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Irányelvek

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés és
adatfeldolgozás minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának,
az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A Webműhely Kft., mint Adatfeldolgozó az általa kezelt adatok körét minden
esetben az adott feladatnak megfelelően határozza meg és az Adatkezelővel
kötött egyedi szerződésben rögzíti. Az Adatfeldolgozó részére feldolgozásra
átadott személyes adatok jogszerűségéért Adatkezelő felel.
4. Adatfeldolgozó a feldolgozás tárgyát képező személyes adatokat az
Adatkezelő utasításaitól eltérő módon nem kezeli, azokat más célra nem
használja fel, harmadik félnek át nem adja, saját célra nem elemzi és nem
használja fel. A feldolgozott adatokkal kizárólag a megbízások tárgyát képező
technikai adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.
5. Adatfeldolgozó helyesbíti, törli, zárolja, illetve megjelölni a szerződés tárgyát
képező azon adatokat, amelyek kapcsán az Adatkezelő a helyesbítést,
törlést, zárolást vagy megjelölést rendel el, és ez az elrendelés nem mutat
túl az utasítási kereten, illetve nincs törvényi akadálya a végrehajtásnak.
6. Adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat vagy más közreműködőket csak az
Adatkezelővel történt előzetes egyeztetést követően és annak megfelelően
von be szerződései teljesítésébe.
7. Adatkezelővel kötött szerződések megszűnésekor Adatfeldolgozó az általa
feldolgozott, tárolt adatokat Adatkezelővel egyeztetett módon megsemmisíti
vagy Adatkezelőnek átadja, azokból másolatot nem tart meg.
8. Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren
keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított
személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek
hozzá.
9. Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres
karbantartásáról, fejlesztéséről, illetve gondoskodik azok fizikai védelméről
is. Adatfeldolgozó rendelkezik azokkal az informatikai, biztonságtechnikai és
szervezési eszközökkel, amelyekkel garantálni tudja az Adatkezelő által
támasztott adatkezelés követelményeinek való megfelelést és az érintettek
jogainak védelmét. Adatfeldolgozó felügyeleti jogosultsággal, hardveres és

szoftveres eszközökkel, valamint időszaki tartalmi mentésekkel biztosítja
szolgáltatásai folytonosságát.
10.Adatfeldolgozó minden körülmények között együttműködik Adatkezelővel, és
igény esetén rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az
érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségek
teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi, és
elősegíti az Adatkezelő, vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett
auditokat és ellenőrzéseket.
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