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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.  Bevezetés 
 
Az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet (továbbiakban Lakásszövetkezet) 
kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, 
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden 
körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezéseinek.  
 
2.   A Szabályzat célja  
 
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések 
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Lakásszövetkezet adatkezelő 
tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.  
 
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés 
Lakásszövetkezet általi igazolására szolgáljon.   
 
3.  A Szabályzat hatálya 

 
(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok 
Lakásszövetkezet általi kezelésére terjed ki. 

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

 
(3) A 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 fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. 
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 

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; 

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, 
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lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez 
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási 
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 
használják; 

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7.   „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; 

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

9.   „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; 

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 

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

12.   „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 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

5.  Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

(1)  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérni kell az érintett hozzájárulását 
személyes adatai kezeléséhez az 1. sz. Melléklet szerinti nyilatkozat megtételével 
(Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez). A hozzájárulás szerződésben is 
megadható.  
 
(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. 2. sz. Melléklettel (Általános adatvédelmi tájékoztató az adatvédelemről) 
 
(3) A Lakásszövetkezet nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan 
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem 
szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 
 
(4) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, 
mint annak megadását.  
 
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, 
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

(6) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel 
az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés 
kötelező. Továbbá 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, arról, ha az 
érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján 
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 
is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat 
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

 
III. FEJEZET 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
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6.  Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 
 
(1)  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint 
olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony 
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti 
juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait 
nem sértik. 
 
(2) A Lakásszövetkezet munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 
megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 
1. név 
2. születési név 
3. születési ideje,  
4. anyja neve, 
5. lakcíme,  
6. állampolgársága,  
7. adóazonosító jele,  
8. TAJ száma, 
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),  
10. telefonszám, 
11. e-mail cím, 
12. személyi igazolvány száma, 
13. bankszámlaszáma, 
14. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 
15. munkakör, 
16. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 
17. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 
18. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli 
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,  
19. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 
20. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa 
21 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; 
 
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a 
Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából 
kezel.  
 
(4) A Lakásszövetkezet tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók 
személyes adatai továbbíthatók.  
 
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését 
követő 3 év.   
 
(6) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a 
Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul   
 
(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a 
munkavállalót személy a tájékoztatás és az 5.1. szerinti hozzájárulás együttesen is 
megadható, a már állományban lévő munkavállalókat érintően. 
 
7.  Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, 
önéletrajzok  
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A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása 
alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal 
összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E 
hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. 
 
8.  Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
(1) A Lakásszövetkezet által a munkavállaló részére munkavégzés céljára 
rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag 
munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a 
Lakásszövetkezet megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes 
adatot, levelezését nem kezelheti, és nem tárolhatja.  A munkáltató ezen eszközökön 
tárolt adatokat ellenőrizheti.  Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és 
jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 9. rendelkezései irányadók.   
 
9. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  
 
 A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, 
a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.  
 
10. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
 A munkáltató engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, azt a 
munkavállaló személyes célra is használhatja, a mobiltelefonon lévő adatokat a 
munkáltató nem ellenőrzi. 

 
IV. FEJEZET 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 
 
11.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 
 
(1) A Lakásszövetkezet vevői, szállítói számla kibocsátás, szerződés teljesítése 
jogcímén a számla kibocsátása, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, 
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként 
szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, 
lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát, székhely, 
telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés 
jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a számla kibocsátását, a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Lakásszövetkezet ügyfélkiszolgálással 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó 
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a 
szerződés megszűnését követő 5 év.  
 
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt szóban  
közölni kell, hogy az adatkezelés a számla, szerződés teljesítése jogcímén alapul, ez 
a tájékoztatás történhet szerződésben is. 
 
12.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek 
elérhetőségi adatai a számviteli nyilvántartásban (szerződésekben) kerülnek 
rögzítésre.  
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V. FEJEZET  

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 
 
13.  Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 
(1) A Lakásszövetkezet 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.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, 
adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, 
a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől 
függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési 
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány 
száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  

 (2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év.  

(3) A személyes adatok címzettjei: a Lakásszövetkezet adózási, könyvviteli, 
bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és 
adatfeldolgozói.  

13/a.  A lakásszövetkezetnél üzemeltetett megfigyelő kamerarendszer létesítésére és 

üzemeltetésére vonatkozó adatvédelmi és tájékoztatási szabályokat a 3. sz. (Őrmező 

Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinél kiépített megfigyelő 

kamerarendszer létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési 

szabályzat), 4. sz. (JEGYZŐKÖNYV - A kamerarendszer által készített 

Lakásszövetkezeti felvételek megismeréséről), 5. sz. (MNS Védelem Kft 

Adatkezelési tájékoztató) mellékletek tartalmazzák. 

VI. FEJEZET 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

14.   Adatbiztonsági intézkedések 
 
(1)  A Lakásszövetkezet 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.  
 
(2) 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. 
 
(3) A Lakásszövetkezet a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A 
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási 
kötelezettséget ír elő.  
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(4) A Lakásszövetkezet az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és 
vírusvédelemmel látja el.  
 
(5) A Lakásszövetkezet 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. 
 
(6) A Lakásszövetkezet a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az 
elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  
 
(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az 
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb 
személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.  
 
(8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai 
védelmét.  

 
VII. FEJEZET 

A LAKÁSSZÖVETKEZET ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE, 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 
15. Adatfeldolgozó tevékenységek  
 
15/a A Lakásszövetkezet az alábbi tevékenységek tekintetében végez 
adatfeldolgozást: 

6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

(szövetkezetek részére) 
6832 - Ingatlankezelés  
tagnyilvántartás (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 43. § (1) és 
(5), (6), (7) bekezdések előírásai) 

 
15/b A lakásszövetkezet tevékenységének területei, amelyek végzése során a 
személyes adatok kezelése megvalósul 

a.) A lakásszövetkezet tisztségviselőinek a cégbírósági nyilvántartásba történő 
bejegyeztetése és törlése 

b.) A lakásszövetkezet felhatalmazott képviselőinek a cégbírósági 
nyilvántartásba történő bejegyeztetése és törlése 

c.) A hátralékos tulajdonosokkal szemben indított fizetési meghagyásos eljárások 
és bírósági végrehajtási eljárások 

d.) A szövetkezeti ingatlantulajdonosok és a lakásszövetkezeti szerződések 
megkötése 

e.) Tagfelvételi kérelmek benyújtása és elbírálása, valamint a tagnyilvántartás 
vezetése 

f.) A lakásszövetkezetben bekövetkezett szervezeti változások nyilvántartása 
g.) A vállalkozásnak nem minősülő munkavégzésre kötött megállapodások 

kezelése 
h.) Vagyonvédelmi megfigyelőrendszer (kamerarendszer) működtetése 
i.) A korszerűsítési, felújítási, karbantartási munkák végzése során megkötendő 

szerződéskötések (kivitelezők, vállalkozók) 

http://www.onadozo.hu/adatbazisok/teaor08_szamok#3688
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j.) Lakástakarékpénztári elő takarékossági szerződés, különös tekintettel az 
engedményezés vonatkozásában 

k.) Közgyűlési meghatalmazás iratai 
l.) A foglalkoztatással összefüggő iratok (ideértve a az álláskeresési célú 

pályázó személyes adatait is) 
m.) A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését a Rendelettel 
összhangban az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák 
mellett kell végezni. 

