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ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

 

 

Jelen kiegészítő tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi 

Szabályzat melléklete, és azzal együtt kell értelmezni. 

 

 

• A Mandala Ékszer – Tinkáné Varga Szilvia, egyéni vállalkozó által 

kezelt személyes adatok egyúttal üzleti titkot is képeznek, így kezelésükre, 

harmadik személy részére történő kiadására, továbbítására a vonatkozó 

törvényi rendelkezések is irányadók. 

 

 

• A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében a Mandala Ékszer – 
Tinkáné Varga Szilvia, egyéni vállalkozó belső szabályozási, szervezési, 

műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy biztosítsa a 

személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások 

folyamatos bizalmas jellegének, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 

képességét. 

 

 

• A Mandala Ékszer – Tinkáné Varga Szilvia, egyéni vállalkozó további 

szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítja rendszerei azon képességét, 

hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen 

állítani; 

 

 

• IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiák révén - pl. biztonsági 

hozzáférés - szabályozások, jogosultságkezelő rendszerek, mely a 

munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési 

jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, számítógépes azonosítók, 

jelszó, képernyővédelem, naplózás stb. Az adatfeldolgozó infrastruktúrájának 

jogszabály alapján szigorú biztonsági feltételrendszert kell teljesítenie.  

 

 

• Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni 

védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen 

alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező 

magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is. 
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• Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása. 

 

 

• A papír alapon tárolt dokumentumok kezelése kapcsán a következőkről 

tájékoztatjuk: A papír alapon tárolt dokumentumok a Mandala Ékszer – 
Tinkáné Varga Szilvia, egyéni vállalkozó területén lévő zárt 

iratszekrényben kerülnek elhelyezésre. 

 

 

• Az ügyfelek és a munkavállalók személyes adatainak további védelmét 

szolgálja, hogy a Mandala Ékszer – Tinkáné Varga Szilvia, egyéni 
vállalkozó adatvédelmi felelőst alkalmaz. Az adatvédelmi felelős ellenőrzi az 

adatvédelmi tárgyú jogszabályokkal, továbbá a Mandala Ékszer – Tinkáné 
Varga Szilvia, egyéni vállalkozó személyes adatok védelmével 

kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, szakmai tanácsot ad az 

adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, és nyomon követi azt; 

együttműködik a felügyeleti hatósággal; illetve kapcsolattartó pontként szolgál 

a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben 

konzultációt folytat vele. 

 

 

 

A Mandala Ékszer – Tinkáné Varga Szilvia, egyéni vállalkozó ügyfelei és 

munkavállalói közvetlenül az adatvédelmi felelőshöz fordulhatnak kérdéseikkel, 

kéréseikkel a vargaszilvi74@gmail.com e-mail címe. 


