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JogforrJogforráások I.sok I.
•• Az 1981. Az 1981. éévi 108. sz. egyezmvi 108. sz. egyezm éényny : Az Eur: Az Euróópa pa 

TanTanáács szemcs szeméélyes adatok glyes adatok géépi felhasznpi felhasznáálláása sa 
sorsoráán az egyn az egyéének vnek véédelmdelméérrőől szl szóóllóó, 1981. , 1981. 
janujanuáár 28r 28--i 108. szi 108. száámmúú egyezmegyezméénye az elsnye az elsőő, , 
adatvadatvéédelem terdelem terüületletéén elfogadott, jogilag n elfogadott, jogilag 
kkööteleztelezőő erejerejűű nemzetknemzetköözi okmzi okmáány. Az ny. Az 
egyezmegyezméény cny céélja, hogy lja, hogy „„minden egyminden egyéén n 
szszáámmáára [ra [……] biztos] biztosíítva legyen, hogy jogait tva legyen, hogy jogait éés s 
alapvetalapvetőő szabadsszabadsáágjogait, kgjogait, küüllöönnöösen a sen a 
magmagáánnéélethez vallethez valóó jogjogáát tiszteletben tartst tiszteletben tartsáák k 
szemszeméélyes adatainak glyes adatainak géépi feldolgozpi feldolgozáása sorsa soráánn””..



JogforrJogforráások II.sok II.
�� Alapjogi ChartaAlapjogi Charta : Az Alapjogi Charta az uni: Az Alapjogi Charta az unióós s 

polgpolgáárok, illetve az EU terrok, illetve az EU terüületletéén tartn tartóózkodzkodóó
szemszeméélyek szlyek száámos szemmos szeméélyes, lyes, áállampolgllampolgáári, ri, 
politikai, gazdaspolitikai, gazdasáági gi éés ts táársadalmi jogrsadalmi jogáát elismeri t elismeri 
éés belefoglalja az EU jogs belefoglalja az EU jogáába.ba.

�� Az EurAz Eur óópai Parlament pai Parlament éés a Tans a Tan áács 95/46/EK cs 95/46/EK 
irir áányelve:nyelve: A szemA szeméélyes adatok feldolgozlyes adatok feldolgozáása sa 
vonatkozvonatkozáássáában az egyban az egyéének vnek véédelmdelméérrőől l éés az s az 
ilyen adatok szabad ilyen adatok szabad ááramlramláássáárróól.l.



Magyar jogforrMagyar jogforráásoksok
�� MagyarorszMagyarorszáág Alaptg Alaptöörvrvéényenye
�� Az informAz informáácicióós s öönrendelkeznrendelkezéési jogrsi jogróól l éés az          s az          

informinformáácicióószabadsszabadsáágrgróól szl szóóllóó 2011. 2011. éévi CXII. tvi CXII. töörvrvéényny
�� A polgA polgáárok szemrok szeméélyi adatainak lyi adatainak éés lakcs lakcíímméének nyilvnek nyilváántartntartáássáárróól l 

szszóóllóó 1992. 1992. éévi LXVI. tvi LXVI. töörvrvéényny
�� A minA minőőssíített adat vtett adat véédelmdelméérrőől szl szóóllóó 2009. 2009. éévi CLV. tvi CLV. töörvrvéény,ny,
�� Az Az áállami llami éés s öönkormnkormáányzati szervek elektronikus nyzati szervek elektronikus 

informinformáácicióóbiztonsbiztonsáággáárróól szl szóóllóó 2013. 2013. éévi L. tvi L. töörvrvéényny
�� A kA köözadatok zadatok úújrahasznosjrahasznosííttáássáárróól szl szóóllóó 2012. 2012. éévi LXIII. tvi LXIII. töörvrvéényny
�� A PolgA Polgáári Tri Töörvrvéényknyköönyvrnyvrőől szl szóóllóó 2013. 2013. éévi V. tvi V. töörvrvéényny
�� ÁÁgazati jogszabgazati jogszabáályok (eglyok (egéészsszsééggüügy, kgy, kööznevelzneveléés, stb.)s, stb.)



15/1991. (IV. 13.) AB 15/1991. (IV. 13.) AB 
hathatáározatrozat

15/1991. (IV. 13.) AB hat15/1991. (IV. 13.) AB hat áározatrozat : : 

��Az AlkotmAz Alkotmáánybnybíírróóssáág megg megáállapllapíítja, hogy szemtja, hogy szeméélyes adatok lyes adatok 
meghatmeghatáározott crozott céél nl néélklküüli, tetszli, tetszőőleges jleges jöövvőőbeni felhasznbeni felhasznáálláásra valsra valóó
gygyűűjtjtéése se éés feldolgozs feldolgozáása alkotmsa alkotmáányellenes.nyellenes.

��A szemA szeméélyes adatok vlyes adatok véédelmdelmééhez valhez valóó jognak az a tartalma, hogy jognak az a tartalma, hogy 
mindenki maga rendelkezik szemmindenki maga rendelkezik szeméélyes adatainak feltlyes adatainak feltáárráássáárróól l éés s 
felhasznfelhasznáálláássáárróól. Szeml. Szeméélyes adatot felvenni lyes adatot felvenni éés felhaszns felhasznáálni tehlni teháát t 
ááltalltaláában csakis az ban csakis az éérintett beleegyezrintett beleegyezéésséével szabad; mindenki vel szabad; mindenki 
szszáámmáára kra köövethetvethetőővvéé éés ellens ellenőőrizhetrizhetőővvéé kell tenni az adatfeldolgozkell tenni az adatfeldolgozáás s 
egegéész sz úútjtjáát, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen t, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen 
ccéélra hasznlra hasznáálja fel az lja fel az őő szemszeméélyes adatlyes adatáát. Kivt. Kivéételesen ttelesen töörvrvéény ny 
elrendelheti szemelrendelheti szeméélyes adat klyes adat kööteleztelezőő kiszolgkiszolgááltatltatáássáát, t, éés els előőíírhatja a rhatja a 
felhasznfelhasznáálláás ms móódjdjáát is. Az ilyen tt is. Az ilyen töörvrvéény korlny korláátozza az informtozza az informáácicióós s 
öönrendelkeznrendelkezéés alapvets alapvetőő jogjogáát, t, éés akkor alkotms akkor alkotmáányos, ha megfelel  nyos, ha megfelel  
megkmegköövetelt feltvetelt feltéételeknek. teleknek. 



