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Jogforrások I.
• Az 1981. évi 108. sz. egyezmény: Az Európa
Tanács személyes adatok gépi felhasználása
során az egyének védelméről szóló, 1981.
január 28-i 108. számú egyezménye az első,
adatvédelem területén elfogadott, jogilag
kötelező erejű nemzetközi okmány. Az
egyezmény célja, hogy „minden egyén
számára […] biztosítva legyen, hogy jogait és
alapvető
szabadságjogait,
különösen
a
magánélethez való jogát tiszteletben tartsák
személyes adatainak gépi feldolgozása során”.

Jogforrások II.
 Alapjogi Charta: Az Alapjogi Charta az uniós
polgárok, illetve az EU területén tartózkodó
személyek számos személyes, állampolgári,
politikai, gazdasági és társadalmi jogát elismeri
és belefoglalja az EU jogába.
 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK
irányelve: A személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról.

Magyar jogforrások
 Magyarország Alaptörvénye
 Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény
 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény,
 Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
 A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 Ágazati jogszabályok (egészségügy, köznevelés, stb.)

15/1991. (IV. 13.) AB
határozat
15/1991. (IV. 13.) AB határozat:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy személyes adatok
meghatározott cél nélküli, tetszőleges jövőbeni felhasználásra való
gyűjtése és feldolgozása alkotmányellenes.
A személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy
mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és
felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát
általában csakis az érintett beleegyezésével szabad; mindenki
számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás
egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen
célra használja fel az ő személyes adatát. Kivételesen törvény
elrendelheti személyes adat kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a
felhasználás módját is. Az ilyen törvény korlátozza az információs
önrendelkezés alapvető jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel
megkövetelt feltételeknek.
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nkormányzati rendeletben állapí
llapítja meg a
hulladé
hulladékgazdá
kgazdálkodá
lkodási kö
közszolgá
zszolgáltatá
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ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓ
 Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 20. § (1)-(3) bekezdése
alapján az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező.

Adatvédelem
nyilvántartásai I.
Adatvé
Adatvédelmi incidens:


Az adatkezelő
adatkezelő - ha belső
belső adatvé
adatvédelmi felelő
felelőssel rendelkezik, a belső
belső adatvé
adatvédelmi felelő
felelős útjá
tján
- az adatvé
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos inté
intézkedé
zkedések ellenő
ellenőrzé
rzése, valamint az érintett
tájékoztatá
koztatása cé
céljá
ljából nyilvá
nyilvántartá
ntartást vezet, amely tartalmazza az érintett szemé
személyes adatok
körét, az adatvé
adatvédelmi incidenssel érintettek kö
körét és szá
számát, az adatvé
adatvédelmi incidens
idő
időpontjá
pontját, kö
körülmé
lményeit, hatá
hatásait és az elhá
elhárítására megtett inté
intézkedé
zkedéseket, valamint az
adatkezelé
adatkezelést elő
előíró jogszabá
jogszabályban meghatá
meghatározott egyé
egyéb adatokat. (Infotv. 15.§
15.§ (1a) bekezdé
bekezdés.)
Adattová
Adattovábbí
bbítás:



Az adatkezelő
adatkezelő az adattová
adattovábbí
bbítás jogszerű
jogszerűségének ellenő
ellenőrzé
rzése, valamint az érintett
tájékoztatá
koztatása cé
céljá
ljából adattová
adattovábbí
bbítási nyilvá
nyilvántartá
ntartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
szemé
személyes adatok tová
továbbí
bbításának idő
időpontjá
pontját, az adattová
adattovábbí
bbítás jogalapjá
jogalapját és cí
címzettjé
mzettjét, a
tová
továbbí
bbított szemé
személyes adatok kö
körének meghatá
meghatározá
rozását, valamint az adatkezelé
adatkezelést elő
előíró
jogszabá
jogszabályban meghatá
meghatározott egyé
egyéb adatokat. (Infotv. 15.§
15.§ (2) bekezdé
bekezdés.)
Az (1a) és a (2) bekezdé
bekezdés szerinti adatok nyilvá
nyilvántartá
ntartásban való
való megő
megőrzé
rzésére irá
irányuló
nyuló - és
ennek alapjá
alapján a tá
tájékoztatá
koztatási - kötelezettsé
telezettség idő
időtartamá
tartamát az adatkezelé
adatkezelést elő
előíró jogszabá
jogszabály
korlá
korlátozhatja. E korlá
korlátozá
tozás kö
körében szemé
személyes adatok eseté
esetében öt évné
vnél, kü
különleges adatok
eseté
esetében pedig hú
húsz évné
vnél rö
rövidebb idő
időtartam nem állapí
llapítható
tható meg.