 
15/c A személyes adatok kezelése során az adatkezelő lakásszövetkezet az 
adatfeldolgozást ellátó, e tevékenységgel megbízott munkavállalójának az 
érintettel szembeni eljárási szabályai: 

• A tagi képviselet ellátása során történő adatkezelésnél köteles a 
lakásszövetkezet az érintettel megismertetni az adatkezelési és 
adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

• Köteles minden szükséges intézkedést megtenni az általa kezelt 
személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. 

• Az érintettektől azokat az adatokat kérheti (gyűjtheti), amelyek az adott 
tevékenység végzéséhez szükségesek és indokoltak. A begyűjtött, kapott 
adatokat csak az igényelt célra lehet felhasználni. 

• Amennyiben a kezelt adatra már nincs és a jogviszony jellegéből adódóan 
nem is lehet szükség, úgy az adatot törölni kell a lakásszövetkezet 
nyilvántartásából, erről az érintettet köteles értesíteni. 

 
15/d A lakásszövetkezet adatvédelemi intézményrendszere  

Az adatvédelmi előírások alkalmazása szempontjából az Őrmező Egyesült 

Lakásfenntartó Szövetkezet, mint adatkezelő szerv vezetőjének a lakásszövetkezet 

elnökét kell tekinteni. 

➢ A lakásszövetkezet elnöke 

o felelős a lakásszövetkezet adatkezelésének jogszerűségéért,  

o gondoskodik az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosításáról,  

o a lakásszövetkezet, mint adatkezelő szerv tekintetében meghozza az 

adatkezelésre vonatkozó döntéseket. 

➢ A lakásszövetkezet hivatali és egyes ügyviteli szerveinek vezetői felelősek az 

irányításuk alá tartozó munkatársak adatkezelésének jogszerűségéért, 

valamint a Szabályzatban foglaltak betartásáért, illetve betartatásáért.   

➢ A lakásszövetkezet adatvédelemért felelős ügyviteli szerve a lakásszövetkezet 

Igazgatósága. 

➢ Az adatvédelemért felelős ügyviteli szerv: 

o közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő 

döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak 

biztosításában;  

o ellenőrzi az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info. 

tv.), a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, 
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valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági 

követelményeknek a megtartását;  

o kivizsgálja a lakásszövetkezet részére érkezett, jogosulatlan 

adatkezeléssel kapcsolatos bejelentéseket; 

o jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén – lakásszövetkezet 

elnökének értesítése mellett – felszólítja az adatfeldolgozót a jogsértés 

megszüntetésére;  

o elkészíti és folyamatosan karbantartja jelen Szabályzatot;  

o közreműködik az adatvédelmi ismeretek oktatásában;  

o jogi segítséget nyújt a lakásszövetkezethez érkező közérdekű 

adatigénylések megválaszolásában, kontrollálja az adatigénylések 

lakásszövetkezet részéről történő teljesítését;  

o figyelemmel kíséri az adatvédelemmel, adatbiztonsággal összefüggő 

jogszabályokat, tájékoztatást, felvilágosítást ad, illetve adott esetben 

konzultációt tart a jogszabályok helyes alkalmazása céljából;  

o egyedi ügyekben kidolgozott állásfoglalásával segíti az adatvédelmi 

tevékenységet;  

o az adatvédelmi előírások megsértésének észlelése esetén intézkedést 

tesz annak megszüntetésére, tájékoztatja erről a lakásszövetkezet 

felügyelő bizottságát, indokolt esetben kezdeményezi a felelősségre 

vonási eljárás lefolytatását.  

➢ Az adatvédelemért felelős Igazgatóság a feladatai ellátása során az 

adatkezelést végző szervezeti egységtől minden olyan kérdésben 

felvilágosítást kérhet, az összes olyan iratba, nyilvántartásba betekinthet, 

illetve iratról másolatot kérhet, adatkezelést megismerhet, amely személyes 

adatokkal vagy közérdekű (közérdekből nyilvános) adatokkal összefügghet. 

➢ A lakásszövetkezet köz-, rész-, vagy küldöttgyűlése és tisztségviselői, 

valamint alkalmazottai kötelesek a lakásszövetkezet elnökének, mint az 

adatvédelemért felelősnek a megkeresésére az adatvédelemmel kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket megtenni, és a megtett intézkedésekről az 

adatvédelemért felelős Igazgatóságot tájékoztatni. 

➢ A lakásszövetkezet adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi kérdés, illetőleg 

panasz esetén az érintettek (beleértve az alkalmazottakat és külső 

munkavállalókat is) közvetlenül megkereshetik az adatvédelemért felelős 

Igazgatóságot. 

➢ Az adatvédelemért felelős elnök az Igazgatóságnak közvetlen 

alárendeltségében látja el feladatait, adatvédelmi feladatkörében eljárva 

kizárólag az Igazgatóság – hatályos jogi előírások és jelen szabályzat keretein 

belül - utasíthatja, és kizárólag felé tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 

15/e Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartás   

➢ A Lakásszövetkezet, mint adatkezelő a kezelésében lévő személyes 

adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az 

érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a 

továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).  

➢ Az adatkezelői nyilvántartásban az adatkezelő rögzíti: 
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➢ a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint - 

alkalmazása esetén - az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit, 

➢ b) az adatkezelés célját vagy céljait, 

➢ c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az 

adattovábbítás címzettjeinek körét, 

➢ d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét, 

➢ e) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét, 

➢ f) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait, 

➢ g) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját, 

➢ h) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

törvény szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések 

általános leírását, 

➢ i) az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek 

bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett 

intézkedéseket, 

➢ j) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó 

vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait. 

➢ Adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó az általa az egyes adatkezelők 

megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről 

nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás).  

 

15/f Elektronikus napló 

➢ A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek 

jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából a Lakásszövetkezet, mint 

adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó automatizált 

adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: elektronikus napló) rögzíti: 

➢ a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének 

meghatározását, 

➢ b) az adatkezelési művelet célját és indokát, 

➢ c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját, 

➢ d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését, 

➢ e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét. 

➢ Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés 

jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények 

érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg 

és használhatóak fel. 

➢ Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az 

elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig 

kell megőrizni. 

 

15/g Meghatalmazási nyilatkozat, internetes weboldali kötelezettség 

A köz-, vagy részközgyűlési meghívóhoz olyan meghatalmazás csatolható, mely a 

meghatalmazott azon nyilatkozatát is tartalmazza, hogy a lakásszövetkezet 
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adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseit a meghatalmazott – amennyiben nem 

tagja a lakásszövetkezetnek – megismerte és annak betartására kötelezi magát. 

A meghatalmazotti mintát a 6. sz. melléklet tartalmazza 

 

A Lakásszövetkezet https://www.ormezoszov.hu/ weboldalán a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara – 7. sz. melléklet szerinti - adatkezelésére vonatkozó 

ajánlását kell közzétenni. 

 
16.   Adatfeldolgozói garancianyújtás  
 
(1) A Lakásszövetkezet adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a 
megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek 
teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az 
adatkezelés biztonságát is. 
 
(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes 
adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló 
megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk 
megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.     
 
 (7) A Lakásszövetkezet megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az 
adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására 
alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal. 
 
(8) A Lakásszövetkezet az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és 
technikai feltételeivel rendelkezik.  
 
10) Lakásszövetkezetünk vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát 
minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi 
rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges. 
 
17.   A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai 
 
1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti 
tevékenység végrehajtását.  
2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai 
jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó 
köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása 
vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.  
3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen 
szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, 
hozzájárulásukat beszerezze.  
 
