IV.
Az információs rendszer megnevezése: Üzleti partnerek, a társaság által lebonyolított fejlesztési
projektekben szerepelők, érdeklődő cégek és kapcsolattartóik személyes adatainak nyilvántartása.
Az információs rendszer rövid leírása: Partnerek adatait tartalmazó címlista, Microsoft Excel fájl
formájában, illetve levelezőprogram címlistája. Az üzleti partnerek adatai között szerepel az a
tevékenységi kör, amelyben az adatkezelővel együttműködnek pl. sajtó, szolgáltatás, bérbe adás,
tervezés, képviselet stb.
Az adatlap belső azonosítója: GDPR/4.
Készítette: Dancsó Róbert gazdasági vezető
Jóváhagyta: Csanádi Zoltán ügyvezető
Érvényesség kezdete: 2018. május 25.
Az adatkezelés céljai:
Kapcsolattartás a partnerekkel, rendezvényekre meghívók küldése, megbeszélések, konferenciák
szervezése, ajánlatkérés, ajánlat nyújtás. Üzleti kapcsolatok fejlesztése, újévi és karácsonyi
üdvözlőlapok küldése.
Az érintettek kategóriáinak ismertetése:
Az adatkezelővel kapcsolatban álló cégek képviselői, tisztségviselői.
A személyes adatok kategóriáinak ismertetése:
Azonosító adatok: kapcsolattartó neve, cég, székhely, betöltött pozíció, valamint elérhetőség (email, telefon, mobiltelefon);
Az olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket:
Az adatkezelő alapvetően nem továbbítja a kapcsolattartási adatokat más szervezetnek, ha igen,
akkor azt az érintett tudtával és hozzájárulásával teszi meg.
A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi
szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti
továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása:
A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba.
Ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők:
Az adatkezelő a kapcsolattartási adatok megőrzését évente felülvizsgálja és az inaktív (megszűnt)
kapcsolatokat törli. Az előirányzott megőrzési idő folyamatos, amíg az üzleti kapcsolat fennáll.
Ha a kapcsolattartó személyében változás áll be, akkor a korábbi kapcsolattartó személy adatait

az adatkezelő törli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az adatkezelő
jogos érdeke.
Ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:
Az adatkezelés során alkalmazzák-e a személyes adatok álnevesítését és titkosítását:
Nincs ilyen szándék.
Milyen intézkedéseket tesznek a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre
állásának és ellenálló képességének biztosítására:
Informatikai Biztonsági Szabályzat, elektronikus hozzáférés korlátozása, papír alapú
dokumentumok biztonságos őrzése, dolgozók továbbképzése, belső információbiztonsági
ellenőrzési rendszer, biztonsági mentési eljárási rend.
Milyen intézkedéseket tesznek, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani:
Rendszeres adatmentési eljárási rend, redundáns háttértárak alkalmazása, vásárolt
biztonságos tárhely szolgáltatás.
Milyen intézkedéseket tesznek az adatkezelés biztonságának garantálására hozott
technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére:
Ütemezett, rendszeres információbiztonsági ellenőrzési eljárási rend. Dolgozói személyes
felelősségi rendszer kialakítása.

