Nyilvános

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
52/2021. (XI.10.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Beva Adatvédelmi szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja 2021. november 11-i hatállyal:
1. A szabályzat kiegészül egy új, 3.5. ponttal az alábbiak szerint:
„3.5. A Beva tevékenységével kapcsolatos egyéb megkeresések teljesítése
Adatkezelés leírása: A Beva a tevékenységével kapcsolatban érkező egyéb, más
adatkezelés alá nem tartozó megkereséseket rögzíti, megvizsgálja és azokra választ ad,
melynek során személyes adatokat kezel.
Cél: A Bevához érkezett megkeresések rögzítése, kivizsgálása és megválaszolása.
Jogalap: Az adatkezelő jogos érdeke.
Adatkategóriák: a tájékoztatást kérő által megadott személyes adatok
Törlés: Az adatokat a Beva a megkeresés benyújtásától számított öt év elteltével törli.
Az érdekmérlegelési tesztet a Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.”
2. A szabályzat korábbi 3.5. pontja 3.6. pontra változik és az adatkategóriák törlésére
előirányzott határidő tekintetében az alábbi szövegre változik: „A kapcsolattartáshoz
szükséges személyes adatokat a Beva a szerződés, illetve a jogviszony megszűnését
követő 10 év elteltét követően törli.”
3. A szabályzat kiegészül egy új, 3.7. ponttal az alábbi szöveggel:
„3.7. Beléptető rendszer adatainak ellenőrzése
Adatkezelés leírása: A Bevára, mint létfontosságú rendszerelemre vonatkozóan az
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos
információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet
előírja, hogy a Beva területére történő belépést biztosító rendszer naplóit rendszeresen
átvizsgálja. Ennek a kötelezettségnek eleget téve a Beva a számára irodahelyiséget
biztosító Bérbeadó által üzemeltetett beléptető rendszerben rögzített és a Beva számára

átadott, valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus beléptető
rendszeréből kinyert személyes adatokat rendszeresen átvizsgálja.

Cél: A Beva irodahelyiségének területére történő belépést biztosító rendszer naplóinak,
valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus beléptető rendszeréből
kinyert adatok ellenőrzése a jogosulatlan belépések észlelése és a szükséges
intézkedések megtétele céljából.

Jogalap: Az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkategóriák: név, belépés időpontja.

Adatkategóriák törlésére előirányzott határidő: A beléptető rendszerben rögzített
személyes adatokat a Beva a keletkezésüktől számított egy év elteltét követően törli.

Az érdekmérlegelési tesztet a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.”

A szabályzat korábbi 3.6. pontja 3.8. pontra, a korábbi 3.7. pontja 3.9. pontra, a korábbi
3.8. pontja 3.10. pontra, valamint a korábbi 3.9. pontja 3.11. pontra változik.
4. Az 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK című pont kiegészül az alábbi mondattal: „Az
igazgatóság a Szabályzatot az 52/2021. (XI.10.) számú határozattal módosította, és a
módosítás 2021. november 11. napjával lép hatályba.”
5. A szabályzat kiegészül a 2. számú melléklettel az alábbiak szerint:
„A Beva tevékenységével kapcsolatos egyéb megkeresések teljesítésével összefüggő
adatkezeléséhez készült érdekmérlegelési teszt
A Beva az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt személyes adatok jogos érdeken
alapuló adatkezeléséhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint
végzi el:

I.

A Beva részéről fennálló jogos érdek beazonosítása

1. Adatkezelés célja: A Bevához a tevékenységével kapcsolatban érkező egyéb, más
adatkezelés alá nem tartozó megkeresések rögzítése, kivizsgálása, megválaszolása.

2. Jogos érdek bemutatása: A Bevának, mint közfeladatot ellátó szervezetnek
kötelessége a magánszemélyektől, jogi személyektől, hatóságoktól érkező
megkeresések rögzítése, kivizsgálása, megválaszolása.
Megállapítás:
A fentiek alapján a Beva részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű
és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

II.

Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

1. Az érdek eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre? A megkeresések rögzítése,
kivizsgálása, megválaszolása szükségszerűen adatkezeléssel jár.
2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás? A megkeresések
megválaszolása személyes adatok felhasználása nélkül nem lehetséges.
Megállapítás:
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Beva által meghatározott érdekhez szükséges
az adatkezelés.

III.

