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SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN



A SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK

és a

NAGYFA-ALFÖLD MEZŐGAZDASÁGI ÉS VEGYESIPARI KFT. ÜGYVEZETŐJÉNEK

30528-3/     /2022. int. 

K Ö Z Ö S   I N T É Z K E D É S E

__________________________________________________________________________


A személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokról szóló 30528/59/2019. int. intézkedés módosításáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/A. § (3) bekezdés, valamint a büntetés-végrehajtási szervezek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 20.) utasítás 5. , és 84 pontja rendelkezéseire figyelemmel, a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokról szóló 30528/59/2019. int. intézkedés módosítása érdekében az alábbiak szerint 


i n t é z k e d ü n k.

1. A személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokról szóló 30528/59/2019. int. intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) az alábbi 47/A. ponttal egészül ki:


„47/A. Az ellenőrzési nyomvonal az intézkedés 1. mellékletét képezi.”

2. Ezen intézkedés a kiadás napját követő napon lép hatályba, melyet követő napon a rendelkezéseinek intézkedésbe történő beleolvadására tekintettel hatályt veszti.



Kopcsik Károly bv. dandártábornok
          Tamás Zsolt bv. alezredes



          büntetés-végrehajtási főtanácsos                                                                      ügyvezető

                     intézetparancsnok

2
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ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL1. SZ FÜGG

		Szegedi Fegyház és Börtön														1. melléklet

		FOLYAMATGAZDA: : Dr Lekics Tamás bv alez. adatvédelmi tisztviselő												Készült az adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokról szóló intézkedéshez

		Ellenőrzési nyomvonal

		Főfolyamat megnevezése:						Adatvédelmi és Adatbiztonsági tevékenységek

		Sorszám / rész-folyamat		Sorszám (lépés)		Munkafolyamat lépései		Jogszabályok                                       (belső, speciális)		Input		Végrehajtó		Output		Ellenőrzést végző		Kontroll leírása (típusa, szempontja)		Határidő		Jóváhagyó		Kockázati tényező

										(adat, dokumentum)		(munkakör, szervezeti egység)		(adat, dokumentum)		(munkakör, szervezeti egység)						(munkakör, szervezeti egység)

		001		Részfolyamat  megnevezése:				Adatvédelmi tárgyú nyilvántartások vezetése

				1		Adatvédelmi nyilvántartás vezetése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		Kezelt személyes adatok		adatvédelmi tisztviselő, szervezeti elemek vezetői, vezetői közvetlenek		„Robotzsaru” integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben e célból létrehozott iktatókönyvben adatvédelmi nyilvántartás		Intézetparancsnok/ adatvédelmi tisztviselők		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Folyamatos		Intézetparancsnok/ Ügyvezető		Nem készül nyilvántartás, illetve a nyilvántartás nem teljes körű

				2		Betekintési nyilvántartás vezetése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		Adat-megismerési/ betekintési kérelem		szervezeti elemek vezetői, vezetői közvetlenek		Betekintési nyilvántartás		Intézetparancsnok/ adott osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselők		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		A kérelem beérkezésekor		Intézetparancsnok/ Ügyvezető		Nem készül betekintési nyilvántartás, illetve a vezetett nyilvántartás nem teljes körű

				3		Adattovábbítási nyilvántartás vezetése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		Adat-továbbítási kérelem, megkeresés		szervezeti elemek vezetői, vezetői közvetlenek		Adattovábbítási nyilvántartás		Intézetparancsnok/ adott osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselők		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		A kérelem beérkezésekor		Intézetparancsnok/ Ügyvezető		Nem készül adattovábbítási nyilvántartás, illetve a vezetett nyilvántartás nem teljes körű

				4		Nyilvántartás az adatvédelmi incidensekről		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		adatvédelmi incidens		Adatvédelmi tisztviselők		Nyilvántartás az adatvédelmi incidensekről		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően		Intézetparancsnok		Nem készül adatvédelmi incidensről nyilvántartás, illetve a vezetett nyilvántartás nem teljes körű

		002		Részfolyamat  megnevezése:				Adatvédelmi tevékenység

				1		Külső szervektől érkező adatvédelmi tárgyú megkeresések teljesítése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		Megkeresés		Adatkezelő          ( pld. Személyügyi és szociális osztály , gazdasági osztály előadói stb.)		Az érintett személyes adatok		Intézetparancsnok/ adott osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselők		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Az intézet-parancsnoki elektronikus szignálást követő 8 napon belül		Intézetparancsnok/ Ügyvezető		Nem készül a határidőben válasz,. illetve adatvédelmi szabályokat sért a válasz

