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A Nemzeti Akkreditáló Hatóság belső adatvédelmi
és adattovábbítási szabályzata

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), mint adatkezelő az információs
önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) és a 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 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú EU
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően jelen
belső adatvédelmi és adattovábbítási szabályzatot adja ki.

1. A szabályzat célja, hatálya
Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a Hatóság tevékenysége során a személyes adatok
védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését, továbbá, hogy a Hatóság
által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében
meghatározza a személyes adatok, illetve ezen adatok továbbítása során irányadó adatvédelmi
és adatbiztonsági szabályokat.
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hatóság vezetőire, kormánytisztviselőire, illetve a
Hatóság által foglalkoztatott külső megbízottak, munkavállalók.

2. Értelmező rendelkezések
1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;
2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
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;
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5. 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 képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
6. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
9. adatvédelmi incidens: a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
11. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
12. információs önrendelkezési jog: az alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok
védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki rendelkezik személyes adatainak
feltárásáról és felhasználásáról,
13. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
15. nyilvántartási rendszer: az általános adatvédelmi rendelet szerint a személyes adatok
bármely módon- centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok
szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető,
16. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
17. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
3. A Hatóság tevékenysége során érvényesülő adatvédelemi alapelvek
A Hatóság a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes adatot
kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedetlen és a cél elérésére
alkalmas.
A Hatóság kormánytisztviselői és munkavállalói és külső megbízottjai a feladataik ellátása
körében személyes és különleges adatot csak a vonatkozó jogszabályok előírásainak
betartásával kezelhetnek.
A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított
alapjoga, amely garantálja a természetes személek információs önrendelkezési jogát. Az
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információs önrendelkezési jog az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi
felhatalmazás alapján korlátozható.
Személyes adat csak a Hatóság jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörének
gyakorlására szükséges célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető.
Törvényben elrendelt adatkezelés esetén kizárólag a felhatalmazást adó törvényben
meghatározottcélból valósulhat meg adatkezelés. A Hatóság által kezelt személyes adatok
magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz
kötöttség alapelvének.
Ha a Hatóság alkalmazottja tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás,
hiányos, vagy időszerűtlen köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért
felelős munkatársnál kezdeményezni.
A Hatóság kormánytisztviselőinek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a NAH
Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata tartalmaz rendelkezéseket.

4. Az érintett jogainak érvényesítése, a tiltakozási jog gyakorlása
A Hatóság vezetője biztosítja, hogy az érintett a Hatóság által kezelt személyes adataihoz
hozzáférjen.
Az érintett tájékoztatást kérhet a Hatóságtól személyes adatainak kezeléséről és kérheti
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés
kivételével - törlését vagy zárolását. A tájékoztatás kérése ingyenes.
Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni:
a) az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
b) azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
c) az adatkezelés időtartamáról,
d) az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
e)
az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá
f) az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Az adatkezelő az érintett kérésének, vagyis a tájékoztatásnak lehetőleg 8 napon belül,
legfeljebb azonban 25 napon belül köteles eleget tenni.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az elutasított tájékoztatás iránti kérelmekről a Hatóság adatkezelője nyilvántartást vezet,
melyről a tárgyévet követő január 31-ig írásban tájékoztatja a Hatóság főigazgatóját.
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A valóságnak nem megfelelő adatot, személyes adatot a Hatóság, amennyiben a szükséges
adatok rendelkezésre állnak lehetőleg 8 napon belül, legfeljebb azonban 25 napon belül köteles
helyesbíteni.
A kezelt személyes adatot törölni kell, ha
a) az adat kezelése jogellenes,
b) az érintett azt kéri,
c) az adat hiányos vagy téves. és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,
e) azt a bíróság, vagy a Hatóság főigazgatója elrendelte.
A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes
adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében
levéltári őrizetbe kell adni.
Az adat helyesbítéséről vagy törléséről az érintetten kívül mindazokat tájékoztatni kell,
akiknek az adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
5.

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

A NAH által kezelt személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul.
Külön hozzájáruló nyilatkozat készült az értékelő csoporttagok, az akkreditáló bizottsági tagok,
az EU ETS hitelesítő szervezetek által foglalkoztatott hitelesítő természetes személyek
számára,
A Hatóság az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen köteles tájékoztatni az
érintettet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen
a) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
c) az adatkezelés időtartamáról,
d) arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. törvény alapján kezeli,
e) arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, illetve
jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
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Ha a Hatóságnál a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni
kell.
6.