Arányosság vizsgálata a Beva érdeke és az érintett alapvető joga vagy
érdekei között

1. A Beva által elszenvedett hátrányok, ha az adatkezelés nem történik meg: A Beva
nem tud eleget tenni a megkeresések megválaszolására és a hozzá érkezett és nála
keletkezett iratok nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének.
2. A Beva státusza, érintettel való kapcsolata: Az érintettek nem állnak a Bevával aláfölérendeltségi viszonyban.
3. A Beva adatkezeléstől remélt előnye: A megkeresés megválaszolása akadály nélkül
megtörténhet.
4. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai: A Beva
meglátása szerint az érintett ésszerű elvárása elsősorban az, hogy a megkeresésben
megadott személyes adatok ne kerüljenek az eredeti célokkal össze nem
egyeztethető formában felhasználásra.
5. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve: Az
adatkezelésnek kedvező hatása az érintettre nézve, hogy megkeresése

megválaszolásra kerül. Az érintettre nézve közvetlen kedvezőtlen hatásról a Beva
nem tud.
IV.

Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok

A Beva az adatkezelés során az Infotv. és a GDPR személyes adatok kezelésre
vonatkozó elveit megtartja. A Beva csak a meghatározott adatkezelési célhoz feltétlenül
szükséges adatokat és kifejezetten a cél eléréséhez kapcsolódóan kezeli, és azokat
kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamban tartja nyilván.

1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség, időtartama: A
megkeresésben szereplő személyes adatokat a Beva zárt informatikai rendszerben
tárolja. Ezekhez a személyes adatokhoz a Beva munkavállalói közül azon személyek
férhetnek hozzá, akik a megkeresés teljesítésében részt vesznek.
2. Érintett tájékoztatása az adatkezelésről: Az érintettnek a Beva honlapján
megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóból van lehetősége előzetesen megismerni a
Beva által végzett adatkezelési tevékenységet és az adatkezeléssel kapcsolatos
jogait.
3. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések: Az adatok zárt informatikai
környezetben kerülnek tárolásra.
4. Tiltakozás lehetősége az adatkezelés ellen: Az érintettnek lehetősége van az
adatkezelés ellen tiltakozni, de ebben az esetben a megkeresés teljesítése lehetetlenné
válhat.

V.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

1. Jogos érdek fennállása
A Beva vitathatatlan érdeke, hogy a megkeresés teljesítése során az érintett
azonosításához nélkülözhetetlen személyes adatokat tárolja.

2. Adatkezelés szükségessége
A megkeresés teljesítése személyes adatok felhasználása nélkül nem lehetséges.

3. Arányosság

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos
módon korlátozható. A Beva méltányolható érdeke az érintett Adatvédelmi
Szabályzatban megjelölt személyes adatainak a megőrzése, kezelése. Tekintve, hogy a
kezelt személyes adatok csak a megjelölt cél érdekében kerülnek megőrzésre vagy
felhasználásra, azokhoz csak szűk körben és a cél eléréshez szükséges időtartamig
férhetnek hozzá, valamint a Beva gondoskodik a személyes adatok biztonságos
megőrzéséről, így az adatkezeléssel elérni kívánt cél arányos az érintett információs
önrendelkezési jogának esetleges korlátozásával.

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem okoz
szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy
szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok begyűjtése előtt megismeri az
adatkezelés módját, elveit és az őt megillető jogokat.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, a Beva
jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

6. A szabályzat kiegészül a 3. számú melléklettel az alábbiak szerint:

Beléptető rendszerben rögzített személyes adatok kezeléséhez készült
érdekmérlegelési teszt

A Beva az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt személyes adatok jogos érdeken
alapuló adatkezeléséhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint
végzi el:

I.

A Beva részéről fennálló jogos érdek beazonosítása

1. Adatkezelés célja: A Beva irodahelyiségének területére történő belépést biztosító
rendszer naplóinak, valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus
beléptető rendszeréből kinyert adatok ellenőrzése.
2. Jogos érdek bemutatása: A Bevára, mint létfontosságú rendszerelemre vonatkozóan
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és
biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.)

BM rendelet előírja, hogy a Beva területére történő belépést biztosító rendszer
naplóit rendszeresen átvizsgálja.
Megállapítás:
A fentiek alapján a Beva részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű
és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

II.

Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

1. Az érdek eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre? A belépést biztosító
rendszerben rögzített, valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség
elektronikus beléptető rendszeréből kinyert adatok (belépő kártya száma, belépés
időpontja) személyes adatok.
2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás? A 41/2015. (VII.15.)
BM rendeletben előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése a belépést biztosító
rendszerben rögzített, valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség
elektronikus beléptető rendszeréből kinyert adatok felhasználása nélkül nem
lehetséges.
Megállapítás:
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Beva által meghatározott érdekhez, a
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.