18.  Lakásszövetkezetünk, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai  
 
1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő 
írásbeli utasítása alapján jár el.  
2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett 
személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon 
alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az 
általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget 
vállaljanak.    
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3. Adatbiztonság:  Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a 
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és 
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének 
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz 
annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz 
hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő 
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való 
eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik  
arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés 
útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával 
összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált 
eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló 
eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el,  
gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben 
meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal 
rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az 
általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi 
rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel 
célja és módja tekintetében.  
 
 
19. A Lakásszövetkezet adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési 
feltételei  
 
(1) A Lakásszövetkezet az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval írásbeli 
szerződést köt.  
 
 
(2) Az általános szerződési feltétel tartalmát a másik féllel a szerződéskötést 
megelőzően meg kell ismertetni, és azt a másik félnek el kell fogadnia.  
  

VIII. FEJEZET 
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 
20.  Az adatvédelmi incidens fogalma 
 
(1) 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  
 
(2) 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.  
 
21.  Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása   
 
(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások 
betartása a Lakásszövetkezet vezetőjének feladata.  
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(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési 
kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. 
 
(3) Amennyiben a Lakásszövetkezet ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik 
ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a 
Lakásszövetkezet vezetőjét.  
 
(4) A Lakásszövetkezet munkavállalói kötelesek jelenteni a Lakásszövetkezet 
vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy 
arra utaló eseményt észlelnek.  
 
(5) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Lakásszövetkezet vezetője 
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. 
 
(7) 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. 
 
22.  Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  
 
(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  
a)  az érintett személyes adatok körét,  
b)  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  
c)  az adatvédelmi incidens időpontját,  
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
 
Az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet adatvédelmi incidens nyilvántartási 
mintát a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig 
meg kell őrizni.   

IX. FEJEZET 
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 
23. Tájékoztatás az érintett jogairól 
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
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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. 
 
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.  
 
A törléshez való jog 
1. 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.  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha 
a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. 
 
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. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban 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.  
 
A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az 
adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján 
(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükség. 
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
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. 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen 
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
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szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  
 
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 tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről. 
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 
személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében 
megsértették az e rendelet szerinti jogait.  
 

X. FEJEZET 
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, 

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 
 
24.  Intézkedések az érintett kérelme alapján 
 
(1) A Lakásszövetkezetünk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
 
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
 
(3)  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. 
 
(5) Lakásszövetkezetünk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti 
információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen 
biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre: 
a) díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
Adatkezelőt terheli. 
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(6) Ha Lakásszövetkezetünknek, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak 
a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
 

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
25.   A Szabályzat megállapítása és módosítása 

 
A Szabályzat megállapítására és módosítására a Lakásszövetkezet Igazgatósága 
jogosult.  
 
26. § Intézkedések a szabályzat megismertetése  
 
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Lakásszövetkezet valamennyi 
munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló 
szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló 
(foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.  
 
Lakásszövetkezet adatvédelmi tisztségviselőt nem alkalmaz, e szabályzatban 
foglaltak végrehajtásáért az ügyvezető illetve a szakterületet végző dolgozó felelős. 
 
Lakásszövetkezetnél Hatósági Adatvédelmi nyilvántartás nem szükséges, miután 

csak a tagok, munkavállalók, szerződéses partnerek adatainak kezelése történik  

 
A Lakásszövetkezet Igazgatósága a 2018. május 15- én jóváhagyott, 2018.05.24-én 
hatályba lépett Szabályzatot az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény háromévenkénti adatvédelmi 
felülvizsgálati kötelezettsége alapján 2021.09.20-i ülésén felülvizsgálta. A 
felülvizsgálata alapján elrendelt módosításokkal kiegészített, egységes szerkezetbe 
szerkesztett Szabályzatot 2./2021.(09.20.) sz. igazgatósági határozatával 2021. 
szeptember 20-i nappal alkalmazni elrendelte. 
 

Budapest, 2021.09.20.        
Farkas Tamás 

az igazgatóság elnöke 
Mellékletek: 
A Szabályzat a 2./2021.(09.20.) sz. igazgatósági határozat alapján kiegészül az 
alábbi mellékletekkel: 

1. Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

2. Általános adatvédelmi tájékoztató az adatvédelemről 

3. Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinél kiépített megfigyelő 

kamerarendszer létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési 

szabályzat 

4. JEGYZŐKÖNYV - A kamerarendszer által készített Lakásszövetkezeti 

felvételek megismeréséről  

5. MNS Védelem Kft Adatkezelési tájékoztató 

6. Köz-, vagy részközgyűlési Meghatalmazás minta 

7. https://www.ormezoszov.hu/ weboldal adatkezelésére vonatkozó ajánlás 

8. Adatvédelmi incidens nyilvántartási minta 
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1. sz. melléklet: 

ŐRMEZŐ EGYESÜLTI LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 
 

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 
 
Az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest, Kérő u 8. (továbbiakban: 
„Adatkezelő”) adatkezelésével kapcsolatos írásos tájékoztatás alapján a Lakásszövetkezeti 
tagnyilvántartásnál, túlfizetés/hátralékkezelés esetén személyesen megadott alábbi személyes 
adataimra tekintettel alulírott  
 

… …………………………………………….. … 
(érintett lakástulajdonos neve nyomtatott betűvel) 

 
jelen nyilatkozatom megtételével: 

- kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, 

az adatkezelő részéről megküldött adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul 

vettem. 

- kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az adatkezelő, 

az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, jogszabályi kötelezettség, jogszabályon alapuló 

kötelmi szerződésben meghatározott célból továbbítsa és felhatalmazást adok az adatkezelőnek a 

közölt adatok helyességének ellenőrzésére. 

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása 

önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

 
A kezelt személyes adatok köre: (olvasható, nyomtatott betűvel kérem kitölteni, lakást más jogcímen 
használó esetében a tulajdonos adatait mindenképpen meg kell adni!) 
 
érintett lakástulajdonos neve:  
 
lakcíme: 
 
születési hely:      év, hó, nap: 
 
anyja neve:       telefonszám: 06 / 
 
e-mail cím:  
     
bankszámla száma: 
 
Ha a lakásban nem a tulajdonos, hanem*: haszonélvező  albérlő  egyéb 
lakáshasználó lakik (*megfelelőt kérem aláhúzni!) akkor kitöltendő: 
 
a lakást használó neve: 
 
a lakást használó elérhetősége (telefon, e-mail cím): 
 
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: 
Lakásszövetkezeti tagsági cél és jogviszony fennállásának, illetve az adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges időtartama. 
Az adatszolgáltatás célja, jogalapja és elmaradásának következményei: 
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről VI. Fejezet 43. § (1) és (6). bek. előírása, 
adatkezelési felhatalmazás, tagnyilvántartás, hátralék és túlfizetés rendezése. Jogszabályi 
kötelezettség mulasztása miatt az indokolt adatok adatbeszerzési költségek megtérítése és 
jogszabályi kötelezettség megszegése miatt szabálysértési, bírság kiszabási eljárás 
kezdeményezése. 
Budapest, ______ (év) _____________ (hó) _____ (nap) 
 

____________________________________ 
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(Érintett lakástulajdonos aláírása) 
2. sz. melléklet: 

ŐRMEZŐ EGYESÜLT LAKÁSFENNTARTÓ LAKÁSSZÖVETKEZET 
Általános adatvédelmi tájékoztató az adatvédelemről hatályos 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezése szerint 
 

Kedves Tagunk! 