A Hatóság adatvédelmi intézményrendszere

Az adatvédelmi előírások alkalmazása szempontjából az adatkezelő szerv vezetőjének a
Hatóság főigazgatóját kell tekinteni.
A Hatóság az adatkezelés eltérő célja alapján ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezeléseket
végez.
Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy nyilvántartásához (iktatásához) kapcsolódik.
Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek
azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú
adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli
segédletekben szerepelnek.
A nyilvántartási célú adatkezelés az Info. törvény alapján, továbbá más jogszabályokban előre
meghatározott adatkörök alapján gyűjtött fajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés
időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét,
lekérdezhetőségét. A nyilvántartási célú adatkezelésnek minősül a Hatóság közszolgálati
alapnyilvántartása is, amelynek részletes szabályait a NAH Közszolgálati Adatvédelmi
Szabályaztáról szóló főigazgatói utasítás tartalmazza, továbbá a NAH jelen szabályzata is.

7. Az adatvédelmi tisztviselő
A Hatóság központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv, így közhatalmi szervnek
minősül, ezért az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatvédelmi
tisztviselő kijelöléséről.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó által kijelölt adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, továbbá szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja
feladatait.
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Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és
elérhetőségét, illetve azt köteles közölni a felügyeleti hatósággal.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles támogatni az adatvédelmi tisztviselőt az általános
adatvédelmi rendeletben felsorolt feladatai ellátásában, biztosítja azokat a forrásokat számára,
amelyek e feladatok végrehajtásához szükségesek, továbbá a személyes adatokhoz és az
adatkezelési műveletekhez való hozzáférést.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles biztosítani az adatvédelmi tisztviselő
függetlenségét, vagyis azt, hogy utasítást senkitől nem fogadjon el. Az adatkezelő és
adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja
el és szankcióval sem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül a NAH főigazgatójának
tartozik felelősséggel.
Az általános adatvédelmi rendelet alapján a Hatóságnál adatvédelmi tisztviselő látja el az alábbi
feladatokat:
a) tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére az általános adatvédelmi rendelet és
vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,
b) ellenőrzi az általános adatvédelmi rendeletnek és vonatkozó jogszabályoknak, illetve az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső
szabályoknak való megfelelést, ideérte a feladatok kijelölését, az adatkezelési
műveletekben vevő résztvevő személy tudatosság növelését és képzését, valamint a
kapcsolódó auditokat is,
c) együttműködik a felügyeleti hatósággal,
d) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti
hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele,
e) feladatait
az
adatkezelési
műveletekhez
fűződő
kockázat
megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira is
tekintettel végzi.

8. Az adatvédelmi incidens kezelése, nyilvántartása
Az általános adatvédelmi rendelet szerint az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes
személyeknek, többek között
a) a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
b) a hátrányos megkülönböztetést,
c) a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,
d) a pénzügyi veszteséget,
e) az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
f) a jó hírnév sérelmét,
g) a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését, illetve
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h) a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt
Az adatkezelő feladatai az adatvédelmi incidens esetén:
az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul, ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes
felügyeleti hatóságnál; kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összehangban
bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságára nézve
b) ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről annak érdekében, hogy
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak
leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett természetes
személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.
a)

c)

Excel táblázatban nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Ha az a) pontban leírt bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a
késedelem okát, az előírt információkat pedig - további indokolatlan késedelem nélkülrészletekben is közölni lehet.
Az adatkezelőnek az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták,
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
a)

Az adatvédelmi incidens nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása az I. mellékletben szereplő Excel táblázatban
történik, amelyet az adatkezelő vezet.
Az Excel táblázat tartalmazza az adatvédelmi incidens beérkezésének dátumát, rövid
összefoglalóját, a felügyeleti szervhez történő bejelentés dátumát, a kockázat valószínűsíthető
mértékét, az incidens orvoslására megtett intézkedéseket, annak határidejét, illetve a felelős
személyek megnevezését.

9. A NAH belső adatvédelmi nyilvántartási rendszere
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A NAH belső adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az adatkezelés célját,
az adatok fajtáját, kezelésének jogalapját,
az érintettek körét,
az adatok forrását,
az adatra vonatkozó esetleges továbbítási fajtáját, címzettjeit és jogalapját,
az adatott adatfajta törlésének határidejét,
amennyiben az adattal kapcsolatban adatfeldolgozás történik, az adatfeldolgozó adatait,
adatfeldolgozás helyét, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységet.

