. sz. melléklet 

Adattovábbítás-átadás kérése 
 

 

Az adatkérı  adatai    
 
Adatkérı neve:   
 

Címe:          
 irányítószám  város, község neve  közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó  
Adatkérés célja:   
 
Adatkérés  jogalapja:   
 
 Kért adatok:   

   
   
   
 
     
 Adatkérı aláírása  Adatszolgáltató  olvasható aláírása  
 
 

Adattovábbítás  Beérkezés dátuma:   
 
Adattovábbító neve:   szervezeti egysége:   
 
beosztása:   Adatok forrása:   
 
 Továbbított adatok köre, megjegyzés:   

   
   
   
  
Adattovábbítás rendszeressége:   módja:   

 
dátuma:      
            adattovábbító aláírása  
 
 

Adatvédelmi felelıs  Átvétel dátuma:   

 
 Megtett intézkedés, megjegyzés:   

   
   
   
 
Dátum:      
            adatvédelmi felelıs aláírása  
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3. sz. melléklet 
Tájékoztatás, helyesbítés, törlés kérése 

 
*○ tájékoztatás/kivonat kérése  ○ helyesbítés/törlés kérése  ○ tiltakozás ○ egyéb 

 
 

Az ügyfél adatai Partnerkód:   
 
Ügyfél neve:   
 

Lakcím:          
 irányítószám  város, község neve  közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó  

Fogyasztási hely:          
 irányítószám  város, község neve  közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó  
 

 Kérelem/tiltakozás/egyéb:   

   
   
   
   
 
              
            ügyfél aláírása  
 
   
*Költségtérítés: nincs/van    Ft 
   

 

Adatkezelı  Beérkezés dátuma:   
 
Adatkezelı neve:   szervezeti egysége:   
 
beosztása:   Ügyfél értesítésének módja:   
 
 Megtett intézkedés, megjegyzés:   

   
   
   
 
Intézkedés dátuma:     
            adatkezelı aláírása  
 

 

Adatvédelmi felelıs  Átvétel dátuma:   
 

 Megtett intézkedés, megjegyzés:   

   
   
   
 
Dátum:     
            adatvédelmi felelıs aláírása  
 

*A megfelelıt be kell jelölni! 
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4. sz melléklet  
Adatkezelés nyilvántartási adatlap 

 
Az adatkezelés megnevezése 

  
 
Az adatkezelés célja, rendeltetése 

 
 
Az adatkezelés jogszabályi alapja  

 
 
 
Az adatkezelı 
Szervezeti egység :                                                               Szervezeti egység vezetıje: 
 
Adatfeldolgozást végzı felelıs neve :                                                            Beosztása: 
 
                                               Irodája :                                                     Telefonszáma : 
 
Az érintettek köre : 
 
 
Az érintettek várható száma : 
 
Nyilvántartott adatok : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adatok forrása : 
 
 
 
Adattovábbítás  
Mely szerv részére :                                                            Milyen rendszerességgel: 
 
Adatbiztonsági rendelkezések : 
 
 
 
 
 
 
Az adatok megırzésének ideje ( törvény, rendelet, szabályzat megnevezésével ) 
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5.sz. melléklet 
 

Titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezett munkakörök 
 
 

KÓD Munkakör megnevezése 
13111111 vezérigazgató 
13111212 szolgáltatási vezérigazgató-helyettes 
13111312 gazdasági igazgató 
13411519 értékesítési o.v. 
13421814 fıkönyv. csop. vez. 
13431517 humánerı gazdálkodási vezetı 
13431517 humánerı ellátási vezetı 
13471825 informatikai vezetı 
13491815 ügyfélsz. ir.vez. 
13551723 szállítási részl. vez. 
13572125 víz.hál.ell.csop.vez. 
21392112 vez.szám.tech.r.gazd. 
21392113 szám.tech.rgazd-szer. 
25182120 belsı ellenır 
31993319 ügyfélsz.csop.vez. 
31993321 vízfogy.ell.csop.vez. 
36033213 személyügy.ügyintézı 
36033214 humánerı ell.ügyintézı 
36043113 vezetı bérszámfejtı 
36043214 TB ügyintézı 
36193319 jogügyi ügyintézı 
36293115 száml.csop.vez. 
36293118 értékesít.csop.vez. 
36291216 értékesít. ügyint. 
36293221 ügyfélszolg. ügyint. 
41124114 bérszámfejtı 
41194115 számlázó 
41234122 iktató-irattáros 
41914131 vezérigazgatói asszisztens 
42204220 adatrögzítı 
53715314 csat.hál.ell.csopvez. 
53715324 vízellátási csop.vez. 
53795315 értékesít. munkatárs 
53795321 víznyom.csı.hál.ell. 
53915411 vízóraleolvasó 
53995412 üdülıgondnok 
82318214 vízmőkezelı 
 
Minden vezetı, aki vezetıi értékelés miatt az értékelt személyi anyagába 
betekinthet 
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6. sz melléklet 
 

Nyilatkozat GPS berendezés alkalmazásának tudomásul vételérıl 
 

Új dolgozók esetében 
 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott ……………………………….……………. ( Szül. hely:………………………....... 

Szül. idı: ……………….. Anyja neve: ………………………………………………………) 

 

Tudomásul veszem, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. gépjármőveiben mőholdas jármőkövetı rendszer 
üzemel. 

Kecskemét, …………….….. 

 

 …………………………….. ………………………………... 
 dolgozó személyügyi ügyintézı 
 
 
Már BÁCSVIZ-es dolgozók esetében 
 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott ……………………………….……………. ( Szül. hely:………………………....... 

Szül. idı: ……………….. Anyja neve: ………………………………………………………) 

 

Tudomásul veszem, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. gépjármőveiben mőholdas jármőkövetı rendszer 
üzemel. 

Kecskemét, ………………... 

 

 …………………………….. ………………………………... 
 dolgozó szállítási  részlegvezetı 
 
 