1. Az Ön személyes adatainak adatkezelője Az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet. 

Levelezési címünk: 1112 Budapest Kérő u 8 e-mail: info@ormezoszov.hu 

ormezoszov@gmail.com (az adatkezelő a továbbiakban Lakásszövetkezet) 

2. Az adatkezelésünk kiterjed: a családnévre, keresztnévre, lakcímre, telefonszámra, e-mail címre, 

születési adatokra (hely, időpont, anyja neve), továbbá ezen túl meghatározott esetben 

kiterjedhet: adóazonosító számra, TAJ számra, számítógép IP azonosítóra, kép-, illetve 

hangfelvételre. 

3. Az adatkezelés célja elsődlegesen a törvényi kötelező Lakásszövetkezeti tagnyilvántartás, a 

munkáltatói joggyakorlás, továbbá tagjaink számára nyújtott szolgáltatáshoz szükséges 

elérhetőség, valamint alapszabályunkban tagjaink szándékának megfelelően meghatározott 

feladataink ellátásához, partneri szerződések teljesítéséhez, rendezvényeinkről történő 

emlékeztetők, jegyzőkönyvek felvételéhez szükséges adatok biztosítása. A személyes adatok 

kezelésének jogalapja:  

✓ A Lakásszövetkezeti tagnyilvántartás, ingatlankezelői szolgáltatás esetében az érintett 

hozzájárulása a GDPR II. FEJEZET 8. cikk (1) pont szerint, (A tagállamok biztosítják, 

hogy az adatkezelés csak akkor és kizárólag annyiban legyen jogszerű, ha és 

amennyiben olyan feladat ellátásához szükséges, amelyet valamely illetékes hatóság az 

1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból végez, és uniós vagy tagállami jog 

alapján történik.”) 

✓ meghatározott feladataink ellátása, partneri szerződések teljesítése esetén az érintett 

hozzájárulása a GDPR II. FEJEZET 8. cikk (2) pont szerint, („Az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó adatkezelést szabályozó tagállami jogban rendelkezni kell legalább az 

adatkezelés célkitűzéseiről, a kezelendő személyes adatokról és az adatkezelés 

céljairól.”) 

✓ az adatok gyűjtése, tárolása, védelme feladat esetén 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2014. évi CXV. törvény 

a Lakásszövetkezetekről, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

✓ rendezvényeinkről történő hang felvétele, emlékeztetők, jegyzőkönyvek felvétele esetén 

az érintettek kifejezett hozzájárulása, csoportos rendezvény meghívója alapján történő 

részvétel esetén a jelenlévők kifejezett hozzájárulása 

✓ a Lakásszövetkezet információs és hír, reklám tevékenység esetén a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 

4. Személyes adatait az adatkezelő és adatfeldolgozók azon munkatársai ismerhetik meg, akik az 

adatkezelési feladatokban közreműködnek és feladatvégzésükhöz ez szükséges, adatai 

kezelésében más személyek – kifejezetten erre irányuló tájékoztatást kivéve - nem működhetnek 

közre adatfeldolgozóként, azonban az adatkezelő minden esetben a Őrmező Egyesült 

Lakásfenntartó Lakásszövetkezet marad. 

5. Az Ön személyes adatait a fentiekben külön megjelölt és az alkalmazandó jogszabályok által (pl. 

a polgári, adójogi előírásokról szóló törvény rendelkezései) meghatározott időtartamig, valamint 

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Ennek 

megfelelően eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában 

✓ tagsági adatait tagi jogviszonya fenntartásáig, a vonatkozó rendeletben rögzített 

időtartamig, tagdíjtartozása esetén a tagdíjkövetelés érvényesítéshez szükséges 

időtartamáig, illetve egyéb kapcsolódó igény elévüléséig 

✓ munkaviszony esetén a hatályos adó és társadalombiztosítási megőrzési időtartamáig  

mailto:info@ormezoszov.hu
mailto:ormezoszov@gmail.com
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✓ reklám, szolgáltatási szerződés, megrendelés esetén az adójogszabályok által előírt 

időtartamig 

✓ a Lakásszövetkezeti feladataink ellátása céljából addig kezeljük és tároljuk 

rendelkezésünkre bocsátott adatait, amíg Ön meg nem tiltja kezelését, vagy 

adatainak törlését nem kéri,  

6. Önnek az adatkezelőnél az 1. pontban megadott elérhetőségeken joga van személyes adataihoz 

hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének 

korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  

7. Személyes adatainak megadása részben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, részben 

jogszabályon alapuló törvényi kötelezettség. Lakásszövetkezetünk a kezelésébe tartozó 

ingatlanok esetében az önkéntes alapon megadható adatok hiányában az érvényes 

jogszabályoknak megfelelően, elsősorban a földhivatali ingatlan nyilvántartásban rögzített adatok 

alapján jár el. A 2019. május 25-e előtt részünkre megadott személyes adatait az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelően megalkotott 

szabályzatunk szerint kezeljük mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik.  

8. Személyes adatainak adott célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja, ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. további elérhetőség: 

www.naih.hu). 

Budapest, 2021.09.20. 

Farkas Tamás sk. 

elnök 
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3. sz. melléklet 

 
Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinél kiépített megfigyelő kamerarendszer 
létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési szabályzat 
 

I. Kamerarendszer létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok 

 
1. A Lakásszövetkezet épületeinek részközgyűlései a tag és nem tag tulajdonosok legalább 
kétharmados többségének igenlő szavazatával a Lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek, 
helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített 
elektronikus megfigyelő rendszer (továbbiakban: kamerarendszer) létesítéséről és üzemeltetéséről 
döntöttek. A részközgyűlés döntése alapján a törvény előírásainak megfelelve jelen Lakásszövetkezet 
alapszabálya és adatkezelési szabályzata tartalmazza a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges 
adatkezelési szabályokat. 
2. A Lakásszövetkezet közösségének határozata alapján épületrészek, helyiségek és területek 
megfigyelését szolgáló kamerarendszer bővítése a Lakásszövetkezet tulajdonában álló 
épületrészeken, helyiségeken és egyéb területeken bármikor lehetséges. A bővítéssel és annak 
műszaki paramétereiben történő változással kapcsolatban az Alapszabály, vagy és Adatkezelési 
szabályzat módosítása szükséges, a változásokra való tekintettel az üzemeltetési szerződést is 
módosítani kell, és az adatkezelési tájékoztatóban a változtatásokat szerepeltetni kell. 
3. A Lakásszövetkezet elnöke alapszabályi felhatalmazás alapján a Lakásszövetkezet nevében 
írásbeli szerződést köt a kamerarendszer üzemeltetőjével, akinek a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott feltételeknek 
kell megfelelnie. 
  A kamerarendszer üzemeltetésével megbízott személy „Adatkezelési tájékoztatóját” a 
Lakásszövetkezet által kezelt – mind a 12 épületre vonatkozóan - jelen adatvédelmi szabályzat 5. sz. 
melléklete tartalmazza. 
  
