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       Adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi tisztviselő feladatairól  
 

 

 

A munkakörhöz kapcsolódó megbízás megnevezése: adatvédelmi tisztviselő  

Az adatvédelmi tisztviselő adatai: 

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Czeglédi Ibolya 

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06/70-279-3465 

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: czegledi.ibolya@gmail.com 

 

Munkahely, szervezeti egység megnevezése: TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola 

Munkaidő és benntartózkodás: munkaköri leírásában foglaltak szerint 

Megbízás időtartama: egy tanév időtartamára szól 

Feladatait a munkaköri leírásában meghatározottak mellett díjazás nélkül végzi.   

 

 

A feladatkör célja 

A nevelési-oktatási intézmény mint közfeladatot ellátó szerv által végzett adatkezelések 

jogszerűsége feletti őrködés, az adatvédelemmel kapcsolatos intézményi szintű feladatok 

elvégzésének koordinálása az adatbiztonság megerősítése és személyes adataik kezelése 

érdekében az érintettek jogérvényesítésének elősegítése végett.      

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátása körében nem utasítható, adatkezeléssel és -

védelemmel kapcsolatos feladatainak végzésével kapcsolatosan munkáltatói jogkörben 

szankcióval nem sújtható.  

 

Alapvető felelősségek és feladatok 

 Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az intézmény adatkezelést végző alkalmazottai részére 

az uniós és a magyar adatvédelmi szabályozás, valamint az egyéb adatvédelmi 

jogszabályokból fakadó kötelezettségeikkel kapcsolatban.  

 Ellenőrzi az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést az 

intézményben.  

 Elkészíti az iratkezelés és az adatvédelem belső intézményi szabályzatainak 

szövegtervezetét, lefolytatja az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket (véleményezés), szükség 

esetén e szabályzatok – vagy más kapcsolódó tárgykörű szabályozók – módosítására tesz 

javaslatot.      

 Ellátja az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos gyakorlati és adminisztratív teendőket 

az intézmény által meghatározott adatvédelmi szabályok alapján.  

 Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az előzetes tájékoztatás szövegét.  

 Tanévi rendszerességgel adatvédelmi kockázatelemzéseket készít.  
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 Vezeti az adatvédelmi nyilvántartást.  

 Közreműködik az érintetti jogok gyakorlásában, az érintettek kérésére tájékoztatást ad 

azok érvényesítésének módjairól.  

 Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége körében együttműködik az iskolatitkárral, a 

rendszergazdával, az intézményi honlap és az informatikai felügyeletéért felelős 

kollégájával.       

 Együttműködik a felügyeleti hatósággal.  

 Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti 

hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.  

 Az adatvédelmemmel és az infokommunikációs joggal kapcsolatos ismereteit 

folyamatosan bővíti, részt vesz az ezirányú továbbképzéseken.  

 Feladatainak ellátása során a tevékenységéhez szükséges terjedelemben az intézményben 

kezelt valamennyi személyes és különleges adatba betekinthet.     

 Feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási illetve az adatok bizalmas kezelésére 

vonatkozó kötelezettség terheli.   

 

 

 

 

 JOGOK AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

 

1.Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend: 

Az érintettek az adatvédelmi szabályzatban leírt jogait az intézmény székhelyén (6753, 

Szeged, Budai Nagy Antal u.20-22.) személyesen, illetve az adatvédelmi tisztviselő e-mail 

címén (czegledi.ibolya@gmail.com) keresztül eljuttatott elektronikus levélben tudja 

gyakorolni. 

 

2. Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan: 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti a Rendeletet, az Infotv.-t, vagy egyéb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályokat, jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak 

ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie 

kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, 

így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 

szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( NAIH ) tett bejelentéssel az 

Intézménnyel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes 

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 

fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az intézmény 

korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni: 

mailto:czegledi.ibolya@gmail.com
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