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Tárgy: Javaslat a Józsefváros kártyával kapcsolatos adatfeldolgozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető-helyettes 
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

2018.  május  25.  napjától kell alkalmazni az Európai Parlament és  a  Tanács  2016.  április  27-i, a  természetes 
személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlá-
sáról, valamint  a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló  2016/679  számú  EU  rendeletet  (a  to-
vábbiakban: GDPR), amely jelentős változásokat hozott  a  személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályo-
zásban. 

A  GDPR  28.  cikk  (3)  bekezdése alapján: „Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagál-
lami jog alapján létrejött olyan - az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típu-
sát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó - szerződésnek 
vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben". 

Fenti jogszabály hatálya alá esik a Józsefváros kártyákkal kapcsolatos adatkezelés is.  A  2012-ben elindított 
Józsefváros kártya program célja, hogy támogassa Józsefváros lakosságát a vállalkozások által nyújtott ked-
vezményekkel és a kerületünkben működő vállalkozásokat a többlet forgalom és reklám lehetőségével, vala-
mint lokálpatrióta szemlélet kialakítása. 

A  Józsefváros kártyák megszemélyesítését végző Sárkány informatikai Zrt.  (1116 Budapest,  Vasvirág sor  52., 
képviseli: Kusz Attila igazgatósági tag, cégjegyzékszáma:  01-10-044006,  adószáma:  11785756-2-43)  az Ön-
kormányzat által továbbított neveket és sorszámokat kezeli. 

Az adattovábbításra tekintettel az érintett személyek személyes adatainak, jogainak védelme és a GDPR ren-
delkezéseinek való inegfelelés érdekében javasolt, az Adatkezelőkre és a Sárkány Informatikai Zrt. mint adat-
feldolgozóra is kiterjedő adatfeldolgozási szerződés kerüljön megkötésre a Sárkány Informatikai Zrt-vel. 

Az adatfeldolgozási szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezi, amely szerződés rögzíti az Adatkezelő 
megbízása alapján a Sárkány Informatikai Zrt., mint adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység 
alapvető szabályait. 
Fentiekre figyelemmel javasolom a Tisztelt Bizottság számára az adatfeldolgozási szerződés megkötését az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 

A  beterjesztés indoka 
Az adatfeldolgozási szerződések elfogadására vonatkozó döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a GDPR adatfeldolgozásra vonatkozó szabályainak való megfelelés és a személyes adatok jog-
szabályban foglaltaknak megfelelő kezelése.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 
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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BE  ERJESZTÉ E ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-R  AN  EDINA SOÓS GYÖRGy / 
JEGYZÓ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZadY1 BIZOTTSÁG ELNÖKE 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkor-
mányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.3.  pontján alapul. 
A  GDPR  28.  cikk  (3)  bekezdése alapján: „Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagál-
lami jog alapján létrejött olyan - az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típu-
sát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó - szerződésnek 
vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben". 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

/2018.  (XI.12.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat és a Sárkány Informatikai Zrt. (székhely:  1116 Buda-
pest,  Vasvirág sor  52.,  cégjegyzékszáma:  01-10-044006,  adószáma:  11785756-2-43,  képviseli: Kusz Attila 
igazgatósági tag) között adatfeldolgozási szerződés megkötéséhez a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  15. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlápon  

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2018.  november?. 

CZ ( ) 

dr. Juhász Marica 
ügyosztályvezető-helyettes 

OE(,e,(92 
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1.  számú melléklet 
ADATFELDOLGOZÁSI 

és TITOKVÉDELMI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött 

egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Buda-
pest,  Baross  u. 63-67.;  képviselő: dr. Sára Botond polgármester; cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 
735715;  adószám:  15735715-2-42;  statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01),  (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 

másrészről a Sárkány Informatikai Zrt.  (1116 Budapest,  Vasvirág sor  52.,  cégjegyzékszáma:  01-
10-044006,  adószáma:  11785756-2-43),  (a továbbiakban: Adatfeldolgozó), 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1.  Bevezető 

1.2 

Felek az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR)  28.  cikk  (3)  bekezdé-
sében meghatározottaknak megfelelően a jelen szerződés keretei között rögzítik az Adat-
feldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait. 
Felek  abbot  a célból kötik jelen megállapodást, mivel Adatfeldolgozó látja el a Józsefváros 
kártya megszemélyesítésével kapcsolatos feladatokat. 

2. A  szerződés tárgya 

2.1. A  Józsefváros Kártya megszemélyesítési feladatok ellátása során az Adatfeldolgozó-

 

hoz kerülő személyes adatoknak jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő kezelése, 
adatfeldolgozói tevékenység ellátása. 