Adatvédelem
nyilvántartásai II.
Közérdekű
rdekű adat megismeré
megismerése irá
iránti igé
igény:
ny:


A kö
közérdekű
rdekű adat megismeré
megismerése irá
iránti igé
igény teljesí
teljesítésének megtagadá
megtagadásáról, annak indokaival,
valamint az igé
igénylő
nylőt e tö
törvé
rvény alapjá
alapján megillető
megillető jogorvoslati lehető
lehetőségekrő
gekről való
való tájékoztatá
koztatással
együ
együtt, az igé
igény beé
beérkezé
rkezését kö
követő
vető 15 napon belü
belül írásban vagy - ha az igé
igényben elektronikus
levelezé
levelezési cí
címét kö
közölte - elektronikus levé
levélben értesí
rtesíteni kell az igé
igénylő
nylőt. Az elutasí
elutasított
kérelmekrő
relmekről, valamint az elutasí
elutasítások indokairó
indokairól az adatkezelő
adatkezelő nyilvá
nyilvántartá
ntartást vezet, és az
abban foglaltakró
foglaltakról minden évben januá
január 3131-éig tá
tájékoztatja a Ható
Hatóságot. (Infotv. 30.§
30.§ (3)
bekezdé
bekezdés.)



Közérdekű
rdekű adatok:
Az adatfelelő
adatfelelős gondoskodik a kezelé
kezelésében lé
lévő, kö
közérdekű
rdekű adatot tartalmazó
tartalmazó honlapok,
adatbá
adatbázisok, illetve nyilvá
nyilvántartá
ntartások leí
leíró adatainak a kö
közigazgatá
zigazgatási informatika infrastrukturá
infrastrukturális
megvaló
megvalósítható
thatóságának biztosí
biztosításáért
áért felelő
felelős miniszternek tö
törté
rténő tová
továbbí
bbításáról és a
tová
továbbí
bbított kö
közérdekű
rdekű adatok rendszeres frissí
frissítéséről, valamint felel az egysé
egységes
közadatkereső
rt és a tová
zadatkereső rendszerbe tová
továbbí
bbított kö
közérdekű
rdekű adatok tartalmáé
tartalmáért
továbbí
bbított kö
közérdekű
rdekű
adatok rendszeres frissí
frissítéséért
éért is.
A kö
közérdekű
rdekű adatokat tartalmazó
tartalmazó adatbá
adatbázisok, illetve nyilvá
nyilvántartá
ntartások jegyzé
jegyzékének fenntartá
fenntartása,
valamint az egysé
egységes kö
közadatkereső
zadatkereső rendszerhez való
való csatlakozá
csatlakozás nem mentesí
mentesíti az
adatfelelő
adatfelelőst az elektronikus kö
közzé
zzététel kö
kötelezettsé
telezettsége aló
alól. (Infotv. 37/B.§
37/B.§ (1)(1)-(2)
bekezdé
bekezdés.)

