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iiryvezetd igazgatfii hatflrozat
a Bv. Ilolding Kft. bels6 adatv6delmi €s adatbiztonsfgi szabilyzatir6l
sz6l6 5/2017. szimri iiryvezetd igazgattii hatirozat mddositisir6l
412018. sz6mri

Trirsasrig 5t2017. szimf iiryvezetb igazgat6i hat6rozattal kiddott
adatbiaonsiigi szabdlyzat rinak (a tovibbiakban: Szabd lyza t) m6dos f t6s6ravaz
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A Szabilyzat 37. pont e)

6s h) alpontjai helyebe az al6bbi sz6veg lep:

50e
(A belsd adanidelmi felelils feladaroi:)
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El6ezSmr

At6ezAs:

,,g) a kirelem tdrgyiban drintett szakteriilet kiizremiikiid6s6vvel e lsziti az €ri tettnek
szem6lyes adatai kezelds€re vonatkoz6 k6relmire, illetve a krizdrdekii adat me gr

a

ininyulo kErelmeke adand6 v6lasziratokat;

h) a mir

bedrkezett, de m6g meg nem vdlaszolt kdz6rdekii adatig€nyldst

a

v6laszad6st

megel6z6en, a be€rkezdst kdvet6en haladdktalanul, valamint az elkdszitett vdlasztervezetet az

orsz6gos parancsnoknak cimezve - a szolg6lati rit betartds6val,
uralkod6 tag 6s a hivatalvezeto frtjrin * feltedeszti;"

2.

A Szabrilyzat 37. pontja kieg6sziil
(A belsd adatvide lni fele

I 6s

a Bv. Holding Kfl. mint

az aliibbi, o) alponttal:

fe I adalai

:

j

,,o) irz irintett szem€lyes adatai kezel6s€r6l tddenii trij€koztatdsrira ininyu16 elutasitott
k6relmek sz6m6r6l, tovdbbri az elutasitott ktizdrdekii adatigenyldsek szimir6l ds ut6bbiak
indokair6l nyilvrintartiist vezet, amelynek 6ves ijsszesftisdt a trirgy6vet kovet6 dv januAr l0-ig
felterjeszt az orszigos parancsnoknak cimezve a hivatalvezet6 r€sz€re."

3.

A Szabilyzat 58. ponda hely€be az aldbbi szoveg l€p:

,,58. Az

ellen6rz0tt

bv.

gazdasdgi tdrsas6gok

a

hozz6juk benytjtott

kOzdrdekii

adatig€nyldsre vonatkoz6 kirelmeket, tovribbd a kerelmekre el6kdszitett vdlasztervezeteket a

Bv. Holding Kft.'tigyvezet6jdn keresztill terjesztik fel a Biintetds-vdgrehajt6s

Orsz6gos

Parancsnoks6ga r6szdre."

4.

Hat6lyit veszti a Szab6lyzat 44. ponda.

5.

A Szabilyzat tobbi rendelkez€se vdltozatlan tartalommal marad hatdlyban.

6.

Jelen hatdrozat a kiadds napjdn lep hat6lyba, €s az egysdges szerkezetbe foglal6sra tekintettel
az azt k6vet6 napon hatrilydt vesai.
Budapest, 2018. miircius
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