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1. RENDELTETÉS és FELHASZNÁLÁSI TERÜLET  
1.1. Az adatfeldolgozási Politika a „Rosatom” Állami Vállalat külföldi Regionális Központjaiban 

(továbbiakban: Politika)  meghatározza a személyes adatok feldolgozásának elveit, céljait, 
feltételeit és módszereit, a „Rosatom” Közép Európa s.r.o. kirendeltségnél  bejegyzett Ügyfelek 
listáját és személyes adatait, beleértve a Magyarországi Kirendeltséget is (továbbiakban: RK) ,a 
személyes adatfeldolgozással kapcsolatos funkciókat, az Ügyfelek  személyes adataival 
kapcsolatos jogait , valamint a Regionális Központokban alkalmazandó, személyes adatok 
védelmével kapcsolatos követelményeket és jogokat.  

1.2. Az adott adatvédelmi Politika a Cseh Köztársaság (Magyarország) követelményeinek, illetve 
jogszabályainak és az adott ország a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb normatív 
okmányainak figyelembevételével lett kidolgozva. 

 
2. SZAKKIFEJEZÉSEK és MEGHATÁROZÁSOK 
 

Szakkifejezések Meghatározások 

Személyes adatok automatizált 
feldolgozása 

Személyes adatok feldolgozása számítógépes eszközök 
alkalmazásával 

 
Személyes adatok blokkolása 

Személyes adatok feldolgozásának ideiglenes 
megszüntetése (azon esetek kivételével, amikor az 
adatfeldolgozás a személyes adatok pontosításához 
szükséges) 

Személyes adatok információs 
rendszere 

A személyes adatok adatbázisában jegyzett adatok, a 
feldolgozáshoz szükséges technológiák és technikai 
eszközök összessége 

Információ Formájától független adatszolgáltatás (tájékoztatás, 
adatok) 

 
Személyes adatok deperszonalizálása 

Olyan cselekmények, amelyek következtében további 
információ felhasználása nélkül lehetetlenné válik a 
személyes adat egy adott személyhez való tartozását 
megállapítani 

 
 
 
 
 
Személyes adatok feldolgozása  

Bármilyen olyan cselekmény (művelet) vagy olyan 
cselekmények (műveletek) összessége, amelyeket 
automatizálási eszközökkel vagy azok nélkül végeznek a 
személyes adatok tekintetében, beleértve az adatok 
gyűjtését, feljegyzését, rendszeresítését, felhalmozását, 
tárolását, pontosítását (frissítését, módosítását), 
kivonatát, felhasználását, átadását (terjesztését, 
rendelkezésre bocsájtását, elérhetőségét), 
deperszonalizálását, blokkolását, törlését, 
megsemmisítését 

 
 
 
Adatkezelő 

Olyan állami, Municipális szerv, jogi vagy természetes 
személy, amely önállóan vagy más személyekkel 
együttesen szervezik meg és (vagy) végzik a személyes 
adatok kezelését, illetve amelyek meghatározzák a 
személyes adatok feldolgozásának céljait, a kezelendő 



személyes adatok összetételét, valamint a személyes 
adatokkal kapcsolatos cselekményeket (műveleteket) 

Személyes adatok Bármilyen olyan információ, amely közvetve vagy 
közvetlenül kapcsolatban van az adott vagy 
megállapítandó természetes személlyel (jogi személy 
személyes adataival) 

Személyes adatok szolgáltatása Olyan cselekmények, amelyek a személyes adatok 
közzétételével kapcsolatos egy bizonyos személy vagy 
bizonyos személyek körének tekintetében 

Személyes adatok határokon átnyúló 
átadása  

Személyes adatok átadása idegen ország területére 

Személyes adatok megsemmisítése  Olyan cselekmények, amelyek eredményeként lehetetlen 
a személyes adatok tartalmának visszaállítása a személyi 
adatok információs rendszerében és (vagy) aminek 
eredményeként megsemmisülnek a személyes adatok 
anyagi hordozói 

 
 
3. SZEMÉLYES ADATOK FELDOGOZÁSÁNAK ELVEI és CÉLJAI 
 
3.1. A Regionális Központ, mint adatkezelő végzi a Regionális Központ alkalmazottai személyes 

adatainak feldolgozását, illetve más olyan adatalanyok személyi adatainak feldolgozását, 
amelyek nem állnak munkaviszonyban a Regionális Központtal. 

