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ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS 

a GDPR 30. cikkének megfelelően 

A szervezeti egységeknek a szervezeti egység adatkezelési nyilvántartását az alábbi 
tartalommal (oszlop) az egyes adatkezelési tevékenységenként (sor) valamennyi 
tartalmi információ megadásával kell vezetnie. A szervezeti egységek által felállított 
adatkezelési nyilvántartások alapján vezeti az adatvédelmi felelős a VÁI összesített 
adatkezelési nyilvántartását. 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége 
2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége 
3. Az adatvédelmi felelősnek a neve és elérhetősége 
4. Az adatbázis, illetve nyilvántartás, adatkezelés rendszer neve 
5. Az adatkezelést folytató szervezeti egység megnevezése 
6. Az adatkezelést végző szervezeti egység adatkezelési felelősének a neve és 

elérhetősége 
7. Személyes adatkezelő tevékenység által érintett személyek csoportja  
8. Az adatkezelési tevékenység meghatározása (személyes adatokkal való adatkezelési 

műveletek leírása) 
9. Az adatkezelés célja 
10. A kezelt személyes adatok köre 
11. A kezelt különleges személyes adatok köre 
12. Az adatkezelés jogalapja: jogszabály rendelkezése 

Az adatkezelést közvetlenül rendeli el jogszabály: Az adatkezelést jogszabály rendeli el 
közvetlenül, az adatkezelést elrendelő jogszabály hely (száma, neve, §, bekezdése, 
pont) pontos meghatározása)  

13. Az adatkezelés jogalapja: adatkezelésre közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása: Az adatkezelést jogszabály 
rendelkezése közvetlenül nem rendeli el, de az adatkezelés a jogszabály által elrendelt 
más közérdekű vagy közhatalmi feladat végrehajtása közvetve teszi szükségessé. A 
jogszabály és abból fakadó kötelezettség pontos meghatározása (tv. száma, neve, §, 
bekezdése, pont, az ebből fakadó kötelezettséghez milyen módon van szükség az 
adatkezelésre) 

14. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: Az 
adatkezelésre jogszabály vagy szerződés által az adatkezelőre rótt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges.  A jogi kötelezettség meghatározása: saját vagy harmadik 
személy ehhez fűződő érdeke pontos leírása.  

15. Az adatkezelés jogalapja: az érintett érdeke: az adatkezelés az érintett létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges. Az érintetti érdek pontos meghatározása  

16. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése: Az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél 

17. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az adatkezeléssel érintett személy 
hozzájáruló nyilatkozata 

18. Az adatok forrása: érintettől származó 
19. Az adatok forrása: 3. személytől származó 
20. Személyes adatkezelés időtartama 
21. Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adatok törlésére előirányzott határidő 
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22. Személyes adatkezelés helye 
23. Amennyiben a személyes adatkezelés az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységgel 

kapcsolatos, vagy közös kül-, védelmi-, biztonságpolitikai tevékenységhez kötődik, 
ennek megjelölése  

24. Amennyiben a személyes adatok kezelése harmadik féllel közösen történik (közös 
adatkezelés), ennek megjelölése, illetve amennyiben adatfeldolgozó bevonásával 
történik, ennek rögzítése 

25. Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettje (szerv/személy 
megjelölése), helye, az adattovábbítás jogszabályi vagy egyéb megalapozottsága 

26. Személyes adatok kezelése, feldolgozása EU-n kívüli tevékenységi hellyel rendelkező 
további (közös) adatkezelő vagy adatfeldolgozó által történik, ennek megjelölése 

27. Adatfeldolgozó neve, címe elérhetősége 
28. Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége 
29. Személyes adatkezelés technikai módja, esetleges szoftveres háttere, a nyilvántartás 

formája, részben vagy egészben automatizált adatkezelési forma (ideértve a 
profilalkotást is) megjelölése  

30. A személyes adatkezelési tevékenységet támogatja-e elektronikus információs 
rendszer? igen/nem  

31. Amennyiben a személyes adatkezelési tevékenységet elektronikus információs 
rendszer támogatja:  

a) az elektronikus információs rendszer megnevezése, 
b) az elektronikus információs rendszer főbb funkcióinak felsorolása,  
c) támogatja-e az elektronikus információs rendszer a felhasználói 

jogosultság alapú működést, ha igen, sorolja fel a szerepkörök 
megnevezését,   

d) milyen adatbiztonsági intézkedéseket támogat az elektronikus 
információs rendszer (felsorolás szinten, pl.: titkosítás, álnevesítés, 
visszaállíthatatlan törlés),  

e) üzemeltető szervezet megnevezése 

32. Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a szervezeti egység által alkalmazott, 
figyelembe vett szabályzat, norma, iránymutatás  

33. A személyes adatkezeléssel összefüggésben beszerzett, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságtól származó iránymutatás, a Hatóság előtt történt 
esetleges panaszkezelésre, adatkezelési nyilvántartásba történt bejelentésre 
vonatkozó utalás  

34. Személyes adatkezelésben részt vevő (személyes adatokat megismerő, kezelő, 
feldolgozó stb.) munkaköreik megjelölése, az egyes személyeknek az adatkezeléssel 
kapcsolatos konkrét jogosultságai rögzítésével, ezen jogosultságok igazolásának 
módjával  

35. A személyes adatkezelés érintettjei a jogaikról (tájékoztatás, törlés, tiltakozás stb.), 
esetleges jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatásra kerültek-e  

36. Személyes adatkezelés jogszerű módjának biztosítása, az ún. adatvédelmi incidens 
elkerülése érdekében megtett intézkedések 

37. Esetleges adatvédelmi incidens lehetséges körülményei 
38. Esetleges adatvédelmi incidens lehetséges kockázata 
39. Esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében intézkedések 


