ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Az Inspira Research Piackutató és Tanácsadó Kft. (1061 Budapest, Anker köz 2-4.) – a
továbbiakban: Társaság – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv. 6. §. (1) bekezdésnek megfelelően és az
Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban (2016.04.27. –
GDPR), az alábbi belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot – a továbbiakban:
adatvédelmi szabályzat – alkotja, amely elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képezi a
társaság Általános kutatási, adatkezelési terv és szabályzat – a továbbiakban: általános
szabályzat – anyagának.
Az adatvédelmi szabályzatban használt kifejezéseket – az adatvédelmi szabályzat eltérő
rendelkezése hiányában – az általános szabályzatban meghatározott értelmezéseknek
megfelelően alkalmazzuk.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

Mindazon adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések, melyeket az adatvédelmi
szabályzat nem tartalmaz, az általános szabályzatban kaptak helyt.

2.

Az adatvédelmi szabályzatot érintő rendelkezéseket az általános szabályzat alábbi részei
tartalmazzák:
-

II. fejezet 3. pont,
III. fejezet 4. pont,
IV. fejezet 5-10. pont
V. fejezet
II.
AZ ADATVÉDELMET BIZTOSÍTÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1.

Az érintettek fizikai (papír alapú) név- és címkártyáit a Társaság megbízott alvállalkozói
székhelyükön, egyéb iratoktól elkülönített módon őrzik (a Társaság nem kezel fizikai
címkártyákat). A Társaság alvállalkozói kötelesek gondoskodni arról, hogy a fizikai névés címkártyák őrzésére kialakított helyiség, illetve tárolóegység ajtaja biztonsági zárral
legyen felszerelve, továbbá ezen iratmegőrzésre kijelölt helyiség egyéb nyílászárói az
erőszakos behatolást az általában elvárható módon akadályozzák.
A Társaság megbízott alvállalkozói számítógépes/elektronikus adatfelvételi módszer
(CAPI) alkalmazása esetén a név- és címadatokat külön elektronikus adattáblában (névés címadattábla), a folyamatban az ellenőrzésen kívül nem hozzáférhető módon
kötelesek tárolni (a Társaság nem kezel elektronikus címkártyákat). Elvárás, hogy a
név- és címadatok csak az ellenőrzésre kijelölt személyek számára biztosított
eszközökkel legyenek elérhetőek. A Társaság megbízott alvállalkozói a név- és
címadattáblákat tároló szerver/számítógép fizikai védelmét biztonsági zárral felszerelt
helyiséggel biztosítják, valamint a szerver/számítógép adataihoz történő hozzáférés
során jelszavas védelmet alkalmaznak.

2.

A fizikai név- és címkártyák, valamint a név- és címadattáblákat tároló
szerver/számítógép őrzésére kialakított helyiség bejáratának megfelelő védelme a
Társaság megbízott alvállalkozóinak kötelessége és felelőssége.
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4.

A Társaság a név- és címkártyák megsemmisítése során olyan módszer alkalmazását
várja el, amellyel az ezeken a dokumentumokon rögzített adatok olvashatatlanná,
reprodukálhatatlanná válnak. Ennek megfelelően, a Társaság megbízott alvállalkozói a
fizikai dokumentumokat elsősorban bezúzással vagy elégetéssel kötelesek
megsemmisíteni.
A számítógépes adatfelvétel során az elektronikus formában tárolt név- és
címadattáblák adatainak megsemmisítése végleges törléssel kell megtörténjen.
III.
AZ ADATVÉDELMET ÉS ADATBIZTONSÁGOT
BIZTOSÍTÓ SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

1.

A Társaság megbízott alvállalkozói felé elvárás, hogy a megkérdezetteket megfelelően
tájékoztassák a kutatásban való részvételük feltételeiről, különösen, hogy a részvétel
önkéntes, hogy a kutatás kapcsán miképpen érték el őket a kérdezőbiztosok, valamint
arról, hogy személyes adataik kezelése a kutatás befejezésekor (kutatási cél
teljesülésekor) megszüntetésre kerül (ellenkező tartalmú nyilatkozat/hozzájárulás
hiányában), továbbá arról, hogy a kutatás lebonyolítása a személyes adatok védelmét
előíró jogszabályi rendelkezések szigorú betartásával történik.

2.

A Társaság megbízott alvállalkozója köteles gondoskodni arról, hogy az adatok
megsemmisítése (adatvédelmi szabályzat II/4. pontja) során harmadik személyek az
adatokhoz ne férhessenek hozzá. Ennek megfelelően, amennyiben a megsemmisítést az
alvállalkozó harmadik féllel végezteti el, a jelen rendelkezésben írt célok biztosítása
érdekében a megsemmisítésig képviselteti magát.

3.

A Társaság és alvállalkozói a nem egyszeri felhasználásra nyilvántartott adatokat olyan
belső azonosítóval látják el, amelyből az érintett személyazonossága nem állapítható
meg.

4.

A Társaság az adatok feldolgozásáról, továbbá az általa kezelt adatokról részletes
nyilvántartást vezet, amely biztosítja az adatkezelés, továbbá az adatvédelmet és
adatbiztonságot szolgáló rendelkezések ellenőrzését, és követhetővé teszi az
adatállomány útját. A nyilvántartás tartalmazza az adatállomány megnevezését, az
adatfeldolgozás szakaszainak, továbbá a kutatási tevékenység befejezésének dátumát,
továbbá az adatkezelők, illetve hivatali felettesük nevét.

5.

A társaság által kialakított egyéb szervezési intézkedések az általános szabályzat jelen
adatvédelmi szabályzat I/2. pontjában hivatkozott rendelkezéseiben kerültek
meghatározásra.

Budapest, 2018. május 25.

_________________________
Géczi Tamás, ügyvezető
Inspira Research Kft.
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