CE Certiso Kft.

CMR-SZ-05
Kiadás száma: 01
Változat száma: 01
Érvényes: 2020.03.20-tól

Adatvédelmi Szabályzat
Tartalomjegyzék
1

Alapelvek ....................................................................................................................................................... 2

2

Kezelt személyes adatok az alábbi forrásokból származhatnak ............................................. 2

3

A személyes adatok védelmében követendő intézkedések ...................................................... 3
3.1. A CE Certiso Kft. személyes adatot csak jogszerűen, az alábbi forrásból szerezhet ... 3
3.2. A személyes adatok biztonságos tárolása .................................................................................... 3
3.3. Incidensek kezelése............................................................................................................................... 3
3.4. Egyéb ........................................................................................................................................................... 3

4

Az érintettek számára biztosított jogok ............................................................................................ 4

5

Adatkezeléssel összefüggésben felügyeleti jogot gyakorló hatóság...................................... 4

Készítette:

Szabóné Szájer Erika
Minőségirányítási vezető

Azonosító: CMR-SZ-05 Adatvédelmi szabályzat k01v01

Jóváhagyta:

Dr. Papp Valter
ügyvezető

Oldal / Összes oldal: 1 / 4

CE Certiso Kft.

CMR-SZ-05
Kiadás száma: 01
Változat száma: 01
Érvényes: 2020.03.20-tól

Adatvédelmi Szabályzat
1

Alapelvek
A CE Certiso Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Jelen szabályzat
részét képezi CE Certiso Kft. minőségirányítási dokumentációjának, amely a GDPR
figyelembevételével és annak való megfelelés igényével készült. Adatkezelési
szabályzatunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) alapján
készült.
A CE Certiso Kft. tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy személyes
adatot kizárólag a tevékenységéhez szükséges mértékig és ideig kezeljen és őrizzen. Az
érintetteknek pedig biztosítson minden a GDPR-ban rögzített eszközt, amely a
személyes adataik kontrolálására szolgál.
A személyes adatok tekintetében a CE Certiso Kft. az adatkezelő. (székhely: 2092
Budakeszi, Erdő utca 101., ügyvezető: Dr. Papp Valter), elérhetősége: 06-23-880-830.
Adatfeldolgozást kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján, célhoz kötötten végez.
(adó és társadalombiztosítási ügyek, kompetencia meghatározás, kapcsolattartás
megfelelőségértékelés ügyében)
Adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő megbízásából és nevében személyes adatokkal
dolgozik. A CE Certiso Kft. személyes adatot 3. fél számára adatfeldolgozás céljából csak
jogszabályi kötelezettség alapján adhat ki. (kijelölő hatóság, adóhatóság, könyvelő,
könyvvizsgáló)
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Kezelt személyes adatok az alábbi forrásokból származhatnak
•
•
•
•

Munkavállalók és megbízási jogviszonyban dolgozók adatai szerződésben
rögzített adatai;
Ügyfeleink kapcsolattartó adatai;
Szerződött partnereink kapcsolattartó adatai;
Érdeklődők kapcsolattartó adatai.

A fentieken túl a CE Certiso Kft. személyes adatot nem gyűjt, kezel és őriz. Weblapján
(cecertiso.hu) keresztül adatot nem gyűjt. Weblapon regisztrációra nem biztosít
lehetőséget.
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A személyes adatok védelmében követendő intézkedések
3.1. A CE Certiso Kft. személyes adatot csak jogszerűen, az alábbi forrásból szerezhet
•
•
•

•

az érintett személyes hozzájárulásával (munkaszerződés, megbízási
szerződés, nyilatkozat);
ügyfelek által önkéntesen megadott kapcsolattartó adatok a célhoz kötöttség
érdekében
érdeklődők, árajánlatkérők jelentkezése által. Csak olyan jellegű és
mennyiségű személyes adatot lehet kezelni, amely az adatkezelés céljához
(MDD, AIMD, IVD, MDR, IVDR, ISO 9001, ISO 13485 árajánlat adásához)
feltétlenül szükséges és arra alkalmas. Az árajánlat adásához szükséges
adatok többsége cégadat, termék és tevékenység adat, ami nem esik a GDPR
hatálya alá. Azonban a kapcsolat tartás érdekében az érdeklődő neve és
elérhetősége szükséges. Mindig csak a minimum adatkört lehet kezelni,
amelyek felhasználásával a cél már megvalósítható. Ezen adatok lehetnek az
érdeklődő ügyfél képviselőjének neve, e-mailcíme, telefonszáma.
Szerződött partnerek által önkéntesen megadott kapcsolattartó adatok a
célhoz kötöttség érdekében.
A fentieken túl a CE Certiso Kft. nem gyűjt személyes adatot!

3.2. A személyes adatok biztonságos tárolása
A CE Certiso Kft. személyes adatokat elektronikusan és papír alapon tárol.
•
•

Papír alapú tárolás: A személyes adatokat tartalmazó dokumentumok papír
alapú tárolása a CE Certiso Kft. zárt irodájában, zárható szekrényben
történik. Hozzáférése kizárólag a CE Certiso Kft. vezetőségének van.
Az elektronikus tárolás a CE Certiso Kft. tulajdonában álló NAS-on (Network
Attached Storage) történik. A NAS hálózatra csatolt tároló. A NAS-on tárolt
adatok védhetőek a felhasználói engedélyek megfelelő beállításával.
Személyes adatot tartalmazó dokumentumok elkülönített könyvtárban
kerülnek tárolásra, amely könyvtárhoz kizárólag az ügyvezetőnek, klinikai
vezetőnek és a minőségirányítási vezetőnek van hozzáférése.

3.3. Incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens esetén a CE Certiso Kft, amint erről tudomást szerez, de
lehetőség szerint legkésőbb 72 órán belül jelenti a NAIH-nak, illetve az érintett
felhasználók felé is, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázatot jelent rájuk
nézve. Az eset bejelentése a NAIH online incidensbejelentő felületén történik.
Felelős az ügyvezető.
3.4. Egyéb
A CE Certiso Kft. automatikusan, „kéretlenül” hírlevelet, direkt marketing anyagokat
nem küld.
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Amennyiben a tájékoztatás érdekében szükséges a hírlevelek, reklámanyagok
kiküldése, akkor ahhoz előzetes hozzájárulás szükséges. A hozzájárulás csak a
címzett tevőleges magatartással valósulhat meg.
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Az érintettek számára biztosított jogok
Az érintett
•
•
•
•
•
•
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kérhet hozzáférést és tájékoztatást az adatai kezeléséről;
kérhet helyesbítést, ha valamilyen adata nem megfelelő;
kérheti az adatkezelés korlátozását;
töröltetheti az adatait, ha megszűnt az adatkezelés jogalapja (úgynevezett
"elfeledtetéshez való jog");
hordozhatja az adatait, vagyis kérheti a kezelt adatokat "tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban", hogy azokat egy szervezethez
átvihesse; illetve
tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Adatkezeléssel összefüggésben felügyeleti jogot gyakorló hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A CE Certiso Kft. jelen szabályzatát a weblapján közzéteszi.
Módosítások
Változat, dátum
v01, 2020.03.20

Módosítás
Első kiadás.
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Indokolás
A CE Certiso Kft. megszerezte a kijelölést az MDR (Regulation
(EU) 2017/745 on medical devices) szerinti megfelelőség
értékelések végzésére.
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