„Ö„ÖNKORMNKORMÁÁNYZATI NYZATI 
JOG/FORRJOG/FORRÁÁSOKSOK””

�� Helyi Helyi öönkormnkorm áányzati rendeleteknyzati rendeletek

�� A hulladA hulladéékrkróól szl szóóllóó 2012. 2012. éévi CLXXXV. tvi CLXXXV. töörvrvéény 35.ny 35.§§ (1) bekezd(1) bekezdéés g./ pontja alapjs g./ pontja alapjáán a n a 
teleptelepüülléési si öönkormnkormáányzat knyzat kéépviselpviselőő--testtestüülete lete öönkormnkormáányzati rendeletben nyzati rendeletben áállapllapíítja meg a tja meg a 
hulladhulladéékgazdkgazdáálkodlkodáási ksi köözszolgzszolgááltatltatáással ssal öösszefsszefüüggggőő szemszeméélyes adatok (a termlyes adatok (a terméészetes szetes 
szemszeméélyazonoslyazonosííttóó adatok, valamint a lakcadatok, valamint a lakcíím) kezelm) kezeléésséére vonatkozre vonatkozóó rendelkezrendelkezééseket.seket.

�� SzabSzabáályzatok, utaslyzatok, utas ííttáások.:sok.:

�� adatvadatvéédelmi szabdelmi szabáályzat lyzat 
�� kköözzéérdekrdekűű adatok megismeradatok megismeréésséére irre iráányulnyulóó kkéérelmek intrelmek intéézzéésséének, tovnek, továábbbbáá a ka kööteleztelezőően en 

kköözzzzééteendteendőő adatok nyilvadatok nyilváánossnossáágra hozatalgra hozataláának rendjnak rendjéérrőől szl szóóllóó szabszabáályzatlyzat
�� informatikai biztonsinformatikai biztonsáági szabgi szabáályzatlyzat
�� iratkezeliratkezeléési szabsi szabáályzatlyzat

MegjegyzMegjegyz ééss : kiemelt figyelmet : kiemelt figyelmet éérdemel az intrdemel az intéézmzméények knyek köözzöötti munkamegoszttti munkamegosztáás rendjs rendjéérrőől szl szóóllóó
megmegáállapodllapodáás, illetve az abban foglalt, adatkezels, illetve az abban foglalt, adatkezelééssel, adatvssel, adatvéédelemmel, adattovdelemmel, adattováábbbbííttáással ssal 
kapcsolatos rendelkezkapcsolatos rendelkezéések.sek.



ADATVADATVÉÉDELMI DELMI 
TTÁÁJJÉÉKOZTATKOZTATÓÓ

�� Az informAz informáácicióós s öönrendelkeznrendelkezéési jogrsi jogróól l éés s 
az informaz informáácicióószabadsszabadsáágrgróól szl szóóllóó 2011. 2011. 
éévi CXII. tvi CXII. töörvrvéény 20. ny 20. §§ (1)(1)--(3) bekezd(3) bekezdéése se 
alapjalapjáán az n az éérintettel az rintettel az adatkezeladatkezel éés s 
megkezdmegkezd éése else előőtt ktt k öözzöölni kelllni kell , hogy az , hogy az 
adatkezeladatkezel éés hozzs hozz áájjáárulrul ááson alapul son alapul 
vagy kvagy k ööteleztelezőő..



AdatvAdatvéédelem delem 
nyilvnyilváántartntartáásai I.sai I.

AdatvAdatv éédelmi incidens:delmi incidens:

�� Az adatkezelAz adatkezelőő -- ha belsha belsőő adatvadatvéédelmi feleldelmi felelőőssel rendelkezik, a belsssel rendelkezik, a belsőő adatvadatvéédelmi feleldelmi felelőős s úútjtjáán n 
-- az adatvaz adatvéédelmi incidenssel kapcsolatos intdelmi incidenssel kapcsolatos intéézkedzkedéések ellensek ellenőőrzrzéése, valamint az se, valamint az éérintett rintett 
ttáájjéékoztatkoztatáása csa cééljljáábbóól nyilvl nyilváántartntartáást vezet, amely tartalmazza az st vezet, amely tartalmazza az éérintett szemrintett szeméélyes adatok lyes adatok 
kköörréét, az adatvt, az adatvéédelmi incidenssel delmi incidenssel éérintettek krintettek köörréét t éés szs száámmáát, az adatvt, az adatvéédelmi incidens delmi incidens 
ididőőpontjpontjáát, kt, köörrüülmlméényeit, hatnyeit, hatáásait sait éés az elhs az elháárrííttáássáára megtett intra megtett intéézkedzkedééseket, valamint az seket, valamint az 
adatkezeladatkezeléést elst előőíírróó jogszabjogszabáályban meghatlyban meghatáározott egyrozott egyééb adatokat. b adatokat. (Infotv. 15.(Infotv. 15.§§ (1a) bekezd(1a) bekezdéés.)s.)

AdattovAdattov áábbbb ííttáás:s:

�� Az adatkezelAz adatkezelőő az adattovaz adattováábbbbííttáás jogszers jogszerűűssééggéének ellennek ellenőőrzrzéése, valamint az se, valamint az éérintett rintett 
ttáájjéékoztatkoztatáása csa cééljljáábbóól adattovl adattováábbbbííttáási nyilvsi nyilváántartntartáást vezet, amely tartalmazza az st vezet, amely tartalmazza az ááltala kezelt ltala kezelt 
szemszeméélyes adatok tovlyes adatok továábbbbííttáássáának idnak időőpontjpontjáát, az adattovt, az adattováábbbbííttáás jogalapjs jogalapjáát t éés cs cíímzettjmzettjéét, a t, a 
tovtováábbbbíított szemtott szeméélyes adatok klyes adatok köörréének meghatnek meghatáározrozáássáát, valamint az adatkezelt, valamint az adatkezeléést elst előőíírróó
jogszabjogszabáályban meghatlyban meghatáározott egyrozott egyééb adatokat. b adatokat. (Infotv. 15.(Infotv. 15.§§ (2) bekezd(2) bekezdéés.)s.)
Az (1a) Az (1a) éés a (2) bekezds a (2) bekezdéés szerinti adatok nyilvs szerinti adatok nyilváántartntartáásban valsban valóó megmegőőrzrzéésséére irre iráányulnyulóó -- éés s 
ennek alapjennek alapjáán a tn a táájjéékoztatkoztatáási si -- kköötelezettstelezettséég idg időőtartamtartamáát az adatkezelt az adatkezeléést elst előőíírróó jogszabjogszabáály ly 
korlkorláátozhatja. E korltozhatja. E korláátoztozáás ks köörréében szemben szeméélyes adatok esetlyes adatok esetéében ben ööt t éévnvnéél, kl, küüllöönleges adatok nleges adatok 
esetesetéében pedig hben pedig húúsz sz éévnvnéél rl röövidebb idvidebb időőtartam nem tartam nem áállapllapííthatthatóó meg.meg.



AdatvAdatvéédelem delem 
nyilvnyilváántartntartáásai II.sai II.