Az alábbi adatvédelmi nyilvántartás szemlélteti azokat az adatcsoportokat, amelyben a NAH
személyes adatok kezelését végzi:
1. Adatcsoport: a NAH által foglalkoztatott kormánytisztviselők
személyes adatainak kezelése
a köztisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 2.
mellékletében szereplő adatok

Az adat fajtája:

Közszolgálati alapnyilvántartás
vezetése
a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
177. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése
A Hatóság vezetői,
kormánytisztviselői
a kormánytisztviselők
adatszolgáltatása

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

Az adatra vonatkozó jogalap:

Az érintettek köre:
Az adatok forrása:
Adat továbbítás fajtája, címzettje, jogalap

az adatvédelmi köszszolgálati
szabályzat előírásainak
megfelelően

Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:

HR referens, NAH székhelye,
adatnyilvántartás és
adattovábbítás

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:

HR referens, kijelölt gazdasági
egység
HR referens irodája, a NAH
számítástechnikai rendszere

A hozzáférésre jogosultak köre:

HR referens, kijelölt gazdasági
egység az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 10. §
(4a) bekezdése alapján

Adattörlés határidejét:

50 év

2. Adatcsoport: a NAH által foglalkoztatott munkavállalók
személyes adatainak kezelése
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Az adat fajtája:

a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2. mellékletében szereplő adatok,
kivéve a I/B pontja, III. pontja,
IV. 1-2 és 4-8 pontjait, V. 5-10.
pontjait és a X. pontját.

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

bérszámfejtés

Az adatra vonatkozó jogalap:

az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése alapján

Az érintettek köre:

A Hatóság munkavállalói

Az adatok forrása:

munkaszerződés, illetve a
munkavállaló nyilatkozata

Adat továbbítás célja, jogalapja:

kijelölt gazdasági egysége, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése

Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:

HR referens, NAH székhelye,
adatnyilvántartás és
adattovábbítás

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:
A hozzáférésre jogosultak köre:
Adattörlés határidejét:

HR referens, kijelölt gazdasági
egység
HR referens irodája, a NAH
számítástechnikai rendszere
HR referens, kijelölt gazdasági
egység
50 év

3. Adatcsoport: A NAH által kirendelt Értékelő Csoport tagok
nyilvántartása
a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2. mellékletében szereplő adatok,
kivéve az I/A. pont 5-ös pontját,
az I/B. pontját, a III. pont 7-es
pontját, a IV. pont 1-es és 4-től 9ig terjedő pontját, továbbá az V.
ponttól a X. pontig szereplő
adatokat

Az adat fajtája:

bérszámfejtéshez szükséges
adatok, közzététel
NAH ÉCS kirendelő végzése, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése, a Nemzeti Akkreditáló
Hatóságról és az akkreditálási
eljárásról szóló 424/2015.
(XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4)
bekezdése, hozzájáruló
nyilatkozat
A Hatóság által kirendelt Értékelő
Csoport tagjai

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

Az adatra vonatkozó jogalap:

Az érintettek köre:
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Az adatok forrása:

kirendelő végzés, a Nemzeti
Akkreditáló Hatóságról és az
akkreditálási eljárásról szóló
424/2015. (XII.23.) Korm.
rendelet 7. § (4) bekezdése,

Adat továbbítás címzettje, jogalap

kijelölt gazdasági egység, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése

Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:

HR referens, NAH székhelye,
adatnyilvántartás és
adattovábbítás

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:
A hozzáférésre jogosultak köre:

HR referens, kijelölt gazdasági
egysége
szakértői adatbázis kezelésével
megbízott személy
HR referens, kijelölt gazdasági
egysége
az információs önrendelkezési
jogról szóló 2011. évi CXII.
törvény 17. § (2) bekezdésének b),
c), d, e) pontjai, továbbá a 17. §
(3) bekezdése

Adattörlés

4. Adatcsoport: Akkreditáló Bizottság tagok személyes
adatainak kezelése, az Akkreditáló Bizottsági tagok nevének és
szakterületének nyilvántartása

Az adat fajtája:

a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2. mellékletében szereplő adatok,
kivéve az I/A. pont 5-ös pontját,
az I/B. pontját, a III. pont 7-es
pontját, a IV. pont 1-es és 4-től 9ig terjedő pontját, továbbá az V.
ponttól a X. pontig szereplő
adatokat

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

bérszámfejtés, közzététel
(nyilvántartás vezetése),

Az adatra vonatkozó jogalap:

a nemzeti akkreditálásról szóló
törvény 6. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése hozzájáruló
nyilatkozat