III.

Arányosság vizsgálata a Beva érdeke és az érintett alapvető joga vagy
érdekei között

1. A Beva által elszenvedett hátrányok, ha az adatkezelés nem történik meg: A
jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségnek nem tud a Beva eleget tenni.
2. A Beva státusza, érintettel való kapcsolata: Az érintettek egyrészt a Beva
munkavállalói, akik a Bevával alá-fölérendeltségi viszonyban állnak, másrészt a
Bevával egyéb jogviszonyban álló természetes személyek vagy látogatók, akik nem
állnak a Bevával alá-fölérendeltségi viszonyban.
3. A Beva adatkezeléstől remélt előnye: A Beva a jogszabályban előírt ellenőrzési
kötelezettségét teljesíteni tudja.
4. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai: A Beva
meglátása szerint az érintettek ésszerű elvárása elsősorban, hogy a belépést biztosító
rendszerben rögzített, valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség

elektronikus beléptető rendszeréből kinyert személyes adatait az eredeti célokhoz
nem kapcsolódó módon ne használják fel.

5. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve: Az
adatkezelésnek nincs közvetlen kedvező, vagy kedvezőtlen hatása az érintettre.
IV.

Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok

A Beva az adatkezelés során az Infotv. és a GDPR személyes adatok kezelésre
vonatkozó elveit megtartja. A Beva csak a meghatározott adatkezelési célhoz feltétlenül
szükséges adatokat és kifejezetten a cél eléréséhez kapcsolódóan kezeli és azokat
kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamban tartja nyilván.

1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség, időtartama: A
személyes adatok nyilvántartása a belépést biztosító rendszer napló fájljaiban, valamint
a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus rendszerében történik. A Beva a
számára irodahelyiséget biztosító Bérbeadó által üzemeltetett beléptető rendszerben
rögzített és a Beva számára átadott, valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség
elektronikus beléptető rendszeréből kinyert személyes adatokat rendszeresen
átvizsgálja. Ezekhez a személyes adatokhoz a belépést biztosító rendszer naplóit,
valamint a szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus rendszerét átvizsgáló
munkavállalók férhetnek hozzá.
A Beva a belépésre vonatkozó adatokat a
keletkezésüktől számított egy évig őrzi meg.

2. Érintett tájékoztatása az adatkezelésről: Az érintetteket a Beva előzetesen tájékoztatja
az adatkezelésről.

3.
Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések: Az adatok zárt
informatikai környezetben kerülnek tárolásra.
4. Tiltakozás lehetősége az adatkezelés ellen: A Beva jogos érdeke kényszerítő erejű, az
érintettnek az adatkezelés ellen nem áll módjában tiltakozni, mivel az a jogszabályban
előírt kötelezettség teljesítését veszélyeztetné.

V.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

1. Jogos érdek fennállása

A Beva vitathatatlan érdeke, hogy a jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségét
teljesítse és ehhez kapcsolódóan a belépést biztosító rendszerben rögzített, valamint a
szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus rendszeréből kinyert személyes
adatokat tárolja.

2. Adatkezelés szükségessége
Az ellenőrzési kötelezettség teljesítése a beléptető rendszerben rögzített, valamint a
szerver elhelyezésére szolgáló helyiség elektronikus rendszeréből kinyert személyes
adatok felhasználása nélkül nem lehetséges.

3. Arányosság
Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos
módon korlátozható. A Beva méltányolható érdeke az érintett Adatvédelmi
Szabályzatban megjelölt személyes adatainak a megőrzése, kezelése. Tekintve, hogy a
kezelt személyes adatok csak a megjelölt ellenőrzési cél érdekében kerülnek megőrzésre
vagy felhasználásra, azokhoz csak szűk körben és a feltétlenül szükséges ideig férhetnek
hozzá, valamint a Beva gondoskodik a személyes adatok biztonságos megőrzéséről, így
az adatkezeléssel elérni kívánt cél arányos az érintett információs önrendelkezési
jogának esetleges korlátozásával.

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem okoz
szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy
szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok begyűjtése előtt megismeri az
adatkezelés módját, elveit és az őt megillető jogokat.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, a Beva
jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.”

7. A szabályzat korábbi 2. számú melléklete 4. számú mellékletre változik.

dr. Nemescsói András
igazgatósági elnök
Befektető-védelmi Alap