KKöözzéérdekrdek űű adat megismeradat megismer éése irse ir áánti ignti ig éényny ::

�� A kA köözzéérdekrdekűű adat megismeradat megismeréése irse iráánti ignti igéény teljesny teljesííttéésséének megtagadnek megtagadáássáárróól, annak indokaival, l, annak indokaival, 
valamint az igvalamint az igéénylnylőőt e tt e töörvrvéény alapjny alapjáán megilletn megilletőő jogorvoslati lehetjogorvoslati lehetőősséégekrgekrőől vall valóó ttáájjéékoztatkoztatáással ssal 
egyegyüütt, az igtt, az igéény beny beéérkezrkezéésséét kt köövetvetőő 15 napon bel15 napon belüül l íírráásban vagy sban vagy -- ha az igha az igéényben elektronikus nyben elektronikus 
levelezlevelezéési csi cíímméét kt köözzöölte lte -- elektronikus levelektronikus levéélben lben éértesrtesííteni kell az igteni kell az igéénylnylőőt. Az elutast. Az elutasíított tott 
kkéérelmekrrelmekrőől, valamint az elutasl, valamint az elutasííttáások indokairsok indokairóól az adatkezell az adatkezelőő nyilvnyilváántartntartáást vezet, st vezet, éés az s az 
abban foglaltakrabban foglaltakróól minden l minden éévben januvben januáár 31r 31--ééig tig táájjéékoztatja a Hatkoztatja a Hatóóssáágot. got. (Infotv. 30.(Infotv. 30.§§ (3) (3) 
bekezdbekezdéés.)s.)

�� KKöözzéérdekrdek űű adatok:adatok:

Az Az adatfeleladatfelel őős gondoskodik s gondoskodik a kezela kezeléésséében lben léévvőő, k, köözzéérdekrdekűű adatot tartalmazadatot tartalmazóó honlapok, honlapok, 
adatbadatbáázisok, illetve nyilvzisok, illetve nyilváántartntartáások lesok leíírróó adatainak a kadatainak a köözigazgatzigazgatáási informatika infrastruktursi informatika infrastrukturáális lis 
megvalmegvalóóssííthatthatóóssáággáának biztosnak biztosííttáássáéáért felelrt felelőős miniszternek ts miniszternek töörtrtéénnőő tovtováábbbbííttáássáárróól l éés a s a 
tovtováábbbbíított ktott köözzéérdekrdekűű adatok rendszeres frissadatok rendszeres frissííttéésséérrőől, valamint felel az egysl, valamint felel az egysééges ges 
kköözadatkereszadatkeresőő rendszerbe tovrendszerbe továábbbbíított ktott köözzéérdekrdekűű adatok tartalmadatok tartalmáéáért rt éés a tovs a továábbbbíított ktott köözzéérdekrdekűű
adatok rendszeres frissadatok rendszeres frissííttéésséééért is.rt is.
A kA köözzéérdekrdekűű adatokat tartalmazadatokat tartalmazóó adatbadatbáázisok, illetve nyilvzisok, illetve nyilváántartntartáások jegyzsok jegyzéékkéének fenntartnek fenntartáása, sa, 
valamint az egysvalamint az egysééges kges köözadatkereszadatkeresőő rendszerhez valrendszerhez valóó csatlakozcsatlakozáás s nem mentesnem mentes ííti az ti az 
adatfeleladatfelel őőst az elektronikus kst az elektronikus k öözzzzééttéétel ktel k öötelezettstelezetts éége alge al óól.l. (Infotv. 37/B.(Infotv. 37/B.§§ (1)(1)--(2) (2) 
bekezdbekezdéés.)s.)



AdatvAdatvéédelem delem 
nyilvnyilváántartntartáásai III.sai III.

NAIH adatvNAIH adatv éédelmi nyilvdelmi nyilv áántartntart áása:sa:

Az adatkezelAz adatkezelőő szemszeméélyes adatokra vonatkozlyes adatokra vonatkozóó adatkezeladatkezelééseirseirőől, az l, az éérintettek trintettek táájjéékozkozóóddáássáának elnak előősegsegííttéése se 
éérdekrdekéében a Hatben a Hatóóssáág hatg hatóóssáági nyilvgi nyilváántartntartáást (a tovst (a továábbiakban: adatvbbiakban: adatvéédelmi nyilvdelmi nyilváántartntartáás) vezet, amely s) vezet, amely -- a a 
meghatmeghatáározott kivrozott kivéételekkel telekkel -- tartalmazza:tartalmazza:
Nem vezet adatvNem vezet adatvéédelmi nyilvdelmi nyilváántartntartáást a Hatst a Hatóóssáág arrg arróól az adatkezell az adatkezeléésrsrőől, amelyl, amely
a) az adatkezela) az adatkezelőővel munkaviszonyban, tagsvel munkaviszonyban, tagsáági viszonyban, gi viszonyban, óóvodai nevelvodai neveléésben valsben valóó rréészvszvéételre irtelre iráányulnyulóó, tanul, tanulóói i 
vagy tanulvagy tanulóószerzszerzőőddééses jogviszonyban, kollses jogviszonyban, kolléégiumi tagsgiumi tagsáági viszonyban vagy gi viszonyban vagy -- a pa péénznzüügyi szervezetek, kgyi szervezetek, köözzüüzemi zemi 
szolgszolgááltatltatóók, elektronikus hk, elektronikus híírkrköözlzléési szolgsi szolgááltatltatóók k üügyfelei kivgyfelei kivéételteléével vel -- üügyfgyféélkapcsolatban lkapcsolatban áállllóó szemszeméélyek lyek 
adataira vonatkozik;adataira vonatkozik;
b) a bevett egyhb) a bevett egyhááz belsz belsőő szabszabáálya szerint tlya szerint töörtrtéénik;nik;
c) az egc) az egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáásban kezelt szemsban kezelt szeméély betegsly betegsééggéével, egvel, egéészsszséégi gi áállapotllapotáával kapcsolatos szemval kapcsolatos szeméélyes lyes 
adatokra vonatkozik gyadatokra vonatkozik gyóógykezelgykezeléés vagy az egs vagy az egéészsszséég megg megőőrzrzéése, tse, táársadalombiztosrsadalombiztosííttáási igsi igéény ny éérvrvéényesnyesííttéése se 
ccééljljáábbóól;l;
d) az d) az éérintett anyagi rintett anyagi éés egys egyééb szocib szociáális tlis táámogatmogatáása csa cééljljáábbóól nyilvl nyilváántartott szemntartott szeméélyes adatokra vonatkozik;lyes adatokra vonatkozik;
e) a hate) a hatóóssáági, az gi, az üügygyéészsszséégi gi éés a bs a bíírróóssáági eljgi eljáárráás s ááltal ltal éérintett szemrintett szeméélyeknek az eljlyeknek az eljáárráás lefolytats lefolytatáássáával val 
kapcsolatos szemkapcsolatos szeméélyes adataira, vagy a blyes adataira, vagy a büüntetntetééss--vvéégrehajtgrehajtáás sors soráán a bn a büüntetntetééss--vvéégrehajtgrehajtáással ssal öösszefsszefüüggggéésben sben 
kezelt szemkezelt szeméélyes adatokra vonatkozik;lyes adatokra vonatkozik;
f) a hivatalos statisztika cf) a hivatalos statisztika cééljljáát szolgt szolgáállóó szemszeméélyes adatokat tartalmaz, feltlyes adatokat tartalmaz, feltééve hogy ve hogy -- ttöörvrvéényben nyben 
meghatmeghatáározottak szerint rozottak szerint -- az adatok az adatok éérintettel valrintettel valóó kapcsolatkapcsolatáának megnak megáállapllapííttáássáát vt vééglegesen lehetetlennglegesen lehetetlennéé teszik;teszik;
g) a mg) a méédiaszolgdiaszolgááltatltatáásokrsokróól l éés a ts a töömegkommunikmegkommunikáácicióórróól szl szóóllóó ttöörvrvéény szerinti mny szerinti méédiatartalomdiatartalom--szolgszolgááltatltatóó olyan olyan 
adatait tartalmazza, amelyek kizadatait tartalmazza, amelyek kizáárróólag sajlag sajáát tt táájjéékoztatkoztatáási tevsi tevéékenyskenysééggéét szolgt szolgááljljáák;k;
h) a tudomh) a tudomáányos kutatnyos kutatáás cs cééljait szolgljait szolgáálja, ha az adatokat nem hozzlja, ha az adatokat nem hozzáák nyilvk nyilváánossnossáágra,gra,
i) a levi) a levééltltáári ri őőrizetbe vett iratokkal rizetbe vett iratokkal öösszefsszefüüggggéésben valsben valóósul meg.sul meg.