4. A kihelyezett kamerákat számozással kell ellátni. A számozást követően el kell végezni annak 
dokumentálását és az érdekmérlegelési tesztben, valamint az adatkezelési tájékoztatóban is 
szerepeltetni kell. A kamerás megfigyelés csak elengedhetetlenül szükséges mértékű lehet, és nem 
járhat mások jogának aránytalan korlátozásával. 
5. A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági 
követelményeknek, beleértve a felvételek automatikus rögzítésének lehetőségét is. 
6. A felvételeket az érdekmérlegelési teszt alapján a rögzítést követő 15. napig szabad tárolni 
abból a célból, hogy a Lakásszövetkezet és az MNS Védelem Kft., mint közös adatkezelők által, és az 
érintettek részére felhasználhatóak legyenek.  
7. A rögzítést követő 15. nap lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul 
törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. 
8. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a közös adatkezelők, így a 
Lakásszövetkezet elnöke, képviseleti joggal rendelkező igazgatósági tagjai és a rendszer 
üzemeltetője férhet hozzá. 
9. A felvételen szereplő természetes személy, mint érintett számára biztosítani kell valamennyi, 
az Európai Unió kötelező jogi aktusában és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvényben felsorolt jogoknak, az ott meghatározott korlátozások 
figyelembevételével történő gyakorlását. 
10. A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak 
megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének idejét. 
11. A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre 
belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére 
vonatkozó előírásokról, információkról, így különösen a kamerarendszer alkalmazásának tényéről – 
erre kialakított szabványos piktogram útján -, az érintetteket megillető jogokról, az üzemeltető 
személyéről és elérhetőségeiről. 



_________________________________________________________________________________________ 

 

12. A 11. pontban hivatkozott tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megtenni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 
legalább az alábbiakra: 

a) az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége, 

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, 

c) az érintett személyes adatok kategóriái, 

d) a személyes adatok címzettje, 

e) egyes kamerák elhelyezésére, arra, hogy közvetlen vagy rögzített megfigyelést 

végeznek-e, 

f) az üzemeltető személye és elérhetősége, 

g) a felvétel tárolásának ideje, 

h) az érintettek jogai. 

13. A kamerarendszer a Lakásszövetkezet tulajdona. 
14.  A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvényben szereplő kamerarendszer 
alkalmazása csak lehetőség a Lakásszövetkezetek számára, ezért a kamerarendszer alkalmazásából 
fakadó adatkezelés nem kötelező adatkezelés, hanem jogos érdeken alapuló adatkezelés. 
15. A jogos érdeket az érdekmérlegelési tesztben úgy kell igazolni, hogy kameránként kell 
megjelölni a célokat, amelyet az alapszabályzathoz csatolni kell. Az érdekmérlegelési tesztet kérésére 
az érintetteknek át kell adni. 
16. A kamerarendszer alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
megfogalmazott jogos érdek, mert a kamerarendszer a Lakásszövetkezet jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, amelyet az MNS Védelem Kft. által biztosított szolgáltatással és 
szakmai ismeretekkel közösen végez.  
17. A kamerarendszer üzemeltetésének a célja, hogy az emberi élet, a testi épség, a személyi 
szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös 
tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja. A Lakásszövetkezet elhelyezkedése, épületének 
sajátossága; a bent tartózkodó személyek száma; az idelátogató személyek személyazonosságának 
és a látogatás céljának ellenőrizhetetlensége; a munkaidőben, valamint munkaszüneti időszakban, így 
szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban üresen maradt külön tulajdonú lakások és a bennük 
lévő vagyon védelme miatt a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználásáva l nem 
érhető el. 
18.  A kamerarendszer alkalmazása tekintetében közös adatkezelő a Lakásszövetkezet és a 
kamerarendszer üzemeltetője. A Lakásszövetkezetet az adatkezelés vonatkozásában a 
Lakásszövetkezet elnöke és képviseleti joggal rendelkező igazgatósági tagjai képviselik. 
19. A rendszer üzemeltetéséről és a közös adatkezelésben történő megegyezésről, annak 
feltételeiről, szabályairól írásban, Szerződésben kell megállapodni. A Lakásszövetkezet részéről a 
szerződést a Lakásszövetkezet elnöke (képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője) jogosult 
megkötni. 
20. A fiatalkorú személyek adatkezelésével kapcsolatban garanciális szabályként alkotja meg a 
Lakásszövetkezet, hogy igény esetén külön tájékoztatást kapnak az adatkezelési tevékenységről, 
illetve a kamerarendszer üzemeltetője kifejezett kérés esetén külön gyermekeknek szóló tájékoztatót 
is elhelyezhet. 
21. A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás bejáratára vagy más 
nyílászárójára.  
22. A kamerarendszer üzemeltetőjének magánszféra-barát technológiákat kell alkalmaznia a 
kamerarendszer üzemeltetésekor úgy, hogy lehetővé kell tenni az egyes területek kimaszkolásának 
lehetőségét. 
23. A szerződésből eredő feladatai tekintetében a közös adatkezelés során a kamerarendszer 
üzemeltetője köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
24. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történhet, emellett 
minden szükséges technikai és szervezési intézkedést meg kell tenni az érintett adatainak elvesztése, 
más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, 
megváltoztatása vagy törlése ellen. 
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25. Gondoskodni kell arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen 
hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával 
összefüggésben férjenek hozzá. 
26. Gondoskodni kell a kamerás megfigyelő rendszer rendszeres karbantartásáról. Ennek 
szabályait és költségeit a kamerarendszer üzemeltetőjével kötött Szerződésnek kell tartalmaznia. 
27. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott módon kell elhelyezni (pl. zárt 
szekrénybe). 
28. Gondoskodni kell arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
29. Biztosítani kell, hogy a kamerarendszer a Lakásszövetkezet területéről ki ne lásson, 
közterületet vagy szomszédos ingatlanokat ne figyelhessen. 
30. Az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem megfelelő kamerarendszer, vagy azon 
kívül egyedi kamera közös tulajdonrészen nem létesíthető és nem üzemeltethető. 

 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Érdekmérlegelési teszt 

 
A teszt elkészítésének 

oka 

A teszt annak bemutatására szolgál, hogy a Lakásszövetkezet 
bebizonyítsa, hogy megfelelően azonosította a jogos érdekét és az 
adatkezelését olyan módon végzi, hogy az nem jelent aránytalan 
korlátozást az érintett érdekeire, jogaira és szabadságaira nézve. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Előzmények, kontroll  
(garanciák) 

A Lakásszövetkezet egyes épületeinek részközgyűlése azt a döntést 
hozták, hogy a Lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek, 
helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki 
megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert 
(kamerarendszer) létesít és üzemeltet. 
 
- A Lszt. 15. § (1) bekezdése alapján a Lakásszövetkezet legfőbb 

döntéshozó szerve a közgyűlés, küldöttgyűlés (részközgyűlés). 
- A Lszt. 15. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Lakásszövetkezet 

tulajdonában álló épületrészek használata, hasznosítása módjának 
megváltoztatása a közgyűlés (küldöttgyűlés) hatáskörébe tartozik. 

- A Lszt. 14/A. § (1) bekezdése alapján kamerarendszer használatáról 
az egyes épületek részközgyűlései az összes tag  legalább 
kétharmados többségével dönthet. 

 
A tagokból álló közgyűlés (részközgyűlés) a törvény által biztosított 
felhatalmazása alapján a Lakásszövetkezeti tulajdonú kamerarendszer 
használatáról a fentiek alapján döntött. 

A tervezett adatkezelés 
jogalapja  

(GDPR megfeleltetés) 

A kamerarendszer alkalmazása csak lehetőség a Lakásszövetkezet 
számára, ezért az jogos érdeken alapuló adatkezelés lehet, a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pont alapján. 