				2		Általános adatkezelési feladatok végrehajtása		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		Az érintett személyes adatok		Adatkezelő          ( pld. Szervezeti elemek vezetői, előadói, vezetői közvetlenek)		Az érintett személyes adatok		Intézetparancsnok/ adott osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselők		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Folyamatos ( egyes szabályzókban meghatározott határidőkben)		Intézetparancsnok/ ügyvezető/osztályvezető		Adatkezelésre, adattovábbításra vonatkozó szabályok megsértése

				3		Közérdekű adatok közzététele  és közérdekű adat igénylések intézése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		Közérdekű adatok/ vagy igénylésűk		Adatvédelmi tisztviselő, adatkezelő       ( pld. Személyügyi és szociális osztály , gazdasági osztály előadói stb.)		Közérdekű adatok honlapon történő megjelentetése/ Közérdekű adatszolgáltatás		Intézetparancsnok/ gazdasági vezető		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		2011.évi CXII. tv. Alapján		Intézetparancsnok Ügyvezető		Nem kerül, vagy nem határidőben kerül megküldésre az adatszolgáltatás, illetve nem pontos adatokat tartalmaz

				4		Személyes adatok  kezelése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		A személyes adatokat kezelő szervezeti egységeknél keletkező adatok		Adatkezelést végző szervezeti egységek: Biztonsági , informatikai, Büntetés-végrehajtási, nyilvántartási , gazdasági, egészségügyi és Személyügyi és szociális osztály  adatkezelői		A személyes adatokat kezelő szervezeti egységeknél keletkező adatok		Intézetparancsnok/ adatvédelmi tisztviselők		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Folyamatos		Intézetparancsnok/ adott osztály vezetője,		Személyes adatok illetéktelen személyek által történő megismerése, felhasználása. Személyiségjogi ( személyi állomány tagja vagy fogvatartott vonatkozásában)sérelem bekövetkezése.

				5		Adatvédelmi hatás- vizsgálat és előzetes konzultáció		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		Az új vagy korábbitól eltérő adatkezelést előíró jogszabály, belső szabályozó eszköz		Adatvédelmi tisztviselők, az érintett szakterület vezetője		Adatvédelmi hatás vizsgálat és előzetes konzultáció megállapításai		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		A jogszabály, vagy belső szabályozó eszköz megjelenése		Intézetparancsnok ( Ügyvezető		Nem folytatják le a hatás- vizsgálatot, illetve helytelen megállapításokat tartalmaz

				6		Bekövetkezett adatvédelmi incidens kezelése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		adatvédelmi incidens		Az adott szakterület vezetője, adatvédelmi tisztviselők		1.Kockázat becslésről szóló dokumentum,     2. NAIH részére elkészített dokumentumok		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Tudomásszerzést követően 72 órán belül		Intézetparancsnok		Nem készítik el a kockázatbecslést, vagy nem kerül jelentésre a NAIH részére, illetve a megtett jelentés nem pontos információkat tartalmaz

		004		Részfolyamat  megnevezése:				Adatvédelmi oktatás

				1		Adatvédelmi oktatás		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,                                                  30503-3/1-1 /2022 .int intézkedés		Jogszabályok, szabályzatok		Adatvédelmi tisztviselő		Oktatási segédanyagok		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Évente egyszer, újonnan felvettek esetében 4 hónapon belül		Intézetparancsnok		Nem kerül, vagy nem határidőben kerül megtartásra az oktatás

		005		Részfolyamat  megnevezése:				Adatszolgáltatás

				1		Éves adatvédelmi tevékenységről beszámoló készítése		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		Éves adatvédelmi tevékenység iratanyaga		Adatvédelmi tisztviselők,		Éves adatvédelmi tevékenységről beszámoló		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Tárgy évet követő hónap 10. napja		Intézetparancsnok/ Ügyvezető		Nem készül el, illetve hiányos tartalommal készül el az adatszolgáltatás

				2		Tájékoztatás adása közérdekű adatok igénylésének beérkezéséről		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		Közérdekű adatok igénylés		Adatvédelmi tisztviselő		Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésről		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Beérkezést követően haladéktalanul		Intézetparancsnok / Ügyvezető		Nem készül el, illetve hiányos tartalommal készül el a tájékoztató

				3		Tájékoztatás adása a NAIH vizsgálat érintettjévé válásról		EU 2016/679 rendelete          2011.évi CXII. tv.,                                              3/2019. (III.20.) BVOP utasítás,		NAIH vizsgáltat		Adatvédelmi tisztviselő		Tájékoztató a NAIH vizsgálatáról		Intézetparancsnok		vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés		Tudomásszerzést követően haladéktalanul		Intézetparancsnok / Ügyvezető		Nem készül el, illetve hiányos tartalommal készül el a tájékoztató

		Szeged, elektronikus dátumbélyegző szerint
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