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Tisztelt […]!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) írt
levelében az új adatvédelmi rendelettel kapcsolatban fordult a Hatósághoz.
I. A Hatóságnak a konzultációs beadványok megválaszolására az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. §-a
alapján nincs törvényi kötelezettsége.1 A Hatóság az Alaptörvény rendelkezéseiből fakadó
szerepére tekintettel elsősorban a következő típusú konzultációs célú beadványokat válaszolja
meg:
•
•
•
•

Az egyéni joggyakorlás ügyében való tájékozódás, ha a beadvány közvetlenül az
állampolgártól érkezik.
Az állami-önkormányzati szervektől jogértelmezési kérdésekben érkezett beadványok.
A Hatóság működésével, hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatáskérés.
A Hatóság nemzetközi kötelezettségeihez kötődő megkeresések.

A Hatóság figyelembe veszi továbbá, ha a konzultációs megkeresés az adatvédelem érdekeit és
az egységes jogalkalmazást segíti. A Hatóság egyéb esetekben – a Hatóság személyi
kapacitásaira és az ügy súlyára, valamint az érintettek körére tekintettel – mérlegeli a válaszadás
lehetőségét, és a kérdések érdemi megválaszolását elutasíthatja.
II. A fentiekre tekintettel a Hatóság a megkeresésében foglalt kérdésekben az alábbi tájékoztatást
tudja adni:
A 2018. május 25-étől alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet2 (továbbiakban: Rendelet) 4.
szakasza határozza meg az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 37. cikk (6) bekezdése alapján az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait.

1

38. § (2) A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint
a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat;
b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;
c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;
d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;
e) a más által indított perbe beavatkozhat;
f) adatvédelmi nyilvántartást vezet.
2
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
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Tehát a Rendelet lehetőséget ad arra, hogy az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén
kívül álló magánszemély vagy szervezet szolgáltatási szerződés keretében végezze az
adatvédelmi tisztviselő tevékenységét.
Egy személy több szervezetnél is elláthat adatvédelmi tisztviselői feladatokat. Abban az esetben
viszont, ha egy csoport látja el a tisztviselői feladatokat, akkor ki kell jelölni azt a személyt, aki
valóban felelős az adott szervezet vonatkozásában, tehát a tisztviselői tevékenység nem válhat
személytelenné. Ezt támasztják alá a Rendelet 37. cikk (7) bekezdésében foglaltak, miszerint a
tisztviselő adatai nyilvánosak, bárki által megismerhető információ a név és az elérhetőség. Ezt a
Hatóság nyilván is fogja tartani, tehát a belső adatvédelmi felelősök nyilvántartása megmarad.
A Hatóság – eljárási kereteket nélkülöző, konzultációs válaszként kiadott – jelen tájékoztatása sem
jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem tekinthető, az normatív jelleggel, jogi erővel, illetve
kötelező tartalommal nem rendelkezik. A Hatóság jelen ügyben rendelkezésre bocsátott
információk alapján kialakított jogértelmezése más hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem
köti, annak csak iránymutató jellege van. Az állásfoglalás, tájékoztatás kiadása tehát nem
mentesíti annak címzettjét illetve az adatkezelőt saját jogi álláspontja kialakításának
szükségessége, illetve az adatkezelésért fennálló felelősség alól.
Budapest, 2018. március „

”.
Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