Adatvédelem
nyilvántartásai III.
NAIH adatvé
adatvédelmi nyilvá
nyilvántartá
ntartása:
Az adatkezelő
adatkezelő szemé
személyes adatokra vonatkozó
vonatkozó adatkezelé
adatkezeléseirő
seiről, az érintettek tá
tájékozó
kozódásának elő
elősegí
segítése
érdeké
rdekében a Ható
Hatóság ható
hatósági nyilvá
nyilvántartá
ntartást (a tová
továbbiakban: adatvé
adatvédelmi nyilvá
nyilvántartá
ntartás) vezet, amely - a
meghatá
meghatározott kivé
kivételekkel - tartalmazza:
Nem vezet adatvé
adatvédelmi nyilvá
nyilvántartá
ntartást a Ható
Hatóság arró
arról az adatkezelé
adatkezelésrő
sről, amely
a) az adatkezelő
adatkezelővel munkaviszonyban, tagsá
tagsági viszonyban, óvodai nevelé
nevelésben való
való részvé
szvételre irá
irányuló
nyuló, tanuló
tanulói
vagy tanuló
tanulószerző
szerződéses jogviszonyban, kollé
kollégiumi tagsá
tagsági viszonyban vagy - a pé
pénzü
nzügyi szervezetek, kö
közüzemi
szolgá
szolgáltató
ltatók, elektronikus hí
hírkö
rközlé
zlési szolgá
szolgáltató
ltatók ügyfelei kivé
kivételé
telével - ügyfé
gyfélkapcsolatban álló
lló szemé
személyek
adataira vonatkozik;
b) a bevett egyhá
egyház belső
belső szabá
szabálya szerint tö
törté
rténik;
c) az egé
egészsé
szségügyi ellá
ellátásban kezelt szemé
személy betegsé
betegségével, egé
egészsé
szségi állapotá
llapotával kapcsolatos szemé
személyes
adatokra vonatkozik gyó
gyógykezelé
gykezelés vagy az egé
egészsé
szség megő
megőrzé
rzése, tá
társadalombiztosí
rsadalombiztosítási igé
igény érvé
rvényesí
nyesítése
céljá
ljából;
d) az érintett anyagi és egyé
egyéb szociá
szociális tá
támogatá
mogatása cé
céljá
ljából nyilvá
nyilvántartott szemé
személyes adatokra vonatkozik;
e) a ható
hatósági, az ügyé
gyészsé
szségi és a bí
bírósági eljá
eljárás által érintett szemé
személyeknek az eljá
eljárás lefolytatá
lefolytatásával
kapcsolatos szemé
személyes adataira, vagy a bü
bünteté
ntetés-végrehajtá
grehajtás sorá
során a bü
bünteté
ntetés-végrehajtá
grehajtással összefü
sszefüggé
ggésben
kezelt szemé
személyes adatokra vonatkozik;
f) a hivatalos statisztika cé
céljá
lját szolgá
szolgáló szemé
személyes adatokat tartalmaz, felté
feltéve hogy - törvé
rvényben
meghatá
meghatározottak szerint - az adatok érintettel való
való kapcsolatá
kapcsolatának megá
megállapí
llapítását vé
véglegesen lehetetlenné
lehetetlenné teszik;
g) a mé
médiaszolgá
diaszolgáltatá
ltatásokró
sokról és a tö
tömegkommuniká
megkommunikáció
cióról szó
szóló törvé
rvény szerinti mé
médiatartalomdiatartalom-szolgá
szolgáltató
ltató olyan
adatait tartalmazza, amelyek kizá
kizárólag sajá
saját tá
tájékoztatá
koztatási tevé
tevékenysé
kenységét szolgá
szolgáljá
lják;
h) a tudomá
tudományos kutatá
kutatás cé
céljait szolgá
szolgálja, ha az adatokat nem hozzá
hozzák nyilvá
nyilvánossá
nosságra,
i) a levé
levéltá
ltári őrizetbe vett iratokkal összefü
sszefüggé
ggésben való
valósul meg.
Az adatvé
adatvédelmi nyilvá
nyilvántartá
ntartás nyilvá
nyilvános, abba bá
bárki betekinthet, az abban foglaltakró
foglaltakról feljegyzé
feljegyzést ké
készí
szíthet.
(Infotv. 6565-68.§
68.§)

Adattípusok

Személyes, közérdekű és
közérdekből nyilvános adat


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.



Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre,
szervezeti
felépítésre,
szakmai
tevékenységre,
annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.



Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Személyes adat fajtái

Közérdekű adat, közérdekből
nyilvános adat

Környezeti információ
 A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
12.§ (3) bekezdése, valamint a
nyilvánosság környezeti információkhoz
való hozzáférésének rendjéről 311/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Infotv. egyes
rendelkezései
 A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak
végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a
közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a
piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére
különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását. (Infotv. 32.§)
 A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű,
illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön
törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az
adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat
másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának,
a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is
teljesítheti. (Infotv. 30.§ (7) bekezdés)

Különös rendelkezések a
nyilvános adatok köréről I.


Mötv. 35.§ (4) bekezdés alapján az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és
egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.



Mötv. 39.§ (3) bekezdés alapján az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános.



A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 10. §
(1) bekezdése alapján a nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a
tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni,
ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható
meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti
közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről
szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) 83/B.§ (2) bekezdés alapján a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a
munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására
vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és
beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

Különös rendelkezések a
nyilvános adatok köréről II.


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 179. § rendelkezése alapján közérdekből nyilvános adatnak minősül
a) a kormánytisztviselő neve,
b) a kormánytisztviselő állampolgársága,
c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony
kezdete,
e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i) a kormánytisztviselő illetménye. (Lásd még: Kttv. 226.§)



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
25.§ (4) bekezdés alapján az SZMSZ és a házirend nyilvános.
Az Nkt. 26.§ (1) bekezdése alapján a pedagógiai program nyilvános.



Különös rendelkezések a
nyilvános adatok köréről III.





Az Nkt. 67.§ (8) bekezdés alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott
pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan az Nkt. alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a
vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános
adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
Az Nkt. 85.§ (3) bekezdése alapján a fenntartó a honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény
munkájával összefüggő értékelését.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján közérdekből nyilvános a pályázati
kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a
támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a
pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt,
közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
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A közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adat
megismerésének korlátozása
Info tv. 27.§ rendelkezései alapján, így
különösen:
 minősített adat,
 üzleti titok,
 uniós jogi aktus alapján,
 döntés megalapozását szolgáló adat.
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kezelésének jogalapjai
Szemé
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(Infotv. 55-6.§
6.§)

Személyes adat kezelésének
célhozkötöttsége
 Csak olyan személyes adat kezelhető,
amely
az
adatkezelés
céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat
csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.

Az érintettek jogai
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező
adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Adatvédelmi incidens
(érintettek jogai)
 Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a
belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.

Adattovábbítás
(érintettek jogai)
 Az
adatkezelő
az
adattovábbítás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
általa kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének
meghatározását,
valamint
az
adatkezelést
előíró
jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

Közérdekű adat
megismerése
 A közérdekű adat megismerése iránti
igény szabályainak 2015. október 1.
naptól történő változásai. (Infotv.)
 Lásd: Jegyzet.

Közzététel kötelezettség
 Infotv.
 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.
27.) IHM rendelet.
 A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet.
 Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő
adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló
szabályzat.

Közérdekű adatok
elektronikus közzététele
(Önkormányzat)
 Állásfoglalás a községi önkormányzatok
elektronikus közzétételi kötelezettségével
kapcsolatban. (Ügyiratszám: NAIH-4192/2014/V.)
 Lásd: Jegyzet.

A közadatok
újrahasznosítása
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény.
A törvény hatálya nem terjed ki:
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény szerinti közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekre
(2016. január 1. naptól: ".....és a közérdekből nyilvános adatok
megismerésére irányuló igényekre;")
b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok terjesztése jogának
gyakorlására;
c) a közfeladatot ellátó szervek közötti, kizárólag közfeladataik ellátása
érdekében történő adatszolgáltatásra.
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