Az adatvAz adatv éédelmi nyilvdelmi nyilv áántartntart áás nyilvs nyilv áános, abba bnos, abba b áárki betekinthet, az abban foglaltakrrki betekinthet, az abban foglaltakr óól feljegyzl feljegyz éést kst k éészszííthet. thet. 
(Infotv. 65(Infotv. 65 --68.68.§§))



AdattAdattíípusokpusok



SzemSzeméélyes, klyes, köözzéérdekrdekűű éés s 
kköözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános adatnos adat
�� SzemSzeméélyes adatlyes adat : az : az éérintettel kapcsolatba hozhatrintettel kapcsolatba hozhatóó adat adat -- kküüllöönnöösen az sen az éérintett rintett 

neve, azonosneve, azonosííttóó jele, valamint egy vagy tjele, valamint egy vagy tööbb fizikai, fiziolbb fizikai, fiziolóógiai, mentgiai, mentáális, gazdaslis, gazdasáági, gi, 
kulturkulturáális vagy szocilis vagy szociáális azonosslis azonossáággáára jellemzra jellemzőő ismeret ismeret --, valamint az adatb, valamint az adatbóól l 
levonhatlevonhatóó, az , az éérintettre vonatkozrintettre vonatkozóó kköövetkeztetvetkeztetéés.s.

�� KKöözzéérdekrdek űű adatadat : az : az áállami vagy helyi llami vagy helyi öönkormnkormáányzati feladatot, valamint nyzati feladatot, valamint 
jogszabjogszabáályban meghatlyban meghatáározott egyrozott egyééb kb köözfeladatot ellzfeladatot ellááttóó szerv vagy szemszerv vagy szeméély ly 
kezelkezeléésséében lben léévvőő éés tevs tevéékenyskenysééggéére vonatkozre vonatkozóó vagy kvagy köözfeladatzfeladatáának ellnak ellááttáássáával val 
öösszefsszefüüggggéésben keletkezett, a szemsben keletkezett, a szeméélyes adat fogalma allyes adat fogalma aláá nem esnem esőő, b, báármilyen rmilyen 
mmóódon vagy formdon vagy formáában rban röögzgzíített informtett informáácicióó vagy ismeret, fvagy ismeret, füüggetlenggetlenüül kezell kezeléésséének nek 
mmóódjdjááttóól, l, öönnáállllóó vagy gyvagy gyűűjtemjteméényes jellegnyes jellegééttőől, l, íígy kgy küüllöönnöösen a hatsen a hatáásksköörre, rre, 
illetilletéékesskesséégre, szervezeti felgre, szervezeti felééppííttéésre, szakmai tevsre, szakmai tevéékenyskenyséégre, annak gre, annak 
eredmeredméényessnyessééggéére is kiterjedre is kiterjedőő éértrtéékelkeléésséére, a birtokolt adatfajtre, a birtokolt adatfajtáákra kra éés a ms a műűkkööddéést st 
szabszabáályozlyozóó jogszabjogszabáályokra, valamint a gazdlyokra, valamint a gazdáálkodlkodáásra, a megksra, a megkööttöött szerztt szerzőőddéésekre sekre 
vonatkozvonatkozóó adat.adat.

�� KKöözzéérdekbrdekb őől nyilvl nyilv áános adatnos adat : a k: a köözzéérdekrdekűű adat fogalma aladat fogalma aláá nem tartoznem tartozóó minden minden 
olyan adat, amelynek nyilvolyan adat, amelynek nyilváánossnossáágra hozatalgra hozataláát, megismerhett, megismerhetőőssééggéét vagy t vagy 
hozzhozzááfféérhetrhetőővvéé ttéételteléét tt töörvrvéény kny köözzéérdekbrdekbőől elrendeli.l elrendeli.



SzemSzeméélyes adat fajtlyes adat fajtááii



KKöözzéérdekrdekűű adat, kadat, köözzéérdekbrdekbőől l 
nyilvnyilváános adatnos adat



KKöörnyezeti informrnyezeti informáácicióó
�� A kA köörnyezet vrnyezet véédelmdelméének nek ááltalltaláános nos 

szabszabáályairlyairóól szl szóóllóó 1995. 1995. éévi LIII. tvi LIII. töörvrvéény ny 
12.12.§§ (3) bekezd(3) bekezdéése, valamint a se, valamint a 
nyilvnyilváánossnossáág kg köörnyezeti informrnyezeti informáácicióókhoz khoz 
valvalóó hozzhozzááfféérréésséének rendjnek rendjéérrőől 311/2005. l 311/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet alapj(XII. 25.) Korm. rendelet alapjáán.n.



Infotv. egyes Infotv. egyes 
rendelkezrendelkezééseisei

�� A kA köözfeladatot ellzfeladatot ellááttóó szerv a feladatkszerv a feladatköörréébe tartozbe tartozóó üügyekben gyekben -- íígy gy 
kküüllöönnöösen az sen az áállami llami éés s öönkormnkormáányzati knyzati kööltsltséégvetgvetéésre sre éés annak s annak 
vvéégrehajtgrehajtáássáára, az ra, az áállami llami éés s öönkormnkormáányzati vagyon kezelnyzati vagyon kezeléésséére, a re, a 
kköözpzpéénzek felhasznnzek felhasznáálláássáára ra éés az erre ks az erre kööttöött szerztt szerzőőddéésekre, a sekre, a 
piaci szereplpiaci szereplőők, a magk, a magáánszervezetek nszervezetek éés s -- szemszeméélyek rlyek réészszéére re 
kküüllöönleges vagy kiznleges vagy kizáárróólagos jogok biztoslagos jogok biztosííttáássáára vonatkozra vonatkozóóan an --
kkööteles elteles előősegsegííteni teni éés biztoss biztosíítani a ktani a köözvzvéélemleméény pontos ny pontos éés gyors s gyors 
ttáájjéékoztatkoztatáássáát. t. (Infotv. 32.(Infotv. 32.§§))