Az érintettek köre:

a Hatóság Akkreditáló
Bizottságának tagjai
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Az adatok forrása:

megbízási szerződés, kinevezés,
adóelőleg nyilatkozat,
nyugdíjjárulék nyilatkozat

Adat továbbítás címzettje, jogalap:

kijelölt gazdasági egysége, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése

Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:

AB referens, NAH székhelye,
adatnyilvántartás és
adattovábbítás

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:

HR referens, AB referens, kijelölt
gazdasági egység
AB referens AB mappa, a NAH
honlapja
HR referens, AB referens, kijelölt
gazdasági egység, a NAH
honlapjának kezelésével
megbízott személy

A hozzáférésre jogosultak köre:
Adattörlés határidejét:
5. Adatcsoport: EU ETS hitelesítő szervezetek által
foglalkoztatott hitelesítő természetes személyek nyilvántartása

Az adat fajtája:

a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2. mellékletében szereplő adatok,
kivéve az I/A. pont 5-ös pontját,
az I/B. pontját, a III. pont 7-es
pontját, a IV. pont 1-es és 4-től 9ig terjedő pontját, továbbá az V.
ponttól a X. pontig szereplő
adatokat

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

nyilvántartás vezetése

Az adatra vonatkozó jogalap:

a nemzeti akkreditálásról szóló
2015. évi CXXIV. törvény 12. §
(1) bekezdés h) pontja, a
hozzájáruló nyilatkozat

Az érintettek köre:

az üvegházhatású gázok
közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat
végrehajtásában történő
részvételről szóló törvény szerinti
hitelesítő szervezetek köre

Az adatok forrása:

A nemzeti akkreditálásról szóló
2015. évi CXXIV. törvény 12. §
(1) bekezdés h) pontja,

Adat továbbítása célja, jogalapja:

Nincs
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Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:

adatnyilvántartás, adattovábbítás,
az EU ETS szakértői adatbázis
kezelésével megbízott személy,
NAH székhelye, NAH honlapja
Az EU ETS szakértői adatbázis
kezelésével megbízott személy
NAH honlapján közhiteles
nyilvántartás
NAH valamennyi
kormánytisztviselője, illetve NAH
honlap használója,

A hozzáférésre jogosultak köre:
Adattörlés határidejét:
6. Adatcsoport: Nyilvántartás az akkreditált szervezetekről és
természetes személyekről a NAH honlapján
Az adat fajtája:

közérdekből nyilvános adat

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

nyilvántartás vezetése

Az adatra vonatkozó jogalap:

a nemzeti akkreditálásról szóló
2015. évi CXXIV. törvény 12. §
(1) bekezdése

Az érintettek köre:

A NAH által akkreditált
szervezetek és természetes
személyek

Az adatok forrása:

A nemzeti akkreditálásról szóló
2015. évi CXXIV. törvény 12. §
(1) bekezdése

Adat továbbítása célja, jogalapja:

Bírósági vagy hatósági
megkeresés

Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:

NAH honlapján közhiteles
nyilvántartás

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:

NAH által főosztályonként kijelölt
két személy,

Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:

NAH székhelye, illetve a NAH
számítástechnikai rendszere,
honlapja

A hozzáférésre jogosultak köre:

NAH valamennyi
kormánytisztviselője, illetve a
NAH honlap használója,

Adattörlés határidejét:

az akkreditált státuszt követő 10.
év utolsó napja

7. Adatcsoport: A NAH kamera rendszere
Az adat fajtája:

mozgó képfelvételek

Az adatra vonatkozó kezelési cél:

vagyonvédelem

Az adatra vonatkozó jogalap:

a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 19. pont bb) pontja,
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Az érintettek köre:

A NAH épületébe belépők

Az adatok forrása:

kamerarendszer

Adat továbbítása célja, jogalapja:

Bírósági vagy hatósági
megkeresés

Adatfeldolgozás esetén adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás
helye, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége:
Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése:

NAH Titkárságvezetője

Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja:

NAH szerver, Kormányzati
Adattrezor, a NAH
számítástechnikai rendszere

A hozzáférésre jogosultak köre:

NAH Titkárságvezetője

Adattörlés határidejét:

72 óra

10. A NAH adattovábbítási nyilvántartása
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,
b) az adattovábbítás jogalapját,
c) címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.
A tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. Ez
személyes adatok esetében öt évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást.
A Hatóság központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv és létszáma 100 fő alatt
van, így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján a gazdasági
szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó,
gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el.
A kijelölt gazdasági egység felé az alábbi adatcsoportok tekintetében történik a személyes
adatok továbbítása:

1. Adatcsoport: a NAH által
foglalkoztatott
kormánytisztviselők személyes
adatainak továbbítása
A személyes adatok
továbbításának időpontja:

folyamatos a kijelölt gazdasági egység felé
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Az adattovábbítás jogalapja és
célja:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény 177. § (1) bekezdése,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése

Címzett:

kijelölt gazdasági egység

Továbbított személyes adatok
körének meghatározása:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.
mellékletében szereplő adatok, kivéve a I/A 9,10, 11-es pontja, II. 3,4,6-os
pontjai, III-as összes pontja, IV. 3,4,5-ös pontjai, V. 7,8, 9,10, 11-es pontjai,
illetve a IX. pontja.

2. Adatcsoport: a NAH által
foglalkoztatott munkavállalók
személyes adatainak kezelése
A személyes adatok
továbbításának időpontja:

folyamatos a kijelölt gazdasági egység felé

Az adattovábbítás jogalapját és
célja:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény10. § (4a) bekezdése

Címzett:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.
mellékletében szereplő adatok, kivéve a I/A 9,10, 11-es pontja, II. 3,4,6-os
pontjai, III-as összes pontja, IV. 3,4,5-ös pontjai, V. 7,8, 9,10, 11-es pontjai,
illetve a IX. pontja.

Továbbított személyes adatok
körének meghatározása:

a bérszámfejtéshez szükséges adatok: születési név, születési idő, hely,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ szám, számlaszám, nyugdíjas
törzsszám, magánnyugdíj pénztár megnevezése

3. Adatcsoport: a NAH által
kirendelt Értékelő Csoport tagok
személyes adatainak továbbítása
A személyes adatok
továbbításának időpontja:

folyamatos a kijelölt gazdasági egység felé

Az adattovábbítás jogalapját és
célja:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény10. § (4a) bekezdés b)
pontja, a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 6. § (2)
bekezdése, a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
szóló 424/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése,

Címzett:

kijelölt gazdasági egység

Továbbított személyes adatok
körének meghatározása:

a bérszámfejtéshez szükséges adatok: születési név, születési idő, hely,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ szám, számlaszám, nyugdíjas
törzsszám,

4. Adatcsoport: Az Akkreditáló
Bizottsági tagok személyes
adatainak a továbbítása
A személyes adatok
továbbításának időpontja:

folyamatos a kijelölt gazdasági egység felé
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Az adattovábbítás jogalapját és
célja:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése, a
nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése

Címzett:

kijelölt gazdasági egység

Továbbított személyes adatok
körének meghatározása:

a bérszámfejtéshez szükséges adatok: születési név, születési idő, hely,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ szám, számlaszám, szükség
esetén nyugdíjas törzsszám, magánnyugdíj pénztár megnevezése, megbízási
szerződés, kinevezés, az első diploma megküldése, munkáltatói gazolás
megküldése

5. Adatcsoport: A NAH egyéb
szerződései
A személyes adatok
továbbításának időpontja:
Az adattovábbítás jogalapját és
célja:

folyamatos a kijelölt gazdasági egység felé

Címzett:

kijelölt bérszámfejtő szervezet,

Továbbított személyes adatok
körének meghatározása:

a bérszámfejtéshez szükséges adatok: születési név, születési idő, hely,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ szám, számlaszám, cég esetén
neve, címe, képviselőjének neve, számlaszáma

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése

6. Adatcsoport: Célfeladat kiírás
A személyes adatok
továbbításának időpontja:
Az adattovábbítás jogalapját és
célja:

folyamatos a kijelölt gazdasági egység felé
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése

Címzett:

kijelölt gazdasági egység

Továbbított személyes adatok
körének meghatározása:

a bérszámfejtéshez szükséges adatok: születési név, születési idő, hely,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ szám, számlaszám
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I.

számú melléklet

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság adatvédelmi incidenssel kapcsolatos nyilvántartása
1.
2.

Az adatvédelmi incidens beérkezésnek dátumát
Az adatvédelmi incidens rövid összefoglalása

3.

Az adatvédelmi incidens felügyeleti szervhez történő
bejelentésének dátuma

4.
5.

A kockázat valószínűsíthető mértéke
Felelős személyek megnevezése

6.

Az adatvédelmi incidens orvoslására megtett
intézkedések, annak határideje
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