Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 4. számú melléklete

A személyi anyag és a személyi anyaggal együtt őrzött személyi irat
kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat
dolgozók részére
Az Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Adatkezelő adószáma: 11120133-2-08
Tájékoztatjuk,
hogy
kormányzati
szolgálati
jogviszonyával
/
munkajogviszonyával
/
közfoglalkoztatási jogviszonyával [a továbbiakban együtt: jogviszony] kapcsolatos személyes
adatait az alábbiak alapján kezeljük.
Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
A kezelt adatok köre:
A dolgozó
neve,
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
törzsszáma,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magán-nyugdíjpénztári tagság ténye, belépés ideje (év, hó, nap), bank neve és kódja
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
folyószámla száma,
jogviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
telefonszáma,
családi állapota,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
munka-alkalmassági egészségügyi igazolás,
munkaköre,
orvosi alkalmasság ténye,
erkölcsi bizonyítványának kiállításának dátuma, okmányszáma,
meghatározott munkakörben vezetői engedély kategóriánkénti egészségügyi alkalmasságának
lejártának időpontja,
főálláson kívüli munkavégzés esetén a jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a
főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység,
a pótszabadság igénybevételével kapcsolatos okmányok, a dolgozó 16. életévét be nem töltött
gyermekének neve, születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve, társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ szám), adóazonosító jele,
Az adatkezelés jogalapja:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
- a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra
és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes
szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. Rendelet
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló l2011. évi CVI. törvény
- a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény
Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint a
jogiszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony
megszűnéséig, a jogviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban meghatározott határideig.

Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez,
az ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez
nyilatkozat beszerzése szükséges a dolgozótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során Igazgatóságunk
minden esetben felhívja a dolgozó figyelmét az a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan
az adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára.
Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges (személyi igazolvány,
diákigazolvány), úgy Igazgatóságunk semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait és/vagy
képét, hanem Igazgatóságunk arra jogosult dolgozója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását
és annak érvényességét.
Ön mint érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. Törvény alapján
a) kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását,
b) élhet tiltakozási jogával,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá n
bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat az Igazgatóság Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.
NYILATKOZAT
Alulírott név: ……………………………………………………………, születési helye és ideje: …………………………………
anyja neve: …………………………………, lakcíme:……………………………………………………………………………………….
kijelentem, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatályos Adatvédelmi és
adatbiztonsági Szabályzatát megismertem, a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, személyes
adataim kezelését tudomásul vettem, illetőleg ahhoz hozzájárulok.
Csopak, 20……………év …………………………………..hó ……..-n.
……………………………………………………..
A dolgozó aláírása