3.2. A Regionális Központban történő adatfeldolgozást a Regionális Központ alkalmazottainak és más 
személyes adatalanyok jogai és szabadságai védelmének biztosításával, beleértve a magánélet 
sérthetetlenségével, személyes- és családi titok védelmével kapcsolatos alábbi elvek alapján 
végzik: 
- A személyes adatok Regionális Központ általi feldolgozását a törvényesség és tisztességesség 

elve alapján végzik. 
- A személyes adatok feldolgozását előre meghatározott konkrét, törvényes célok eléréséig 

korlátozzák. 
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- Nem megengedett olyan személyes adatok feldolgozása, amelyek nincsenek összefüggésben 
az személyes adat gyűjtésének céljaival. 

- Nem megengedett olyan személyes adatokat tartalmazó adatbázisok egyesítése, amelyek 
adatfeldolgozása egymástól eltérő célokat követ. 

- Csak olyan személyes adatokat lehet feldolgozni, amelyek megegyeznek az adatfeldolgozás 
céljaival. 

- A feldolgozandó személyes adatok tartalma és terjedelme megegyezik az előre 
maghatározott célokkal.  Nem megengedett az adatkezelés céljához képest túlzott mértékű 
adatfeldolgozás. 

- Személyes adok feldolgozásánál biztosítani kell az feldolgozás céljaival megegyező személyes 
adatok pontosságát, teljességét, szükség esetén azok időszerűségét. A Regionális Központ 
olyan intézkedéseket hoz, vagy biztosítja azok megtételét, amelyek, szükségesek a 
személyes adtok törléséhez vagy a nem teljes, illetve nem pontos adatok egyeztetéséhez.  

- A személyes adatok tárolását olyan formában végzik, amelyek lehetővé teszik az adatalany 
meghatározását nem hosszabb ideig, mint azt a személyes adatok kezelésének céljai 
megkövetelik, ha a személyes adatok tárolásának ideje nincs törvény, illetve olyan 
szerződés, által korlátozva, amelyben az adatalany a kedvezményezett vagy kezességvállaló. 

- Az adatfeldolgozás céljainak elérését vagy azok szükségességének magszűnését követően - 
ha törvény nem rendelkezik másképpen - a feldolgozandó személyes adatokat 
megsemmisítik vagy deperszonalizálják. 
 

3.3.  A Regionális Központ az adatfeldolgozást az alábbi célokból végzi: 
- A Cseh (Magyar), illetve a Regionális Központ bejegyzése szerinti ország jogszabályai és más 

szabályozási  okmányai, a „Rosatom” Vállalat és a Regionális Központ lokális szabályozási 
okmányai betartásának biztosítása. 

- A Cseh (Magyar) jogszabályok által a Regionális Központra ruházott funkciók, hatáskörök és 
kötelességek teljesítése, beleértve az állami hatóságok, nyugdíjbiztosítási alap, a szociális 
biztosítási hatóságok, az egészségügyi biztosítási hatóságok, illetve más állami hatóság 
részére történő adatszolgáltatást is. 

- A Regionális Központ alkalmazottai munkaviszonyának szabályozása (foglalkoztatási 
támogatás, oktatás és szolgálati szakmai növekedés, személyes biztonság biztosítása, az 
elvégzett munka minőségi és mennyiségi ellenőrzése, vagyonvédelem biztosítása). 

- A Regionális Központ alkalmazottai részére további garanciák és kompenzációk biztosítása, 
beleértve a nem állami nyugdíjbiztosítást, önkéntes egészségügyi biztosítást, egészségügyi 
ellátást és más szociális ellátást. 

- Az adatalanyok életének, egészségének és más életfontosságú érdekeinek védelme. 
- A szerződő felekkel kapcsolatos szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése és 

megszüntetése. 
- Belépési és belső szabályozási rend biztosítása a Regionális Központon belül. 
- Információs anyagok létrehozása a Regionális Központ, kirendeltségek és képviseletek 

tevékenységének belső információs támogatásához. 
- Bírósági határozatok, más hatósági vagy vezetői határozatok teljesítése, amelyek a Cseh 

(Magyar) végrehajtási jogszabályok szerint teljesítendők. 



- A Regionális Központ jogainak és törvényes érdekeinek megvalósítása a Regionális Központ 
vagy harmadik személyek Alaptörvényében és más lokális okmányaiban meghatározott 
tevékenységi körök keretein belül, illetve jelentős közhasznú célok elérése. 

 
4. OLYAN ÜGYFELEK LISTÁJA, AKIK SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁT A REGIONÁLIS 

KÖZPONTBAN VÉGZIK 
 

4.1.  A Regionális Központban az alábbi kategóriájú adatalanyok személyes adatait dolgozzák fel: 
- A Regionális Központ alkalmazottai 
- Más adatalanyok (az adatkezelési Politika 5. részében meghatározott adatfeldolgozási célok 

elérése érdekében). 
 