�� A kA köözfeladatot ellzfeladatot ellááttóó szerv gazdszerv gazdáálkodlkodáássáának nak áátfogtfogóó, sz, száámlaszintmlaszintűű, , 
illetve tilletve téételes ellenteles ellenőőrzrzéésséére irre iráányulnyulóó adatmegismeradatmegismeréésekre ksekre küüllöön n 
ttöörvrvéények rendelkeznyek rendelkezéései irsei iráányadnyadóók. Erre valk. Erre valóó hivatkozhivatkozáással az ssal az 
adatkezeladatkezelőő az adatigaz adatigéénylnyléést az igst az igéénylnyléés ts táárgyrgyáát kt kéépezpezőő irat irat 
mmáásolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony tsolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony tíípuspusáának, nak, 
a jogviszony ta jogviszony táárgyrgyáának, a szolgnak, a szolgááltatltatáás s éés ellenszolgs ellenszolgááltatltatáás s 
mméértrtéékkéének nek éés teljess teljesííttéése idse időőpontjpontjáának megjelnak megjelöölléésséével is vel is 
teljesteljesíítheti. theti. (Infotv. 30.(Infotv. 30.§§ (7) bekezd(7) bekezdéés)s)



KKüüllöönnöös rendelkezs rendelkezéések a sek a 
nyilvnyilváános adatok knos adatok köörréérrőől I.l I.
�� MMöötv.tv. 35.35.§§ (4) (4) bekezdbekezdéés alapjs alapjáán az n az öönkormnkorm áányzati knyzati k éépviselpvisel őő tiszteletdtiszteletd ííja ja éés s 

egyegyééb juttatb juttat áásasa kköözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános adat.nos adat.

�� MMöötv. tv. 39.39.§§ (3) (3) bekezdbekezdéés alapjs alapjáán az n az öönkormnkormáányzati knyzati kéépviselpviselőő vagyonnyilatkozatavagyonnyilatkozata --
az ellenaz ellenőőrzrzééshez szolgshez szolgááltatott azonosltatott azonosííttóó adatok kivadatok kivéételteléével vel -- kköözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános.nos.

�� A A nemzeti vagyonrnemzeti vagyonr óól szl sz óóllóó 2011. 2011. éévi CXCVI. tvi CXCVI. töörvrvéény (tovny (továábbiakban: Nvtv.) bbiakban: Nvtv.) 10. 10. §§
(1(1) bekezd) bekezdéése alapjse alapjáán a n a nemzeti vagyont, annak nemzeti vagyont, annak éértrt éékkéét t éés vs vááltozltoz áásait a sait a 
tulajdonosi joggyakorltulajdonosi joggyakorl óó nyilvnyilv áántartjantartja . Az . Az éértrtéék nyilvk nyilváántartntartáássááttóól el lehet tekinteni, l el lehet tekinteni, 
ha az adott vagyontha az adott vagyontáárgy rgy éértrtééke termke terméészetszetéénnéél, jellegl, jellegéénnéél fogva nem l fogva nem áállapllapííthatthatóó
meg. A nyilvmeg. A nyilváántartntartáásnak tartalmaznia kell a vagyon elssnak tartalmaznia kell a vagyon elsőődleges rendeltetdleges rendeltetéése szerinti se szerinti 
kköözfeladat megjelzfeladat megjelöölléésséét is. A t is. A nyilvnyilv áántartntart áási adatok si adatok -- a mina minőőssíített adat vtett adat véédelmdelméérrőől l 
szszóóllóó ttöörvrvéény szerinti minny szerinti minőőssíített adat kivtett adat kivéételteléével vel -- nyilvnyilv áánosaknosak ..

�� A A kköözalkalmazottak jogzalkalmazottak jog áállll áássáárróól szl sz óóllóó 1992. 1992. éévi XXXIII. tvi XXXIII. töörvrvéény (tovny (továábbiakban: bbiakban: 
Kjt.) Kjt.) 83/B.83/B.§§ (2) (2) bekezdbekezdéés alapjs alapjáán a kn a köözalkalmazotti alapnyilvzalkalmazotti alapnyilváántartntartáás adatai ks adatai köözzüül a l a 
munkmunk ááltatltat óó megnevezmegnevez éése, a kse, a k öözalkalmazott neve, tovzalkalmazott neve, tov áábbbb áá a besorola besorol áássáára ra 
vonatkozvonatkoz óó adat kadat k öözzéérdekrdek űű,, ezeket az adatokat a kezeket az adatokat a köözalkalmazott elzalkalmazott előőzetes tudta zetes tudta éés s 
beleegyezbeleegyezéése nse néélklküül nyilvl nyilváánossnossáágra lehet hozni.gra lehet hozni.



KKüüllöönnöös rendelkezs rendelkezéések a sek a 
nyilvnyilváános adatok knos adatok köörréérrőől II.l II.
�� A A kköözszolgzszolg áálati tisztvisellati tisztvisel őőkrkrőől l szszóóllóó 2011. 2011. éévi CXCIX. tvi CXCIX. töörvrvéény ny (tov(továábbiakban: bbiakban: 

Kttv.) Kttv.) 179. 179. §§ rendelkezrendelkezéése alapjse alapjáán kn köözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános adatnak minnos adatnak minőőssüüll
a) a korma) a kormáánytisztviselnytisztviselőő neve,neve,
b) a kormb) a kormáánytisztviselnytisztviselőő áállampolgllampolgáársrsáága,ga,
c) a kormc) a kormáánytisztviselnytisztviselőőt alkalmazt alkalmazóó áállamigazgatllamigazgatáási szerv neve,si szerv neve,
d) a c) pontban meghatd) a c) pontban meghatáározott szervnrozott szervnéél a korml a kormáányzati szolgnyzati szolgáálati jogviszony lati jogviszony 

kezdete,kezdete,
e) a korme) a kormáánytisztviselnytisztviselőő jelenlegi besoroljelenlegi besoroláása, besorolsa, besoroláássáának idnak időőpontja,pontja,
f) a kormf) a kormáánytisztviselnytisztviselőő munkakmunkaköörréének megneveznek megnevezéése se éés a bets a betööltltéés s ididőőtartama,tartama,
g) a kormg) a kormáánytisztviselnytisztviselőő vezetvezetőői kinevezi kinevezéésséének nek éés megszs megszűűnnéésséének idnek időőpontja,pontja,
h) ch) cíímadommadomáányoznyozáás adatai,s adatai,
i) a kormi) a kormáánytisztviselnytisztviselőő illetmilletméénye. nye. (L(Láásd msd méég: Kttv. 226.g: Kttv. 226.§§))

�� A A nemzeti knemzeti k ööznevelznevel éésrsrőől szl sz óóllóó 2011. 2011. éévi CXC. tvi CXC. t öörvrvéény ny (tov(továábbiakban: Nkt.) bbiakban: Nkt.) 
25.25.§§ (4)(4) bekezdbekezdéés alapjs alapjáán az n az SZMSZ SZMSZ éés a s a hháázirendzirend nyilvnyilváános.nos.

