
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

A BIOCENTER Kft (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII 
tv. rendelkezései alapján az alábbi  adatkezelési szabályzatot alkotja:

I.
A Szabályzat célja és hatálya

1.) a Szabályzat megalkotásának célja, hogy a Kft, mint munkáltatóra vonatkozó, továbbá kereskedelmi és szolgáltató tevékenységét 
szabályozó törvényi rendelkezések, a hatósági eljárásokra vonatkozóan kötelezően előírt adatszolgáltatások, valamint az adatvédelemmel 
kapcsolatos törvények előírásainak kereti között a Kft-nél szükségképen felvételre kerülő, a munkavállalókra, valamint a Kft által végzett 
kereskedelmi és a szolgáltatással érintett ügyfelekre vonatkozó személyes adatok biztonságos őrzését, kezelését és a jogszabályok 
előírásainak megfelelő felhasználását elősegítse.

2.) a Szabályzat a Kft vezetőjének aláírása napján lép hatályba és visszavonásig hatályos, egyidejűleg a korábbi adatkezelési szabályzat 
hatályát veszti.

3.) ezen Szabályzat hatálya alá tartoznak a Kft-vel munkaviszonyba, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyba kerülő természetes 
személyek, továbbá a Kft-vel a kereskedelmi és szolgáltató tevékenysége ellátása során ténylegesen és potenciálisan szerződéses 
jogviszonyba kerülő üzleti partnerek, ügyfelek képviseletében eljáró, vagy az üzleti partner, ügyfél által a kapcsolatfelvételre, illetve 
kapcsolattartásra kijelölt  természetes személyek személyes adatai (továbbiakban érintett) és adatkezelői minőségben a Kft.

II.
Adatfogalmak, adatkezelés, adattovábbítás

4.) személyes adatnak minősül a 3.) pontban írt természetes személlyel kapcsolatba hozható adat- különösen neve, azonosító jele, egy vagy 
több fizikai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. Különleges adat a 2011. évi CXII tv. 3.§ 3.) pontjában, bűnügyi személyes adat e szakasz 4.) pontjában, közérdekű 
adat e szakasz 5.) pontjában, közérdekből nyilvános adat e szakasz 6.) pontjában írt adat. A személyes adat mindaddig megőrzi ezt a 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát és teljességét és,- ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges-, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges mértékig 
lehessen azonosítható.

5.) a Kft-nél adatkezelésnek minősül különösen, az adatok felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása. 
Adattovábbításnak minősül az adatnak meghatározott személy részére történő továbbítása. A Kft. személyes adatot, csak munkavállalói, 
illetve a vele egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyba kerülő személyekre nézve, továbbá a kereskedelmi és szolgáltató, illetve a 
társasági szerződésében rögzítettet egyéb tevékenysége körében, ezen tevékenységekhez kapcsolódó üzleti céljai elérése érdekében és 
ehhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig, a tényleges és potenciális ügyfeleit érintően vesz fel, rögzít és tárol.

6.) a Kft. különleges adatot nem vesz fel,  nem rögzít, nem tárol, nem kezel.

III.
Az adatbiztonság eszközei

7.) a Kft. személyes adatot kizárólag a II fejezet 5.) pontjában írt célból, ezzel összefüggésben keletkezett jog gyakorlása, kötelezettség 
teljesítése érdekében és csak ezen célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezel. A személyek II fejezetben írt adatai 
akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha az a 2011. évi CXII tv 5.§ (1)bek. b.) pontja szerint kötelező adatkezelésnek 
minősül.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna és a személyes 
adata kezelése a Kft-re, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Kft, illetve harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll.
Ha a személyes  adatfelvételre az érintett hozzájárulásával kerül sor, a Kft, mint adatkezelő, a törvény eltérő rendelkezésének hiányában, az 
érintett további hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is, a Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése céljából, vagy a Kft, illetve harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes 
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, a személyes adatokat kezelheti.

8.) a  Kft. az általa kezelt adatokat a személyes adatok védelméről rendelkező jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli, azokról- az 
érintett hozzájárulása nélkül-, a 7.) pontban írtak és az erre vonatkozó, a személyes adatokra is kiterjedő, kötelező adatközlést, 
adattovábbítást előíró rendelkezések alapján szolgáltathat információt. Az érintett hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez 
megadottnak kell tekinteni, az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatai 
tekintetében.