5. OLYAN SZEMÉLYES ADATOK LISTÁJA, AMELYEK FELDOLGOZÁSÁT A REGIONÁLIS KÖZPONTBAN 
VÉGZIK 

5.1.  A Regionális Központban kezelendő személyes adatok listája a Cseh (Magyar) jogszabályok, 
Regionális Központ lokális normatív okmányai alapján kerül megállapításra, figyelembe véve az 
adatkezelési Politika 4. részében meghatározott adatfeldolgozási célokat.  

5.2. Az adatfeldolgozás különleges kategóriáit, mint például: olyan személyes adatok feldolgozását, 
amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre 
vonatkoznak, a Regionális Központban nem végzik. 
 
 
 

6. A REGIONÁLIS KÖZPONTOK ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS FUNKCIÓI 
 

6.1. A Regionális Központ személyes adatok feldolgozása során: 
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- Olyan intézkedéseket hoz, amelyek szükségesek és elegendők Cseh Köztársaság 

(Magyarország) jogszabályai, a Regionális Központ lokális szabályozási okmányai 

követelményeinek betartásához a személyes adatok feldolgozása terén. 

- Olyan jogi, szervezési és technikai, személyes adatok védelmével kapcsolatos intézkedéseket 
hoz, amelyek magakadályozzák a személyes adatokhoz való jogellenes vagy véletlen 
hozzáférést, azok megsemmisítését, módosítását, blokkolását, másolását, rendelkezésre 
bocsájtását, terjesztését, illetve a személyes adatokkal kapcsolatos más jogosulatlan 
tevékenységet. 

- Kinevezi a személyes adatok kezeléséért felelős személyt Csehország (Magyarország) 
területén. 

- Lokális szabályozási okmányokat hagy jóvá, amelyek meghatározzák az adatvédelmi 
Politikát, illetve a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kérdéseket a 
Regionális Központon belül. 

- Ismerteti a Regionális Központban a személyes adatok feldolgozását végző alkalmazottakkal 
a Cseh (Magyar) jogszabályokat, a Regionális Központ lokális, személyi adatok kezelésével 
kapcsolatos szabályozási okmányaival, beleértve az adatvédelmi követelményekkel, illetve 
szakmai képzést folytat at adott alkalmazottak számára. 

- Közzé teszi, vagy más módon biztosítja jelen adatkezelési Politikához való hozzáférést. 
- Meghatározott rendben értesítik az adatalanyokat vagy képviselőit a személyes adataik 

meglétéről, hozzáférési lehetőséget, biztosit az adott Ügyfelek vagy képviselőik számára a 
személyi adatokhoz a kérelem benyújtása és (vagy) a kérelmek beérkezése során, ha 
Csehország (Magyarország) jogszabályi másképpen nem rendelkeznek. 

- Megszünteti az adatfeldolgozást és megsemmisíti a személyes adatokat Csehország 
(Magyarország), a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogszabályaiban 
meghatározott esetekben. 

- Más, Csehország (Magyarország) jogszabályi által előirt, cselekményeket végez a személyes 
adatok feldolgozása területén. 

 
7. A REGIONÁLIS KÖZPONTBAN VÉGEZENDŐ ADATFELDOLGOZÁS FELTÉTELEI 
 
7.1.  A Regionális Központban végezendő adatfeldolgozást – ha Csehország (Magyarország) 

személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogszabályai nem rendelkeznek másképpen – az 
adott adatalany beleegyezésével végzik. 

7.2. A Regionális Központ az adott adatalany beleegyezése nélkül – ha a törvény nem rendelkezik 
másképpen - nem hozza nyilvánosságra harmadik személyek részére és nem terjeszti a 
személyes adatokat. 

7.3. Az adott személlyel kötött szerződés alapján a Regionális Központ jogában áll a személyes 
adatok feldolgozását átruházni. A szerződésnek tartalmaznia kell azoknak, a személyi adatok 
feldolgozásával kapcsolatos cselekményeknek (műveleteknek) a listáját, amelyeket az 
adatfeldolgozást végző személy végez, az adatfeldolgozás célját, illetve az adatfeldolgozást 
végző személy kötelessége a személyes adatok bizalmas kezelése és a személyes adatok 



védelme az adatfeldolgozás során, valamint a feldolgozandó személyes adatok védelmével 
kapcsolatos követelmények betartása. 