�� Az Az Nkt.Nkt. 26.26.§§ (1(1) bekezd) bekezdéése alapjse alapjáán a n a pedagpedag óógiai program giai program nyilvnyilváános.nos.



KKüüllöönnöös rendelkezs rendelkezéések a sek a 
nyilvnyilváános adatok knos adatok köörréérrőől III.l III.
�� Az Az Nkt.Nkt. 67.67.§§ (8) (8) bekezdbekezdéés alapjs alapjáán az intn az intéézmzméényvezetnyvezetőői megbi megbíízzáásra benysra benyúújtott jtott 

ppáálylyáázat rzat réészszéét kt kéépezpezőő vezetvezet éési programsi program , a vezet, a vezetéési programmal kapcsolatosan si programmal kapcsolatosan --
az Nkt. alapjaz Nkt. alapjáán n vvéélemlem éényeznyez éésre jogosultak sre jogosultak ááltal ltal -- kialakkialak íított vtott v éélemlem éény ny éés a s a 
vvéélemleméény kialakny kialakííttáássáával kapcsolatos val kapcsolatos szavazszavaz áás eredms eredm éénye nye kköözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános nos 
adat, amelyet a kadat, amelyet a kööznevelzneveléési intsi intéézmzméény honlapjny honlapjáán, annak hin, annak hiáánynyáában a helyben ban a helyben 
szokszokáásos msos móódon nyilvdon nyilváánossnossáágra kell hozni. gra kell hozni. 

�� Az Az NktNkt . . 85.85.§§ (3) (3) bekezdbekezdéése alapjse alapjáán a fenntartn a fenntartóó a honlapja honlapjáán, annak hin, annak hiáánynyáában a ban a 
helyben szokhelyben szokáásos msos móódon nyilvdon nyilváánossnossáágra hozza a gra hozza a nevelnevel éésisi --oktatoktat áási intsi int éézmzméény ny 
munkmunk áájjáával val öösszefsszef üüggggőő éértrt éékelkel éésséét.t.

�� A A kköözpzpéénzekbnzekb őől nyl ny úújtott tjtott t áámogatmogat áások sok áátltl ááthatthat óóssáággáárróól l szszóóllóó 2007. 2007. éévi vi 
CLXXXI. tCLXXXI. töörvrvéény ny 3. 3. §§ (1) (1) bekezdbekezdéése alapjse alapjáán kn köözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános a nos a ppáálylyáázati zati 
kiki íírráást elst el őőkkéészszííttőő, a p, a páálylyáázatot zatot kiki íírróó, a t, a táámogatmogat áási dsi d ööntnt éést elst el őőkkéészszííttőő éés a s a 
ttáámogatmogat áási dsi d ööntnt éést meghozst meghoz óó szerv vagy szemszerv vagy szem éély ly ááltal a pltal a p áálylyáázattal, a zattal, a 
ppáálylyáázati eljzati elj áárráással, a tssal, a t áámogatmogat áási dsi d ööntnt ééssel ssel öösszefsszef üügggg éésben kezelt, sben kezelt, 
kköözzéérdekrdek űű adatnak adatnak éés ks k üüllöönleges adatnak nem minnleges adatnak nem min őőssüüllőő adat. adat. 



ÜÜzleti titoknak nem zleti titoknak nem 
minminőőssüüllőő adat adat 

�� Info tvInfo tv . . 27.27.§§ (3)(3)--(3b) (3b) bekezdbekezdéés alapjs alapjáán n kköözzéérdekbrdekb őől nyilvl nyilv áános adatknos adatk éént nem minnt nem min őőssüül l üüzleti zleti 
titoknak titoknak a ka köözponti zponti éés a helyi s a helyi öönkormnkormáányzati knyzati kööltsltséégvetgvetéés, illetve az eurs, illetve az euróópai unipai unióós ts táámogatmogatáás s 
felhasznfelhasznáálláássáával, kval, kööltsltséégvetgvetéést st éérintrintőő juttatjuttatáással, kedvezmssal, kedvezméénnyel, az nnyel, az áállami llami éés s öönkormnkormáányzati nyzati 
vagyon kezelvagyon kezeléésséével, birtoklvel, birtokláássáával, hasznval, hasznáálatlatáával, hasznosval, hasznosííttáássáával, az azzal valval, az azzal valóó
rendelkezrendelkezééssel, annak megterhelssel, annak megterheléésséével, az ilyen vagyont vel, az ilyen vagyont éérintrintőő bbáármilyen jog megszerzrmilyen jog megszerzéésséével vel 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerkapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismeréésséét vagy nyilvt vagy nyilváánossnossáágra hozatalgra hozataláát t 
kküüllöön tn töörvrvéény kny köözzéérdekbrdekbőől elrendeli. A l elrendeli. A nyilvnyilv áánossnoss áágra hozatal azonban nem gra hozatal azonban nem 
eredmeredm éényezheti az olyan adatokhoznyezheti az olyan adatokhoz -- íígy kgy küüllöönnöösen a vsen a véédett ismerethez dett ismerethez -- valval óó hozzhozz ááfféérréést, st, 
amelyek megismeramelyek megismer éése az se az üüzleti tevzleti tev éékenyskenys éég vg véégzgzéése szempontjse szempontj áábbóól arl ar áánytalan snytalan s éérelmet relmet 
okoznaokozna , , feltfelt ééve ve hogy hogy ez nem akadez nem akad áályozza meg a klyozza meg a k öözzéérdekbrdekb őől nyilvl nyilv áános adat nos adat 
megismermegismer éésséének lehetnek lehet őőssééggéét.t.

�� Az a termAz a term éészetes szemszetes szem éély, jogi szemly, jogi szem éély vagy jogi szemly vagy jogi szem éélyislyis ééggel nem rendelkezggel nem rendelkez őő
szervezet, aki vagy amely az szervezet, aki vagy amely az áállamhllamh ááztartztart áás alrendszers alrendszer éébe tartozbe tartoz óó valamely szemvalamely szem ééllyel llyel 
ppéénznzüügyi vagy gyi vagy üüzleti kapcsolatot lzleti kapcsolatot l éétestes íít, kt, k ööteles e jogviszonnyal teles e jogviszonnyal öösszefsszef üüggggőő éés az els az előőzzőő
bekezdbekezd éés alapjs alapj áán kn k öözzéérdekbrdekb őől nyilvl nyilv áános adatra nos adatra vonatkozvonatkozóóan an -- erre irerre iráányulnyulóó igigéény esetny esetéén n --
bbáárki szrki sz áámmáára tra t áájjéékoztatkoztat áást adnist adni . A t. A táájjéékoztatkoztatáási ksi köötelezettstelezettséég a kg a köözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános nos 
adatok nyilvadatok nyilváánossnossáágra hozatalgra hozataláával vagy a korval vagy a koráábban mbban máár elektronikus formr elektronikus formáában nyilvban nyilváánossnossáágra gra 
hozott adatot tartalmazhozott adatot tartalmazóó nyilvnyilváános forrnos forráás megjels megjelöölléésséével is teljesvel is teljesííthetthetőő..

