
Adatvédelmi tisztviselő 

35. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő a tankerületi igazgató közvetlen irányításával látja el tevékenységét, 

és a feladatainak ellátása során a tankerületi igazgatónak tartozik felelősséggel.    

(2) Az adatvédelmi tisztviselő 

a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról tájékoztatás nyújt, és azok 

érvényesítésének módjaival kapcsolatban szakmai tanácsot ad a tankerületi igazgató és az 

adatkezelési műveleteket végző foglalkoztatottak részére, 

b) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi 

előírásoknak, így különösen a jogszabályoknak és a tankerületi központ személyes adatok 

védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, a belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat érvényesülését, 

c) közreműködik a foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővítésében és 

tudatosságnövelésében, ennek keretén belül gondoskodik az adatvédelmi ismeretek rendszeres 

időközönkénti oktatásáról, 

d) elősegíti az adatkezeléssel érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az 

érintettek személyes adatkezelésre vonatkozó panaszait, és kezdeményezi a tankerületi 

igazgatónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét, 

e) előkészíti az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot, gondoskodik annak rendszeres vagy 

szükség szerinti aktualizálásáról, 

f) közreműködik az adatkezelésekkel kapcsolatos egyéb, jogszabályokban meghatározott 

szabályzatok előkészítésében, 

g) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon 

követi a hatásvizsgálat jogszabály szerinti elvégzését, 

h) együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: 

Hatóság) és az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Hatóság 

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

i) gondoskodik a tankerületi központ által végzett adatkezelési tevékenységek, közérdekű 

adatigénylések, az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedések, továbbá adatvédelmi 

incidensek nyilvántartásának vezetéséről, 

j) megkeresés alapján gondoskodik az adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartás 

Hatóság rendelkezésére bocsátásáról, 

k) közreműködik a közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos feladatokban, – szükség 

esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával – előkészíti a közérdekű adatigénylésre 

vonatkozó választervezetet,  

l) közreműködik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos 

feladatokban, ezzel összefüggésben részt vesz az egységes közadatkereső rendszer számára 

végzett adatszolgáltatásban, 

m) gondoskodik az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatok 

elvégzéséről, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a Hatósággal. 

 