7.4. A Regionális Központ belső információs támogatása céljából, belső információs anyagokat 
hozhat létre, amelyben az adatalany írásos beleegyezésével – ha Csehország (Magyarország) 
törvénye nem rendelkezik másképpen – fel lehet tüntetni a vezetéknevét, keresztnevét és 
utónevét, munkahelyét, beosztását, felhasználói számát, e-mail címét, más személyes adatait, 
amelyeket az adatalany szolgáltat.  

7.5. A Regionális Központban feldolgozandó személyes adatokhoz a hozzáférés csak a Regionális 
Központ azon alkalmazottainak engedélyezett, akik a Regionális Központ által meghatározott 
ranglistán szerepelnek, melyek betöltése során végzik a személyes adatok feldolgozását- 

 
 

8. SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG LISTÁJA, AZOK FELDOLGOZÁSÁNAK 
MÓDZSEREI 

 
8.1.  A Regionális Központ végzi a személyes adatok gyűjtését, bejegyzését, rendszeresítését, 

tárolását, pontosítását (frissítés, módosítás), kivonását, felhasználását, átadását (terjesztését, 
rendelkezésre bocsájtását, hozzáférhetőségét), deperszonalizálását, blokkolását, törlését és 
megsemmisítését.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8.2. A Regionális Központban az adatfeldolgozás az alábbi módszerekkel történik: 
- Személyes adatok nem automatizált feldolgozása, 
- Személyes adatok automatizált feldolgozása a kapott információ információs és 

telekommunikációs eszközökkel való továbbítással, vagy a nélkül, 

- Személyes adatok vegyes feldolgozása 
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9. AZ ADATALANYOK SAJÁT SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS JOGAI 
9.1. Az adatalanyok jogosultak: 

- A Regionális Központban végezendő személyes adataikról teljes információt kapni. 
- Saját személyes adataikhoz való hozzáférésre, beleértve másolat kérését bármilyen olyan 

bejegyzésről, melyek személyes adatait tartalmazzák, kivéve azokat az eseteket, amelyekben 
Csehország (Magyarország) törvényei rendelkeznek. 

- Saját személyes adatok egyeztetésére, blokkolására vagy megsemmisítésére, ha a személyes 
adatok nem teljesek, elévültek, nem pontosak, jogellenesen lettek beszerezve, vagy ha nem 
szükségesek az adott cél teljesítéséhez. 

- Személyes adatok feldolgozására adott beleegyezés visszahívására. 
- Személyes adatok védelmére irányuló intézkedések megtételére. 
- A Regionális Központ olyan cselekményei vagy mulasztásai ellen fellebbezni a személyes 

adatok védelmét biztosító illetékes hatóságoknál vagy birokságnál, amelyek sértik 
Csehország (Magyarország) törvényeit a személyes adatok feldolgozása területén. 

- Más, Csehország (Magyarország) törvényei által előirt jogok gyakorlása.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. A REGIONÁLIS KÖZPONT ÁLTAL ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL 
VÉGEZENDŐ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖTELESSÉGEK BIZTOSITÁSA CÉLJÁBÓL 

 
10.1.A Regionális Központ által alkalmazott intézkedéseket az adatkezelő által végezendő 
adatfeldolgozással kapcsolatos kötelességek biztosítása céljából a személyes adatok feldolgozása 
területén, Csehország (Magyarország) törvényei tartalmazzák, amelyek magukba foglalják: 
 

- Annak a személynek a kinevezését, aki felelős a személyes adatok feldolgozásának a 
szervezéséért Csehország (Magyarország) területén. 

- Lokális normatív és más szabályozási okmányok jóváhagyása a személyes adatok 
feldolgozása területén. 

- A szakmai oktatási folyamat, illetve a módszertani munka szervezését a Regionális Központ 
olyan alkalmazottaival, akik különböző, a Regionális Központ által meghatározott lista szerint 
tisztségeket töltenek be, amelyek betöltésétől kezdve végzik a személyes adatok 
feldolgozását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Az adatalanyok, személyes adataik feldolgozásával kapcsolatos beleegyezésének 
megszerzését, kivéve azokat az eseteket, amikor Csehország (Magyarország) törvényei 
másképpen rendelkeznek. 

- Olyan személyes adatok elkülönítése más egyéb információtól, amelyeket automatizálási 
eszközök felhasználása nélkül végeznek, többek közt az ilyen személyes adatok rögzítését 
anyagi adathordozókon, speciális fejezetekben. 

- A személyes adatok és azok anyagi adathordozóinak egymástól elkülönített tárolását, 
amelyek feldolgozását különböző célokból végzik, és amelyek különböző kategóriájú 
személyes adatokat tartalmaznak. 