�� Ha az elHa az előőzzőő bekezdbekezdéés alapjs alapjáán tn táájjéékoztatkoztatáásra ksra köötelezett a telezett a ttáájjéékoztatkoztat áást megtagadjast megtagadja , a , a 
ttáájjéékoztatkoztat áást igst ig éénylnyl őő a ta táájjéékoztatkoztat áásra ksra k öötelezett felett ttelezett felett t öörvrvéényessnyess éégi felgi fel üügyelet gyelet 
gyakorlgyakorl áássáára jogosult szerv eljra jogosult szerv elj áárráássáát kezdemt kezdem éényezhetinyezheti ..



A kA köözzéérdekrdekűű vagy vagy 
kköözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános adat nos adat 

megismermegismeréésséének korlnek korláátoztozáása sa 
Info tv. 27.Info tv. 27.§§ rendelkezrendelkezéései alapjsei alapjáán, n, íígy gy 
kküüllöönnöösen:sen:

�� minminőőssíített adat,tett adat,

�� üüzleti titok,zleti titok,

�� uniunióós jogi aktus alapjs jogi aktus alapjáán,n,

�� ddööntntéés megalapozs megalapozáássáát szolgt szolgáállóó adat. adat. 



SzemSzeméélyes adat lyes adat 
kezelkezeléésséének jogalapjainek jogalapjai

SzemSzeméélyes adat akkor kezelhetlyes adat akkor kezelhet őő, ha, ha

a) ahhoz az a) ahhoz az éérintett hozzrintett hozzáájjáárul (hozzrul (hozzáájjáárulruláás: az s: az éérintett akaratrintett akaratáának nak öönknkééntes ntes éés s 
hathatáározott kinyilvrozott kinyilváánnííttáása, amely megfelelsa, amely megfelelőő ttáájjéékoztatkoztatááson alapul, son alapul, éés amellyel s amellyel 
fféélrelreéérthetetlen beleegyezrthetetlen beleegyezéésséét adja a rt adja a ráá vonatkozvonatkozóó szemszeméélyes adat lyes adat -- teljes kteljes köörrűű vagy vagy 
egyes megyes műűveletekre kiterjedveletekre kiterjedőő -- kezelkezelééssééhez), vagyhez), vagy

b) azt tb) azt töörvrvéény vagy ny vagy -- ttöörvrvéény felhatalmazny felhatalmazáása alapjsa alapjáán, az abban meghatn, az abban meghatáározott krozott köörben rben -- helyi helyi 
öönkormnkormáányzat rendelete knyzat rendelete köözzéérdeken alapulrdeken alapulóó ccéélblbóól elrendeli (a tovl elrendeli (a továábbiakban: bbiakban: 

kkööteleztelezőő adatkezeladatkezeléés, vagys, vagy

c) az c) az éérintett hozzrintett hozzáájjáárulruláássáának beszerznak beszerzéése lehetetlen vagy arse lehetetlen vagy aráánytalan knytalan kööltsltsééggel jggel jáárna, rna, éés a s a 
szemszeméélyes adat kezellyes adat kezeléése az adatkezelse az adatkezelőőre vonatkozre vonatkozóó jogi kjogi köötelezettstelezettséég teljesg teljesííttéése se 

ccééljljáábbóól szl szüüksksééges, vagy az adatkezelges, vagy az adatkezelőő vagy harmadik szemvagy harmadik szeméély jogos ly jogos éérdekrdekéének nek 
éérvrvéényesnyesííttéése cse cééljljáábbóól szl szüüksksééges, ges, éés ezen s ezen éérdek rdek éérvrvéényesnyesííttéése a szemse a szeméélyes adatok lyes adatok 
vvéédelmdelmééhez fhez fűűzzőőddőő jog korljog korláátoztozáássáával arval aráányban nyban ááll, vagy ll, vagy 

d) Ha az d) Ha az éérintett cselekvrintett cselekvőőkkééptelensptelenséége folytge folytáán vagy mn vagy máás elhs elháárrííthatatlan okbthatatlan okbóól nem l nem kkéépes pes 
hozzhozzáájjáárulruláássáát megadni, akkor a sajt megadni, akkor a sajáát vagy mt vagy máás szems szeméély lly léétfontosstfontossáággúú éérdekeinek rdekeinek 
vvéédelmdelmééhez, valamint a szemhez, valamint a szeméélyek lyek ééletletéét, testi t, testi éépspsééggéét vagy javait t vagy javait fenyegetfenyegetőő
kköözvetlen veszzvetlen veszéély elhly elháárrííttáássáához vagy megelhoz vagy megelőőzzééssééhez szhez szüüksksééges mges méértrtéékben kben a hozza hozzáájjáárulruláás s 
akadakadáályainak fennlyainak fennáálllláása alatt az sa alatt az éérintett szemrintett szeméélyes adatai kezelhetlyes adatai kezelhetőőek.ek.

((Infotv. 5Infotv. 5--6.6.§§))



SzemSzeméélyes adat kezellyes adat kezeléésséének nek 
ccéélhozklhozkööttööttsttséégege

�� Csak olyan szemCsak olyan szeméélyes adat kezelhetlyes adat kezelhetőő, , 
amely az adatkezelamely az adatkezeléés s ccééljlj áának nak 
megvalmegval óósulsul áássáához elengedhetetlenhoz elengedhetetlen , a , a 
ccéél ell eléérréésséére alkalmas. A szemre alkalmas. A szeméélyes adat lyes adat 
csak a ccsak a céél megvall megvalóósulsuláássáához hoz szszüüksks ééges ges 
mméértrt éékben kben éés s ideigideig kezelhetkezelhetőő..



Az Az éérintettek jogai rintettek jogai 

�� Az Az éérintett krintett k éérelmezheti az adatkezelrelmezheti az adatkezel őőnnééll ::

a)a) ttáájjéékoztatkoztatáássáát szemt szeméélyes adatai kezellyes adatai kezeléésséérrőől,l,
b)b) szemszeméélyes adatainak helyesblyes adatainak helyesbííttéésséét, valamintt, valamint

c)c) szemszeméélyes adatainak lyes adatainak -- a ka kööteleztelezőő
adatkezeladatkezeléés kivs kivéételteléével vel -- ttöörlrléésséét vagy t vagy zzáárolroláássáát.t.