IV.
Adatkezelés technikai előírásai

9.) a Kft-nél a személyes adatok a munkavállalók, illetve a Kft-vel munkavégzési egyéb jogviszonyba kerülők, tovább egy-egy tényleges, 
továbbá új, potenciális szerződéses partnerhez, vagy a Kft. korábbi ügyfeleihez kapcsolódva kerülnek felvételre, rögzítésre, kezelésre, 
továbbításra elektronikus és papíralapú formában és az így rögzített adatok csak és kizárólag a Kft. működtetése és üzleti céljai által 
meghatározott körben és ennek  megfelelő mértékben kerülhetnek felhasználásra. Személyes adat felhasználási területei a Kft-nél 
különösen: a munkavállalókkal kapcsolatos kötelező nyilvántartások vezetése, bejelentési kötelezettségek teljesítése, az üzleti tevékenység 
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körében az adattulajdonos reklámcélú megkeresése, üzleti tárgyalások előkészítése, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, a létrejött 
üzleti megállapodások tartalmának kialakítása, egyéb célú együttműködés, pályázatok benyújtása stb.

10.) a Kft-nél folyó, papír alapú és elektronikus adatkezelés  esetében az adatokhoz hozzáférés csak a Kft. kijelölt alkalmazottai számára 
biztosított, a személyes adatokat tartalmazó, papíralapú dokumentumok nyilvántartása a Kft. elektronikus és papíralapú iratkezelési 
előírásai szerint történik. A Kft-nél a személyes adatok biztonságos kezeléséért, a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, megsemmisítésének, törlésének, sérülésének, hozzáférhetetlenné 
válásának megakadályozásáért a Kft. vezetője és a Kft-nél kijelölt adatkezelési megbízott tartozik felelősséggel.

11.) a személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférés kizárásáról a Kft. az általános irodai biztonság, illetve mindennemű- fizikai és 
elektronikus- illetéktelen behatolás megakadályozása körében kialakított rendszerrel  gondoskodik.

12.) személyes adatot a Kft. külföldre csak a 2011. évi CXII tv. 8.§-ában írt feltételekkel továbbíthat, a Kft. adatkezelési korlátaira  ezen 
törvény 9.§-ban írtak az irányadóak.
Ha a Kft. személyes adatot más adatkezelőtől a 2011. évi CXII tv 9.§-ában írt korlátozásokkal vesz át, köteles ezen korlátozásokat betartani.

13.) a Kft. vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó adatkezelési megbízott Dr. Liker Erika, aki közreműködik, illetve segítséget nyújt az 
adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, az érintettek jogainak biztosításában, ellenőrzi a törvény és az adatkezelésre 
vonatkozó más, az adatvédelmet, adatkezelést érintő jogszabályok, valamint ezen adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megtartását, 
kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, az adatkezelési szabályok sérelmének észlelése esetén javaslatot tesz a Kft. vezetőjének a 
sérelem orvoslására, adatvédelmi oktatást végez az adatkezelésre kijelölt munkavállalók részére.

V.
Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.) az érintett személy a Kft. vezetőjétől írásban tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
továbbá a kötelező adatkezelés kivételével kérheti személyes adatainak törlését, vagy zárolását. A Kft. a tájékoztatást évi egy alkalommal, 
azonos adatkörre vonatkozóan díjmentesen teljesíti az érintett személy részére írásban az erre irányuló kérelemnek a Kft. vezetőjéhez 
érkezését követő 30 napon belül. További tájékoztatás kérése díjköteles, a díj mértékét a Kft. vezetője- a költségarányosság figyelembe 
vételével- határozza meg. Az adatközlés  csak a 2011. évi CXII tv. 9.§(1) bek.-ben és a 19.§-ban írt esetekben írásban tagadhatja meg, a 
megtagadás jogalapjának megjelölésével és az érintettnek a 16.§ (2) bek.-ben írt, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatása mellett. Az 
elutasított kérelmekről a Kft. a Nemzeti Adatvédelmi és Infrormációszabadság Hatóságot a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

15.) a Kft-nél a adattovábbítás- ezen szabályzatban és a jogszabályban írt kivétellel- csak az érintett előzetes hozzájárulásával  történik és az 
ezzel kapcsolatos megőrzési idő a Kft. okiratai megőrzésére vonatkozó időtartamhoz igazodik. A Kft. az adattovábbításról a 2011. évi CXII tv 
15.§-a szerinti nyilvántartást vezet. 

16.) a személyes adatot a Kft. törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett- a kötelező adatkezelés kivételével- azt írásban kéri, nem 
orvosolhatóan az adat hiányos, vagy téves, kivéve, ha a törlést a törvény kizárja, továbbá, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve őrzési 
ideje lejárt, vagy ha a bíróság, vagy más Hatóság ezt elrendelte.

17.) az érintett személyeknek az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogaira, így különösen a bírósági jogérvényesítés lehetőségére, a 
kártérítésre és ezen Szabályzatban nem szabályozott egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdésékre a 2011. évi CLXXIV tv-el módosított, 
2011. évi CXII tv. és az adatkezelést érintő, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.

S z e g e d, 2013. március 13.

                                                                           

    Ábrahám Tamás

                                                                              

   a Kft. ügyvezetője
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