- A személyes adatok nyílt csatornákon, az ellenőrzött területen kívüli számítógépes 
hálózaton, olyan Internetes hálózatokon történő átadásának tilalmát, amelyek használatánál 
nem alkalmazzák Csehország (Magyarország) törvényei által, illetve a „Rosatom” Állami 



Vállalat által előirt, a személyes adatok átadásával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket 
(kivéve a nyilvánosan hozzáférhető és (vagy) deperszonalizált személyes adatokat). 

- Az anyagi adathordozók tárolását olyan feltételek betartásával, amelyek biztosítják a 
személyes adatok megőrzését és kizárják a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. 

- A személyes adatok feldolgozása megfelelőségének kontrolját, amelyek megfelelnek 
Csehország (Magyarország) törvényeinek és ezzel kapcsolatos szabályozási okmányainak, a 
személyes adatok védelméről szóló követelményeknek, jelen adatfeldolgozási Politikának, a 
Regionális Központ lokális szabályozási okmányainak. 

- Egyéb, Csehország (Magyarország) törvényei által előirt intézkedéseket a személyes adatok 
feldolgozása területén. 

10.2. A személyes adatok biztonságával kapcsolatos intézkedéseket a személyes adatok 
információs rendszerekben való kezelése során Csehország (Magyarország) törvényei személyes 
adatok feldolgozásának ágazati követelményei alapján állapítják meg. 

 
11. CSEHORSZÁG (MAGYARORSZÁG) JOGSZABÁLYAI, ILLETVE A REGIONÁLIS KÖZPONT HELYI 

NORMATIV DOKUMENTUMAI BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE A SZEMÉLYES 
ADATFELDOLGOZÁS TERÜLETÉN, BELEÉRTVE A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL 
KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEKET 

 
11.1.A Regionális Központ alkalmazottai által végrehajtott kontrolt Csehország (Magyarország) 
törvényei, a Regionális Központ normatív dokumentumai betartása tekintetében a személyes 
adatok feldolgozása területén, beleértve a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
követelményeket, annak érdekében végzik, hogy ellenőrizzék a személyes adatok Regionális 
Központban történő feldolgozásának megfelelőségét Csehország (Magyarország) törvényeinek, 
a Regionális Központ normatív dokumentumainak a személyes adatok feldolgozása területén, 
beleértve a személyes adatok védelmével kapcsolatos követelményeket, valamint olyan 
intézkedések meghozatala céljából, amelyek megelőzik Csehország (Magyarország) törvényeinek 
megsértését a személyes adatok feldolgozása területén, megállapítsák a lehetséges 
adatszivárgási és jogosulatlan hozzáférhetőségi csatornákat, illetve kiküszöböljék az ilyen 
mulasztások következményeit. 
11.2. Csehország (Magyarország) törvényei, illetve a Regionális Központ normatív okmányai 
betartásának kontrolját a Regionális Központ alkalmazottai által a személyes adatok feldolgozása 
területén, beleértve a személyes adatok védelmével kapcsolatos követelményeket,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Rosatom Central Europe s.r.o.            2019 6/7 

 
 
 

LNA 338/CZ-02.04/04 SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁSI POLITIKA 1. Számú módosított változat 

 
 
Csehország (Magyarország) területén a személyes adatok feldolgozásának szervezéséért felelős személy 
végzi. 
11.3.A személyes adatok feldolgozása megfelelőségének belső kontrolját a Regionális Központban 
Csehország (Magyarország) törvényei, a Regionális Központ normatív okmányai betartása tekintetében a 
személyes adatok feldolgozása területén, a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
követelményeknek, jelen adatfeldolgozási Politikának, a regionális Központ lokális szabályozási 
okmányainak az RMS magánintézmény vagyonvédelmi és vállalati biztonsági menedzsmentje végzi. 
11.4. Csehország (Magyarország) törvényei, a Regionális Központ normatív okmányai betartásáért a 
személyes adatok feldolgozása területén, illetve a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezeléséért 
a Regionális Központban személyesen a Regionális Központ vezetője (a Magyarországi kirendeltség 
igazgatója) felel. 
 

12. NORMATIV HIVATKOZÁSOK 
 

       12.1.Csehország (Magyarország) Munkatörvénykönyve  
       12.2.Az Európai Unió 2016/679 (GDPR) rendelete 
       12.3.Csehország alábbi jogszabályai és szabályozási okmányai: 
 

- Személyes adatok védelméről szóló Törvény 
- Személyes adatok feldolgozásáról szóló Törvény 

 
       12.4.Magarország alábbi jogszabályai és szabályozási okmányai: 
 

- Alkotmány 
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