 
 
 
 
 

Az önkéntes 
hozzájárulás  

jogalap elvetése 

A jogalap megállapításakor elvetésre került a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás, mint jogalap. Ennek indoka: 

- a Lakásszövetkezeti tulajdon használatára valamennyi tagok, a 
nem tag tulajdonos jogosult, a hozzájárulás megtagadásával az 
érintett kizárná magát a Lakásszövetkezeti tulajdon 
használatának lehetőségéből, ezzel hátrány érné; 

- a hozzájárulás visszavonásával az érintett kizárná magát a 
Lakásszövetkezeti tulajdon használatának lehetőségéből, ezzel 
hátrány érné; 

- a Lakásszövetkezeti tulajdon használatára akkor is jogosult 
valamennyi tagok, a nem tag tulajdonos, ha ezzel nem ért egyet, 
vagy nem kívánja az adott területet ténylegesen használni. Egyéb 
érintettek esetében a hozzájárulás beszerzése lehetetlen lenne. 

Az írásbeli 
érdekmérlegelés 

jogalapja 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogszerűség 
és átláthatóság, valamint a GDPR 6. cikk (2) bekezdésben 
meghatározott elszámoltathatóság elve. 

A személyes adatok 
forrása 

A személyes adatok forrása a kamerarendszer látószögébe kerülő 
érintett. 
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Annak meghatározása, hogy az adatkezelés feltétlenül szükséges-e a cél eléréséhez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szükségesség 

A kamerarendszer az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság 
védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, 
valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja. 
 
A Lakásszövetkezet elhelyezkedése, épületeinek sajátossága; a bent 
tartózkodó személyek száma; az idelátogató személyek 
személyazonosságának és a látogatás céljának ellenőrizhetetlensége; a 
munkaidőben, valamint munkaszüneti időszakban, így 
szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban üresen maradt külön 
tulajdonú lakások és a bennük lévő vagyon védelme miatt a jogvédelem 
más módszerrel, mint a felvételek felhasználásával nem érhető el. 
 
E célok eléréséhez a kamerarendszer működtetése döntő mértékben 
hozzájárul, hiszen a jogsértések jelentős része megelőzhető, valamint a 
bekövetkezett események, jogsértések, panaszok jelentős része 
eredményesebben vizsgálható akár az adatkezelő, akár a hatóság 
részéről.  
 
Ezek alapján a kamerarendszer szükségessége igazolható. 

 
 
 

Alternatívák 

A Lakásszövetkezet részközgyűlései azt a döntést hozták, hogy a 
Lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek 
megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített 
elektronikus megfigyelő rendszert (kamerarendszer) létesít és 
üzemeltet. 
A kamerarendszer éjjel-nappal üzemelő, olyan védelmi, jogsértést 
megelőző funkciót biztosító rendszer, amely alkalmazása helyett egyéb 
alternatíva nincs. 

 
Az adatkezelő jogos érdekének meghatározása, az érdek jogosságának  

vagy nem jogszerű voltának megállapítása  
(törvényes-e, kellően pontos-e, nem elméleti jellegű-e) 

 

 
A Lakásszövetkezet 

jogos érdekének 
beazonosítása, leírása 

A Lakásszövetkezet tagjainak és nem tag tulajdonosainak jogos érdeke, 
hogy a tulajdonosi részjogosítványból fakadó jogait gyakorolni tudja: 
maga határozza meg a magánterületre való belépésre jogosultak körét 
és annak módszerét, bizonyos esetekben az ott elkövetett jogsértőkkel 
szembeni fellépést, amelyhez a jogsértő azonosítása szükséges.  
A tag határozhatja meg, hogy a magántulajdonát képező ingatlan 
bejáratát kamerarendszerrel kívánja védeni, hogy az adott időszakban 
üresen álló ingatlan védelme biztosított legyen. 
A tulajdonosi jogosultság a legfőbb uralmi jog egy dolog felett, a 
tulajdonjogi igények pedig soha nem évülnek el.  
 
Ezért a Lakásszövetkezet jogos érdeke, hogy tagjai és nem tag 
tulajdonosai jogait gyakorolni tudja, magát, társait, vagyonát védje, és ez 
a jog előbbre való, mint más személyek érdekei. 
 

 
 

Az érintettek jogait és 
szabadságait ért 

sérelem 

Az érintettek valamennyien a Lakásszövetkezet tagjai, ott lakók vagy 
oda egyéb konkrét céllal érkező személyek. A Lakásszövetkezet területe 
magánterület, oda illetéktelen személyek cél nélkül nem léphetnek be. 
Ezek alapján a jogaik és szabadságuk nem sérül, hiszen valamennyiük 
közös érdeke az, hogy a személy- és vagyonbiztonságuk biztosítva 
legyen.  
Az érintettek jogait és szabadságait nem éri sérelem. 

Harmadik fél jogait és 
szabadságait  
ért sérelem 

Harmadik félnek jogai vagy érdekei nem sérülhetnek. 

 
Gyermekek érintettsége 

A kamerarendszer alkalmazásában érintett gyermekkorú személy is 
lehet. Erre való tekintettel a gyermekek adatainak kezelésére vonatkozó 
szabályokat és garanciákat a Szabályzat 21. pontja tartalmazza. 

A törvényesség A tulajdonosok jogait a Ptk. 5:13. § tartalmazza, a kamerarendszer 
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üzemeltetése a Lszt. 14/A. § (1) -án alapul. 

Az elméletiség kérdése A Lakásszövetkezet magánterületének és tulajdonának védelme a 
részközgyűlés döntésén alapuló valós, fennálló érdek.  

Előnyök, pozitív 
következmények 

A Lakásszövetkezet a kamerarendszer használatával el kívánja érni azt, 
hogy ne - vagy kevesebb arányban - kövessenek el bűncselekményt 
vagy szabálysértést, sem a személyek, sem a vagyoni javak sérelmére.  

 
Annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja,  

milyen személyes adatok meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az adatkezelés célja 
 

 
A Ptk. 5:13. § (1) bekezdés alapján a tulajdonost tulajdonjogának 
tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között – 
teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. 
A Ptk. 5:13. § (2) bekezdés alapján a tulajdonost megilleti különösen a 
birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a 
rendelkezés joga. 
 
A Lakásszövetkezet elhelyezkedése, épületének sajátossága; a bent 
tartózkodó személyek száma; az idelátogató személyek 
személyazonosságának és a látogatás céljának ellenőrizhetetlensége; a 
munkaidőben, valamint munkaszüneti időszakban, így 
szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban üresen maradt külön 
tulajdonú lakások és a bennük lévő vagyon védelme miatt a jogvédelem 
más módszerrel, mint a felvételek felhasználásával nem érhető el. 
 
A Lakásszövetkezet tulajdonosi közössége élve a tulajdonost megillető 
jogosítványokkal úgy határozott, hogy a Lakásszövetkezeti tulajdonnak 
minősülő területeken az emberi élet, a testi épség, a személyi 
szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és 
bizonyítását, valamint a Lakásszövetkezeti tulajdonban álló vagyon 
védelmét szolgáló kamerarendszert létesít és üzemeltet. 
A kamerarendszer üzemeltetése profilalkotással nem jár, vagyis a 
felvételeket nem használjuk személyes jellemzők értékelésére, 
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére 
vagy előrejelzésére. 