AdatvAdatvéédelmi incidensdelmi incidens
((éérintettek jogai)rintettek jogai)

�� AdatvAdatv éédelmi incidensdelmi incidens : szem: szeméélyes adat jogellenes kezellyes adat jogellenes kezeléése vagy se vagy 
feldolgozfeldolgozáása, sa, íígy kgy küüllöönnöösen a jogosulatlan hozzsen a jogosulatlan hozzááfféérréés, s, 
megvmegvááltoztatltoztatáás, tovs, továábbbbííttáás, nyilvs, nyilváánossnossáágra hozatal, tgra hozatal, töörlrléés vagy s vagy 
megsemmismegsemmisííttéés, valamint a vs, valamint a vééletlen megsemmisletlen megsemmisüülléés s éés ss séérrüülléés.s.

�� Az adatkezelAz adatkezel őő -- ha belsha belsőő adatvadatvéédelmi feleldelmi felelőőssel rendelkezik, a ssel rendelkezik, a 
belsbelsőő adatvadatvéédelmi feleldelmi felelőős s úútjtjáán n -- az adatvaz adatvéédelmi incidenssel delmi incidenssel 
kapcsolatos intkapcsolatos intéézkedzkedéések ellensek ellenőőrzrzéése, valamint az se, valamint az éérintett rintett 
ttáájjéékoztatkoztatáása csa cééljljáábbóól nyilvl nyilváántartntartáást vezet, amely tartalmazza az st vezet, amely tartalmazza az 
éérintett szemrintett szeméélyes adatok klyes adatok köörréét, az adatvt, az adatvéédelmi incidenssel delmi incidenssel 
éérintettek krintettek köörréét t éés szs száámmáát, az adatvt, az adatvéédelmi incidens iddelmi incidens időőpontjpontjáát, t, 
kköörrüülmlméényeit, hatnyeit, hatáásait sait éés az elhs az elháárrííttáássáára megtett intra megtett intéézkedzkedééseket, seket, 
valamint az adatkezelvalamint az adatkezeléést elst előőíírróó jogszabjogszabáályban meghatlyban meghatáározott rozott 
egyegyééb adatokat.b adatokat.



AdattovAdattováábbbbííttááss
((éérintettek jogai)rintettek jogai)

�� Az adatkezelAz adatkezelőő az adattovaz adattováábbbbííttáás s 
jogszerjogszerűűssééggéének ellennek ellenőőrzrzéése, valamint az se, valamint az 
éérintett trintett táájjéékoztatkoztatáása csa cééljljáábbóól l adattovadattov áábbbb ííttáási si 
nyilvnyilv áántartntart áástst vezet, amely tartalmazza az vezet, amely tartalmazza az 
ááltala kezelt szemltala kezelt szeméélyes adatok tovlyes adatok továábbbbííttáássáának nak 
ididőőpontjpontjáát, az adattovt, az adattováábbbbííttáás jogalapjs jogalapjáát t éés s 
ccíímzettjmzettjéét, a tovt, a továábbbbíított szemtott szeméélyes adatok lyes adatok 
kköörréének meghatnek meghatáározrozáássáát, valamint az t, valamint az 
adatkezeladatkezeléést elst előőíírróó jogszabjogszabáályban lyban 
meghatmeghatáározott egyrozott egyééb adatokat.b adatokat.



KKöözzéérdekrdekűű adat adat 
megismermegismeréésese

�� A kA köözzéérdekrdekűű adat megismeradat megismeréése irse iráánti nti 
igigéény szabny szabáályainak lyainak 2015. okt2015. okt óóber 1. ber 1. 
naptnapt óól tl t öörtrt éénnőő vvááltozltoz áásai.sai. (Infotv.)(Infotv.)

�� Lásd: Jegyzet. . 



KKöözzzzééttéétel ktel köötelezettstelezettséégg
�� Infotv.Infotv.
�� A kA köözzzzééttéételi listteli listáákon szereplkon szereplőő adatok kadatok köözzzzééttéételtelééhez hez 

szszüüksksééges kges köözzzzééttéételi mintteli mintáákrkróól szl szóóllóó 18/2005. (XII. 18/2005. (XII. 
27.) IHM rendelet.27.) IHM rendelet.

�� A kA köözzéérdekrdekűű adatok elektronikus kadatok elektronikus köözzzzééttéételteléére, az re, az 
egysegysééges kges köözadatkereszadatkeresőő rendszerre, valamint a rendszerre, valamint a 
kköözponti jegyzzponti jegyzéék adattartalmk adattartalmáára, az adatintegrra, az adatintegráácicióóra ra 
vonatkozvonatkozóó rréészletes szabszletes szabáályokrlyokróól szl szóóllóó 305/2005. (XII. 305/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet.25.) Korm. rendelet.

�� KKöözzéérdekrdekűű adatok megismeradatok megismeréésséére irre iráányulnyulóó kkéérelmek relmek 
intintéézzéésséének, tovnek, továábbbbáá a ka kööteleztelezőően ken köözzzzééteendteendőő
adatok nyilvadatok nyilváánossnossáágra hozatalgra hozataláának rendjnak rendjéérrőől szl szóóllóó
szabszabáályzat.lyzat.



KKöözzéérdekrdekűű adatok adatok 
elektronikus kelektronikus köözzzzééttéételetele

((ÖÖnkormnkormáányzat)nyzat)
�� ÁÁlllláásfoglalsfoglaláás a ks a köözszséégi gi öönkormnkormáányzatok nyzatok 

elektronikus kelektronikus köözzzzééttéételi kteli köötelezettstelezettsééggéével vel 
kapcsolatban. (kapcsolatban. (ÜÜgyiratszgyiratszáám: NAIHm: NAIH--419419--
2/2014/V.)2/2014/V.)

�� LLáásd: Jegyzet.sd: Jegyzet.



A kA köözadatok zadatok 
úújrahasznosjrahasznosííttáásasa

A kA k öözadatok zadatok úújrahasznosjrahasznos ííttáássáárróól szl sz óóllóó 2012. 2012. éévi LXIII. tvi LXIII. t öörvrvéény.ny.

A tA töörvrvéény hatny hatáálya nem terjed ki:lya nem terjed ki:

a) a) az informaz informáácicióós s öönrendelkeznrendelkezéési jogrsi jogróól l éés az informs az informáácicióószabadsszabadsáágrgróól szl szóóllóó
ttöörvrvéény szerinti kny szerinti köözzéérdekrdekűű adatok megismeradatok megismeréésséére irre iráányulnyulóó igigéényekre nyekre 
(2016. janu(2016. januáár 1. naptr 1. naptóól: ".....l: ".....éés a ks a köözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános adatok nos adatok 
megismermegismeréésséére irre iráányulnyulóó igigéényekre;")nyekre;")

b) a kb) a köözzéérdekrdekűű éés ks köözzéérdekbrdekbőől nyilvl nyilváános adatok terjesztnos adatok terjesztéése jogse jogáának nak 
gyakorlgyakorláássáára;ra;

c) a kc) a köözfeladatot ellzfeladatot ellááttóó szervek kszervek köözzöötti, kiztti, kizáárróólag klag köözfeladataik ellzfeladataik ellááttáása sa 
éérdekrdekéében tben töörtrtéénnőő adatszolgadatszolgááltatltatáásra.sra.
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