2. melléklet az adatkezelési szabályzathoz

KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE, KEZELÉSE, INTÉZKEDÉSEK

KOCKÁZATOK ÉS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRA
GYAKOROLT HATÁSUK
ADATKEZELÉSI
ESZKÖZ
Jogosulatlan
hozzáférés, közlés

TANULÓI
ADATKÖRBEN
Tanügyi
dokumentumok
Felvételi adatlapok
Baleseti nyilvántart.
iskolaeü., fittségi
dokumentáció
Továbbtanulói
nyilvántartás
Anamnézis
(gyermekfejlődés,
családi adatok)
KIR-adatok
mérés-értékelés
oktatási igazolványok
nyilvántartás
Iskolai tanulók
nyilvántartása és
hozzátartozók
nyilvántartása
Napközis jelenlét

személyiségi
jogsérelem;
jóhírnév
sérelme;
személyes
jellemzők és
értékelések és
az ezekből
levonható
következtetés
bizalmas
jellegének
sérülése;

Nem kívánatos
adatmódosítás

valótlan
adatokra épülő
értékelés,
minősítés,
jogviszonnyal
kapcsolatos
adatszolgáltatás,
okiratkiállítás;
vagyoni és nem
vagyoni károk;

Adatok eltűnése
(véletlen/jogellenes
megsemmisítés,
elvesztés)

adatpótlással
felmerülő károk;
nem pótolható
adatokkal
okozott jog- és
érdeksérelem
(naplók,
törzslapok);
vagyoni és nem
vagyoni károk;

Kockázatok
értékelése
KOCKÁZATHOZ VEZETŐ VESZÉLYEK

Személyi

Fizikai

irat- és
adatkezelés
szabályainak
szándékos vagy
gondatlan be nem
tartása;

jogosulatlan
bejutás az
adatkezelési
eszközöket
tároló
helyiségekbe;

mulasztás;

műszaki
meghibásodás
(épület,
vezetékek);
tűzkár;
természeti
csapás;
behatolás;
rongálás;

hanyag
adatkezelés;
biztonság
tudatosság hiánya;

Egyéb

*alacsony **köze
pes; ***magas
valószí
nűség

súlyos
ság

elektronikus
információbiztonság,
informatikai
szolgáltatás
vagy
eszközök
hiányosságai

A KOCKÁZATOK
ORVOSLÁSÁRA
IRÁNYULÓ
MEGFELELŐ
INTÉZKEDÉSEK

átlátható irat- és adatkezelés
biztosítása (irat- és adatkezelési
szabályzat);
adatokhoz hozzáférés
szabályozása, jogosultságok
meghatározása, azonosítás,
hitelesítés rendje (azonosított,
azonosítható személyi kör);
*

**

nem
megfelelő
karbantartás,
javítás

információbiztonsági
intézkedések;
fizikai és környezeti védelmi
intézkedések;
személyi felelősség, biztonság
tudatosság erősítése;

vagyoni és nem
vagyoni károk;

ellenőrzés, felülvizsgálat;
*

1

*

2. melléklet az adatkezelési szabályzathoz
intézményből történő
elvitelre jogosultak
köre
Takarítási listák
KOCKÁZATOK ÉS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRA
GYAKOROLT HATÁSUK
ADATKEZELÉSI
ESZKÖZ
Jogosulatlan
hozzáférés, közlés

ALKALMAZOTTI
ADATKÖRBEN
Munkaszerződések,
egyéb szerződések
Alkalmazotti/személyi
nyilvántartás
Adatlapok
Hatósági erkölcsi
bizonyítványok
Foglalkozásegészségügyi iratok
Ped. továbbképzés
nyilvántartása
Oktatási igazolványok
nyilvántartása
Helyettesítési
nyilvántartás

személyiségi
jogsérelem;
jóhírnév
sérelme;
személyes
jellemzők és
értékelések és
az ezekből
levonható
következtetés
bizalmas
jellegének
sérülése;
vagyoni és nem
vagyoni károk;

Nem kívánatos
adatmódosítás

valótlan
adatokra épülő
értékelés,
minősítés,
jogviszonnyal
kapcsolatos
adatszolgáltatás,
okiratkiállítás;
vagyoni és nem
vagyoni károk;

---

Adatok eltűnése
(véletlen/jogellenes
megsemmisítés,
elvesztés)

adatpótlással
felmerülő károk;
nem pótolható
adatokkal
okozott jog- és
érdeksérelem;
vagyoni és nem
vagyoni károk

Kockázatok
értékelése
KOCKÁZATHOZ VEZETŐ VESZÉLYEK

Személyi

Fizikai

irat- és
adatkezelés
szabályainak
szándékos vagy
gondatlan be nem
tartása;

jogosulatlan
bejutás az
adatkezelési
eszközöket
tároló
helyiségekbe;

mulasztás;

műszaki
meghibásodás
(épület,
vezetékek);
tűzkár;
természeti
csapás;
behatolás;
rongálás;

hanyag
adatkezelés;
biztonság
tudatosság hiánya;

---
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Egyéb

*alacsony; **köze
pes; ***magas
valószí
nűség

elektronikus
információbiztonság,
informatikai
szolgáltatás
vagy
eszközök
hiányosságai

súlyos
ság

MEGFELELŐ
INTÉZKEDÉSEK

átlátható irat- és adatkezelés
biztosítása (irat- és adatkezelési
szabályzat);
*
adatokhoz hozzáférés
szabályozása, jogosultságok
meghatározása, azonosítás,
hitelesítés rendje (azonosított,
azonosítható személyi kör);

*
**
nem
megfelelő
karbantartás,
javítás
*

információbiztonsági
intézkedések;
fizikai és környezeti védelmi
intézkedések;
személyi felelősség, biztonság
tudatosság erősítése;
ellenőrzés, felülvizsgálat;

