II. Közzétételi egység: Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások
leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az
adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
I. adatvédelmi nyilvántartás
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a
személyes adatokra vonatkozó adatkezelésekről adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely az
érintettek tájékozódását szolgálja.
Az Infotv. meghatározza az adatvédelmi nyilvántartás tartalmi elemeit, valamint azokat az
adatkezeléseket, amelyek tekintetében a Hatóság a főszabálytól eltérően nem vezet
nyilvántartást.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételéhez az adatkezelőnek kell kérelmet
benyújtania a Hatósághoz.
A kérelmet a "NAIH_AVATÁR" bejelentkezés kitöltő keretprogramon keresztül lehet
beküldeni. Az elektronikus űrlap kitöltő programja a bevitt adatok előzetes ellenőrzésével
segítséget nyújt a kérelem helyes kitöltésében. A bejelentkezés kitöltő keretprogram és
annak dokumentációja a http://naih.hu/bejelentkezes.html honlapról tölthető le.
Az Infotv. 67. §-a értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés
nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni. Azonban az utóbbi összeget miniszteri rendelet még nem
határozta meg, így díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.
Az Infotv. 68. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől
számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1),
illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.
Infotv. 65. § (1) Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek
tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban:
adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely tartalmazza:
a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját,
c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik
országokba irányuló adattovábbításokat is,
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés,
illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységét,
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait,
valamint nem nyilvános adatként az adatkezelő kapcsolattartójának nevét és
elérhetőségi adatait.
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Az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a
Hatóság arról az adatkezelésről, amely
a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való
részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi
tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók,
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló
személyek adataira vonatkozik;
b) egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai szerint történik;
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával
kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség
megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes
adatokra vonatkozik;
e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az
eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás
során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra
vonatkozik;
f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának
megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;
g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti
médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját
tájékoztatási tevékenységét szolgálják;
h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,
i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.
Az Infotv. 68. § (2) bekezdése értelmében, ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti
kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak
szerint megkezdheti.
Az Infotv. 68. § (6) bekezdése szerint a Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi
kérelemnek helyt adó határozatának tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát,
amelyet az adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és
az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni.
Mivel az adatvédelmi nyilvántartás elsődleges célja az érintettek tájékoztatása, az Infotv. 65.
§ (4) bekezdése alapján a nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban
foglaltakról feljegyzést készíthet.
A http://online.naih.hu/EMS/EMSDataProtectionRequest/Finder linken elérhető felület a
2012. január óta bejelentett adatkezeléseket tartalmazza, melyben nyilvántartási szám,
adatkezelő, település, tényleges adatkezelés helye, illetve az adatvédelmi nyilvántartási
szám alapján lehet keresni.
A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, nem tanúsítja a nyilvántartásba
vett adatkezelés jogszerűségét.
II. belső adatvédelmi felelősök nyilvántartása
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A Hatóság külön nyilvántartást vezet az adatvédelmi felelősökről az egységes joggyakorlat
kialakítása érdekében létrehozott belső adatvédelmi felelősi konferencia megszervezése
céljából.
Nyilvántartott adatok:
- belső adatvédelmi felelős neve
- képviselt szerv
- telefonszám
- e-mail cím
- belső adatvédelmi felelős levelezési címe (irányítószám, város, utca, szám/postafiók
szám)
- nyilvántartásba történő bejelentkezés időpontja
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