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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes adatokat kezelő szervezeteknek meg kell felelniük a hatályos magyar 

jogszabályoknak, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú 

rendeletének. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2016. április 27-én fogadta el 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR), mely teljes 

egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban 2018. május 25. 

napjától.  

 

A GDPR 4. cikkének 7. pontja határozza meg az adatkezelő fogalmát. E szerint adatkezelő az 

a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, 

az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy 

a tagállami jog is meghatározhatja. 

 

Az adatvédelmi feladatok ellátására adatvédelmi tisztviselő (DPO) kijelölése kötelező, ha az 

adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó állami feladatot vagy jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot lát el. A Polgári Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének adatai 

rögzítésre kerültek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bejelentő 

rendszerében.  

Az adatvédelmi tisztviselő munkáját segíti az eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató 

Központ Zrt. (a továbbiakban: eKÖZIG Zrt.) munkatársa, aki tanácsadási tevékenység 

keretében közreműködik az adatkezelési nyilvántartás elkészítésében, az Adatvédelmi 

rendelettel kapcsolatos kérdésekben szakmai segítséget nyújt. 

 

A GDPR központi eleme az elszámoltathatóság, ami azt jelenti, hogy egyértelműnek és 

világosnak kell lennie minden adatkezelő számára, hogy milyen személyes adatot, miért és 

milyen felhatalmazás alapján kezel, ezeket az adatokat hol tárolja és mennyi ideig kezeli. Az 

eKÖZIG Zrt. által fejlesztett Komplex Adatvagyon Regiszter elnevezésű szoftver a jogszabály 

által előírt követelmények adminisztratív teendőinek elvégzésére nyújt megoldást. Ebben a 

rendszerben történik a saját adatkezelési tevékenységek, nyilvántartások és az ezekben kezelt 

személyes adatok rögzítése. A program használata az önkormányzat intézményeiben is 

biztosított. 
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A GDPR szerinti személyes adatok kezelése folyamatos feladatot jelent, időről időre el kell 

végezni az adatkezelések vonatkozásában a hatásvizsgálatokat, érdekmérlegelési teszteket, 

illetve kiemelkedően fontos feladat a kockázatmenedzselés.  

 

A Polgári Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő elkészítette belső szervezeti szabályzatát, 

honlapjának adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, valamint a közterületi térfigyelő 

rendszer és az elektronikus megfigyelőrendszer (Hivatal épületének kamerás megfigyelése) 

szabályzatát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2019. június 13.     

      dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 

 

Határozati javaslat 

   …/2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári Polgármesteri Hivatal Adatkezelési Szabályzataira vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  A képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 

Adatkezelési Szabályzatait jóváhagyja.  

 

2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

szabályzatokat a Polgármesteri Hivatal érintett 

munkatársaival ismertesse. 

 

Határidő: 2019. július 1. 

   Felelős: jegyző 


