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INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS
az adatvédelemről és adatbiztonságról
A Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban: intézmény) vezetőjeként adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 24. § (3) bekezdésében foglaltakra valamint az Európai Parlament és A Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről 2016/679 Rendeletében foglaltakra (a továbbiakban EU Általános
Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) figyelemmel a jelen utasítás (a továbbiakban Utasítás)
mellékletében foglaltak szerint
állapítom meg:
1. Az utasítás személyi hatálya az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (a
továbbiakban SZMSZ) rögzített személyi hatály szerinti személyekre (a továbbiakban
munkatársak), valamint az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló olyan személyekre, akik az utasításában érintett adatot birtokolnak - terjed ki.
2. Jelen Utasítás 2018. május 25. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
3. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézmény adatvédelemről
és adatbiztonságról szóló szabályzata, továbbá valamennyi e tárgyban az intézménynél,
és annak jogelődeinél kiadott szabályzat, vagy szabályzat azon rendelkezése, amely az
adatvédelem és adatbiztonság szabályozására vonatkozik.
4. A jelen Utasítás mellékletét képező szabályzatot az intézmény vezetője köteles az alábbi
esetekben felülvizsgálni és szükség esetén annak módosításához szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodni:
4.1. hatálybalépést követő évtől minden naptári év január 31. napjáig,
4.2. jogszabályváltozást követően – amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik –
a jogszabályváltozás hatályba lépését követő 30 (harminc) napon belül.
5. Jelen Utasítás mellékletét képező szabályzat tekintetében valamennyi, az 1. pont szerinti
személy köteles annak megismeréséről írásban nyilatkozni,

5.1. jogviszony létesítése esetén legkésőbb a jogviszony létrejöttekor,
5.2. fizetés nélküli szabadságot követő ismételt munkába álláskor a munkába állást követő 8 napon belül, vagy
5.3. minden más esetben a jelen utasítás hatályba lépését követő 8 napon belül.
5.4. Az utasítás megismertetéséért a munkatárs közvetlen munkahelyi vezetője tartozik
felelősséggel, megismerési nyilatkozatot a munkatárs személyi anyagában el kell helyezni a megismeréssel egyidejűleg.
6. Jelen utasítást az intézmény honlapján közzéteszem.

Bácsborsód, 2018.05.24.

Bari József
intézményvezető