1-es kamera látótere és 
adatkezelési célja 

Megfigyelt terület: Főbejárat belülről 
Cél: Érdekmérlegelési teszt tartalmazza 

2-es kamera látótere és 
adatkezelési célja 

Megfigyelt terület: Postaládák, lépcsőház bejárata 
Cél: Érdekmérlegelési teszt tartalmazza 

3-as kamera látótere és 
adatkezelési célja 

Megfigyelt terület: Főbejárat belülről 
Cél: Érdekmérlegelési teszt tartalmazza 

4-es kamera látótere és 
adatkezelési célja 

Megfigyelt terület: Postaládák, lépcsőház bejárata 
Cél: Érdekmérlegelési teszt tartalmazza 

Az adatkezeléssel 
érintett  

személyes adatok köre 

A Lakásszövetkezet területére belépő személyek képfelvételen látszódó 
képmása és egyéb, a kamerarendszer által rögzített személyes adatai 
(viselkedése). 
A felvétel készítésének helye, napja és ideje. 
A kamerák hangot nem rögzítenek.  

Az adatkezelés 
időtartama 

A felvétel 15 napig kerül megőrzésre, hogy esetleges jogvita, károkozás 
vagy egyéb igény esetén az hozzáférhető legyen. 
A felvételek a 15. nap után törlésre kerülnek. 

Különleges adatok 
kezelése 

A Lakásszövetkezet a kamerarendszerrel összefüggésben nem kezel 
különleges személyes adatokat. 

 
Az érintettek lehetséges érdekeinek meghatározása (azok a szempontok, 

amelyeket az érintettek felhozhatnak az adatkezeléssel szemben) 
 

 
 
 
 
 

 
A közös adatkezelő a relatív jogképességgel rendelkező 
Lakásszövetkezet és a kamerarendszer üzemeltetője. A 
Lakásszövetkezet tagjai egymással mellérendelt és egyenrangú 
viszonyban állnak. Képviseletüket a Lakásszövetkezet elnöke, és 



_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Az érintettek és az 

adatkezelő kapcsolata 

képviseleti joggal rendelkező igazgatósági tagjai látják el. 
 
Az érintettek elsődlegesen az önmaguk által alkotott közösség tagjaként 
kerülnek kapcsolatba egymással. 
A kamerarendszer üzemeltetője és a Lakásszövetkezet tagjainak 
kapcsolatát a közgyűlés által elfogadott feltételek, és ennek 
felhatalmazása alapján megkötött Megbízási Szerződés biztosítja. 
 
Olyan érintett esetében, ahol nem a tagok, hanem más személy kerül 
kapcsolatba a Lakásszövetkezettel vagy a kamerarendszer 
üzemeltetőjével a kapcsolat a tulajdonossal való jogviszony vagy 
ismeretség okán, vagy szolgáltatás nyújtása révén jön létre. 

 
 

Az adatkezelés negatív  
befolyásolása 

Az adatkezelés nem befolyásolja negatívan az érintettek joggyakorlási 
lehetőségét, mert az adatkezelés és az ahhoz használt kamerarendszer 
lehetővé teszi az adatok törlését, illetve a személyes adatok 
módosítását (helyesbítését, pontosítását) is.  
 
Az adatkezelés nem érinti hátrányosan az érintettek jogait és 
szabadságait, ezzel ellenkezőleg az érintettek érdekei azonosak, 
egybeesnek az adatkezelő érdekeivel. 

Az anonimizálás 
kérdése 

A felvételek 15 nap után törlésre kerülnek, így az anonimizálás nem 
szükséges. 

 
Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői érdek 

a meghatározott érintetti jogokat 
 

 
Az adatkezelés pozitív 

befolyásolása 

A kamerarendszer alkalmazásának célja a személy- és vagyonvédelem. 
Ez az érdek az érintettek részére is fontos, hiszen a biztonság a 
magánterületen is a tagok és egyéb jogosultak érdeke. 
A tagok érdeke továbbá, hogy illetéktelen személyek ne jussanak be, és 
ne használják engedély nélkül a közös tulajdonukat. 

Arányosság A kamerarendszer alkalmazása arányban áll az érintettek jogaival és 
érdekeivel. A biztonság társadalmi össz érdek. 

 
Az érdekmérlegelési teszt megállapításai 

 

A Lakásszövetkezet elhelyezkedése, épületének sajátossága; a bent tartózkodó személyek száma; 
az idelátogató személyek személyazonosságának és a látogatás céljának ellenőrizhetetlensége; a 
munkaidőben, valamint munkaszüneti időszakban, így szabadságoláskor, illetve az ünnepi 
időszakban üresen maradt külön tulajdonú lakások és a bennük lévő vagyon védelme miatt a 
jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználásával nem érhető el. 
 
A kamerarendszer alkalmazása a Lakásszövetkezet és az érintettek közös érdeke, ami 
szükségessé és arányossá teszi az adatkezelést. 
 
Az érdekmérlegelési teszt eredménye: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek 
jogalap megállapítása helyénvaló és alkalmazható. 

 

A Lakásszövetkezet összes épületénél ugyanúgy helyezkednek el a kamerák az alábbiak szerint: 

KAMERA 
SZÁMA 

ELHELYEZÉS 
MEGFIGYELT 

TERÜLET 
MEGFIGYELÉS  

CÉLJA 
LÁTÓSZÖG 

RÖGZÍTETT 
NAPOK 
SZÁMA 

1 
4. sz. közlekedő jobb 

oldali falán 
Főbejárat belülről 

Érdekmérlegelési 
teszt alapján 

kb. 85° 15 

2 
4. sz. közlekedő jobb 

oldali falán 
Postaládák, lépcsőház 

bejárata 
Érdekmérlegelési 

teszt alapján 
kb. 85° 15 

3 
2. sz. közlekedő bal oldali 

falán 
Főbejárat belülről 

Érdekmérlegelési 
teszt alapján 

kb. 85° 15 
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4 
2. sz. közlekedő bal oldali 

falán 
Postaládák, lépcsőház 

bejárata 
Érdekmérlegelési 

teszt alapján 
kb. 85° 15 

 

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján 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 következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai, 

b) az érintett személyes adatok kategóriái, 

c) címzettek, akikkel az adatokat közölték vagy közölni fogják,  

d) az adatok tárolásának időtartama,  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 
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4. sz. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

A kamerarendszer által készített Lakásszövetkezeti felvételek megismeréséről 

 

A felvétel helye, ideje: ……………………………………………….. 

A felvételt készítő kamera száma: ……………………………………………….. 

A megismerésére jogosult személy neve: ……………………………………………….. 

A megismerés ideje: ……………………………………………….. 

A megismerés módja:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Budapest, ………………………………….  

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
megismerésére jogosult személy az adatkezelő (képviselője) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________ 

 

5. sz. melléklet 
MNS Védelem Kft Adatkezelési tájékoztató (ld. külön csatolva) 

 
6. sz. melléklet 
Köz-, vagy részközgyűlési Meghatalmazás minta 
 
Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest, Kérő utca 8. 
EGYSZERI (általános) KÖZ-, vagy RÉSZKÖZGYŰLÉSI MEGHATALMAZÁS 
 
Alulírott ………………………………………., a 1012 Budpest, ……….. u …… sz.. ……… em. ….. a.  
 
szám alatti lakásszövetkezeti tag ezúton  
 

meghatalmazom 
 
……………………..………………(név) …………………………….…………….szám alatti  
 
lakásszövetkezeti lakástulajdonostársamat, vagy* 
 
……………………..………………………………..….., hogy az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó 
Szövetkezet ………………………-ára összehívott rendes/ill. megismételt köz-, részközgyűlésén részt 
vegyen, ott távollétemben teljeskörűen képviseljen, helyettem, és nevemben szavazzon. 
 
