Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 6. számú melléklete

Tájékoztató a munkahelyi számítógép, e-mail, internet és telefon
használatával kapcsolatos adatkezelésről és nyilatkozat dolgozó részére
Az Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Adatkezelő adószáma: 11120133-2-08
Az Igazgatóság indokolt esetben a munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése céljából
munkahelyi számítógépet, okostelefont, egyéb informatikai és infokommunikációs eszközt,
elektronikus levelezési címet, belső hálózati tárhely hozzáférést és internet-hozzáférést biztosít a
dolgozóknak. A fenti eszközök munkavégzés céljára szolgálnak, a velük végzett tevékenységet az
Igazgatóság esetenként ellenőrizheti. Nem előírásszerű használat esetén a használati jog
megvonásra kerülhet.
Az elektronikus levelezés elsősorban kormányzati munkával kapcsolatos célokat szolgál. Az
elektronikus levelezés magán célú használata azonban engedélyezett.
Az Igazgatóság által használt, a felügyeleti szerv (FM) által rendszeresített és fenntartott ún.
„központi levelezőrendszer”-t az ügyviteli folyamatokkal, illetve azok támogatásával kapcsolatos
ügyintézésre szabad használni, elsősorban a …..@bfnp.kvvm.hu, vagy a ……@bfnp.hu egyéni e-mail
cím használatával. Az e rendszeren keletkező vagy feldolgozott levelek az Igazgatóság tulajdonát
képezik, függetlenül a levelek belső tartalmától.
Tájékoztatom, hogy az Igazgatóság ügyeinek intézésére szolgáló, a központi levelezőrendszeren
keresztül folytatott munkahelyi levelezésbe a munkáltató betekinthet, még akkor is, ha e címen a
dolgozó magánjellegű levelezést is folytatott, tekintettel arra, hogy azt a dolgozó ennek tudatában
tette.
Az a tény, hogy ki milyen internet-oldalakat és milyen gyakorisággal tekint meg, személyes
adatnak minősül. Ezt a munkáltató Igazgatóság nem ellenőrzi.
Felhívom figyelmét, hogy a számítógép, egyéb hordozható informatikai eszköz, stb. visszaadásakor
a dolgozónak törölnie kell a magánjellegű fájlokat, ennek hiányában az adatok megismeréséhez
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
Tájékoztatom továbbá,
monitorozására.
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Tájékoztatom, hogy az Igazgatóság belső hálózatán a dolgozók által hozzáférhető belső
telefonkönyvet vezet az Igazgatóság állományába tartozó személyek alábbi adatairól: név,
szervezeti egység, a szoba száma, telefonszám és mellék, e-mail cím, munkakör.
A telefonkönyvben szereplő adatokat az informatikus veszi fel, módosítja vagy törli. A dolgozó
jogviszonyának megszűnése esetén a dolgozóra vonatkozó adatainak törlése érdekében.
A munkahelyi internet- és telefonhasználat, valamint az elektronikus levelezés ellenőrzéséről az
Adatkezelő Igazgatóság Informatikai Biztonsági Szabályzata rendelkezik.
Az adatkezelés célja: a munkavállalók ellenőrzése, és munkaszervezés.
Az adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény 11. § (1) és esetlegesen 2011. évi CXII. törvény
5. § (1) a) pontja.
Az adattárolás határideje: az ellenőrzéstől számított 1 év, de legkésőbb az ellenőrzéssel
kapcsolatos igény elévülése
A dolgozó, 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 vette, a fent
meghatározott adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Csopak, 20……………év …………………………………..hó ……..-n.
……………………………………………………..
A dolgozó aláírása