2.2. Az adatkezelés célja: Józsefváros kártya megszemélyesítése véséssel 

2.3. A  szerződés keretében Adatfeldolgozóhoz az alábbi személyes adatok kerülnek: 

• Kártyaszám 
• Név 
• Érvényesség 

2.4. Jelen szerződés ingyenes, térítésmentes mindkét Fél részéről és számára. 

3. Adatkezelő jogai és kötelezettségei 

3.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység vég-

 

rehajtását. 

3.2. Adatkezelő - adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására - műveleteket határoz-

 

hat meg Adatfeldolgozó részére, a szerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának 
biztosítása érdekében. 

4. Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei, az adatbázis védelme 

4.1. Adatfeldolgozó köteles az  2.1.  pontban meghatározott feladatokat Adatkezelő írásbeli uta-

 

sításai szerint és Adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni. 
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4.2. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása 
előtt felhívni,  ha  azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabály-
ba ütköző utasítást  ad. 

4.3. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogsze-

 

rűségéért Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor Adatfeldolgozó köteles haladéktala-
nul jelezni Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása 
jogszabályba ütközne. 

4.4. Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót csak az adatkezelő előzetes írásos eseti vagy álta-

 

lános felhatalmazása alapján bízhat meg. Ilyen esetben biztosítani kell a kifogás lehetősé-
gét az adatkezelő felé a változtatással szemben. További adatfeldolgozóra is ugyanazon 
adatvédelmi kötelezettségek érvényesek, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
között jelen szerződésben szerepelnek. 

4.5. Adatfeldolgozó az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy telje-
síteni tudja kötelezettségét az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek 
megválaszolása tekintetében. 

4.6. A  feladat ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizáró-

 

lag Adatkezelő részére hasznosítható, azok bizalmas információnak minősülnek. Adatke-
zelő nem jogosult a hozzá került személyes adatok továbbítására, értékesítésére, hozzáfér-
hetővé tételére. 

4.7. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfel-
dolgozást nem végezhet, valamint Adatkezelő és a mindenkor hatályos adatvédelmi jog-
szabályok rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni. 

4.8. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan ele-

 

get tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. 

4.9. Adatfeldolgozó kizárólag a szerződés tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgo-

 

zási műveletek végrehajtására jogosult. 

4.10.  Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt adatok megfelelő védelméről. Adat-
feldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles meg-
akadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes 
körű felelősséggel tartozik. 

4.11.  Adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatke-
zelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és 
törli a meglévő másolatokat, kivéve,  ha  az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok 
tárolását írja elő. 

4.12.  Adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely le-
hetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által vég-
zett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

4.13.  Adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatalanyi jogok érvényesítése 
során. 
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5. Titoktartás 

5.1. Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles 
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szüksége-
sek. 

5.2. Adatfeldolgozó a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan nem tanúsíthat olyan magatartást, 
amellyel Adatkezelő érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

5.3. Az Adatfeldolgozót, és annak valamennyi munkatársát titoktartási kötelezettség terheli a 
jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titok, 
személyes adatok vonatkozásában, azokat kizárólag jelen megállapodás teljesítéséhez 
használhatja fel. 

5.4. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy Adatkezelőre vonatkozó bármely ada-
tokat, információkat üzleti titokként kezeli, azokat sem e szerződés hatálya alatt, sem en-
nek megszűnését követő — korlátlan ideig - harmadik személyek tudomására nem hozza 

5.5. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles 
megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért 
teljes körű felelősséggel tartozik. 

6. Adatbiztonság 

6.1. Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmé-
nek technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldások-
kal történő támogatását jelenti. 

6.2. Felek kijelentik, hogy Adatkezelő és — az Adatkezelő megbízásából eljáró — Adatfeldol-
gozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az GDPR-ben előírtaknak, az 
adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok 
előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánláso-
kat is figyelembe veszi. 

7. Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése 

7.1. Jelen szerződés a Felek közötti jogviszony fennállásáig jön létre, és a jelen szerződés 
alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve érte-
sites  nélkül megszűnik. 

7.2. Jelen szerződés a Felek közös megállapodása alapján kizárólag írásban módosítható. 

8. Záró rendelkezések 

8.1. A  jelen szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdé-
sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, a GDPR, valamint az 
Infotv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdé-
seket elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. 

8.3. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a 

teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve,  ha  az érvénytelennek minősülő rendelkezés 
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vagy rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve 
rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. 

8.4. Jelen szerződést a Felek — az alulírt helyen és időpontban — elolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2018.  november 

Adatfeldolgozó: Adatkezelő: 

Kusz Attila dr. Sara Botond 
igazgatósági tag polgármester 

Sárkány Informatikai Zrt. Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Fedezet: Budapest, 2018. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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