⃰ Nem lakásszövetkezeti tagként kapott meghatalmazottként kijelentem, hogy a meghatalmazásban 
szereplő személyes adataim megadása önkéntesen történt és kifejezetten hozzájárulok a személyes 
adataim Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet köz-, vagy részközgyűlési, dokumentálási célú 
kezeléséhez, tárolásához. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim adatkezelője az Őrmező 
Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet és személyes adataimat a lakásszövetkezet az alkalmazandó 
jogszabályok által és az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeli és tárolja.  
 
Budapest, 202. …………..……..-n. 
 
 

…………………………………………… 
Meghatalmazó 

…………………………………………… 
Meghatalmazott 

Lakcíme: …………………………………. 
Szig.sz…………………………………….. 

Lakcíme: …………………………………. 
Szig.sz.:…………………………………… 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név:…………………………………….. Név:…………………………………….. 
Lakcím:…………………………………. Lakcím:…………………………………. 
Szig.sz.:………………………………… Szig.sz.:…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. sz. melléklet 
https://www.ormezoszov.hu/ internetes weboldal adatkezelésére vonatkozó ajánlás 
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Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Lakásszövetkezet internetes weboldalán szereplő 

Adatkezelési nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató célja 
 
Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Lakásszövetkezet (cím: 1112 Budapest, Kérő utca 8., a 
továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi 
közlemény tartalmát. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 
meghatározott elvárásoknak. 
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re és azok aldomain-jeire terjed ki: ormezoszov.hu 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az 
érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek. 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk 
kérdését. 
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, 
mely az adatok biztonságát garantálja. 
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 
 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI 
Amennyiben megkeresné a Lakásszövetkezetet, az ormezoszov@gmail.com, email címen léphet 
kapcsolatba az adatkezelővel. 
ŐRMEZŐ EGYESÜLT LAKÁSFENNTARTÓ LAKÁSSZÖVETKEZET 
adószám: 10109045243 
cégjegyzékszám: 01 02 051335 
cím: 1112 Budapest, Kérő utca 8. 
 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését. 
 
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, TECHNIKAI ADATOK 
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
változatlansága igazolható (adatintegritás); 
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
ellen. 
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 
megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az 
férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás 
módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a 
jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 
 
 
COOKIE-K (SÜTIK) - A SÜTIK FELADATA 
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni 
beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek , így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a 
weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány 
látogatói statisztikai információ gyűjtésében. 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban 
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

mailto:info@webfolio.hu
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A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes 
információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a 
felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja. 
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K 
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az 
ormezoszov.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az 
ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző 
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt 
más eszközről. 
HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA) 
Az ormezoszov.hu weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google 
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az ormezeoszov.hu és aldomain-jeik weboldalai 
információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az 
adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik 
szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak 
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 
A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA 
A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján. 
Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a 
weboldal használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek. 
A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében a felhasználó a beállított 
és használt keresője erre vonatkozó utasítása között találhat. 
  
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, 
JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ 
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson 
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők 
figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az 
érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. 
törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a 
számvitelről (Számv. tv.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról (Hpt.). 
Az adatkezelő adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok 
felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje. 
 
ONLINE RENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 
A weboldalon keresztül nincs lehetőség szolgáltatások megrendelésére, erre vonatkozóan nem kér a 
szolgáltató személyes adatot. 
ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok: 
Név (kötelező mező Email cím (kötelező mező) Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan 
kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez) 
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a 
megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. 
 
TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ, HÍRLEVÉL / EDM-HEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 
A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok: 
Név (kötelező mező) 
Email cím (kötelező mező) 
A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az 
adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik. 
A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet 
meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba. 
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Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a 
leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen 
elérhető. 
Mivel a hírlevél tartalmazza a Lakásszövetkezet nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, 
eDM-nek minősül. 
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok hírlevél kiküldésére 
kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül. 
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 
Megőrzési idő: leiratkozásig. 
ÜGYFÉLKAPCSOLATI ADATOK 
Az ügyfelek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom: 
Név, Email cím,Telefonszám 
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra. 
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek. 
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem. 
REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK 
A weboldalon regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás igénybevételét 
azzal. hogy nem szükséges az adatok ismételt megadása. A regisztráció során kezelt személyes 
adatok: 
Név Email cím Telefonszám 
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: hírlevél küldés. 
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. 
Megőrzési idő: visszavonásig. 
 
VÁSÁRLÁS SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK 
Az ormezoszov.hu oldalon nincs mód vásárlásra, sem online sem offline indítással. A szolgáltató ezzel 
a céllal nem gyűjt és kezel személyes adatot. 
 
AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI 
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a 
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: 
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, 
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok 
automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, 
másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során 
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre 
kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az ormezoszov.hu 
domain és aldomain-jeinek rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye 
nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – 
össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az ormezoszov.hu és aldomain-jei férnek hozzá. 
  
ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE 
Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az adatfaldolgozókra vonatkozó adatait erre 
vonatkozó megkeresés után adja ki harmadik félnek. Adatok megismerhetőek, kérés után, 
írásban: tárhelyszolgáltatás, könyvelés, hírlevél, Google Analytics 
 
ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti 
elérhetőségein. 
 
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–
22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 
 
AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA 
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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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
az adatkezelés céljai; 
az érintett személyes adatok kategóriái; 
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 
szervezeteket; 
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
az adatforrásokra vonatkozó információ; 
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel jár. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
tájékoztatást. 
 
HELYESBÍTÉS JOGA 
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a 
hiányos adatok kiegészítését. 
 
TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes 
adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az 
érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a 
személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését 
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés 
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az 
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
TILTAKOZÁS JOGA 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
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végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást is. 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, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
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. 
 
VISSZAVONÁS JOGA 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 
 
BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, 
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a 
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes 
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 

 
 

 

 

 

 

 

 
8. sz. melléklet: 
 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSA 
az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezetnél 

 
Az incidens megnevezése: …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az incidens időpontja: ………………………………………………………………………..  
Az incidens nyilvántartási iktatószáma: ……………………………………………………. 
Az incidens kivizsgálásával megbízott személy neve: …………………………………… 
Az incidens által érintett személyes adatok köre: .......................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az incidens által érintett személyek száma: ………………………………………………. 
Az incidens körülményei: ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az incidens hatásai: ………………………………………………….................................. 

http://www.naih.hu/
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………………………………………………………………………………………………….. 
Az incidens okozta kár elhárítása érdekében tett intézkedések: ……………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az érintett értesítésének időpontja: ………………………………………………………… 
Az érintettek értesítésének módja: …………………………………………………………. 
Amennyiben nem történt meg az érintettek értesítése, annak oka: …………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Javaslat a hasonló incidensek megelőzése érdekében tett intézkedésekre: ………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Hasonló incidensek megelőzése érdekében megtett intézkedések: …………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Hatóság felé továbbjelentés időpontja: …………………………………………………….. 
Hatósági vizsgálattal kapcsolatos információk: ……………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Az incidensről készült átfogó jelentés készítőjének neve, időpontja és a jelentés 
iktatószáma, illetve irattári helye: …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adatvédelmi tisztviselő neve, bevonásának mértéke (amennyiben van ilyen): ……….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Belső adatvédelmi felelős megállapításai és javaslatai (amennyiben van ilyen): …….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 


