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GDPR és DPO biztosítása az önkormányzatnál és intézményeinél
GDPR - General Data Protection Regulation - általános adatvédelmi rendelet
DPO – Data Protecting Officer – adatvédelmi tisztviselő
Előzmények
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 emellett az Európai Unió kihirdetett új uniós adatvédelmi
szabályozásának, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének. A
szabályozás a gyakorlatban ez év májusában lépett életbe, de bizonyos végrehajtási
rendeletek a hazai szabályozás területén még hiányoznak. Ettől függetlenül
önkormányzatunknak is lépnie kell a belső szabályozás területén, illetve biztosítania kell az
adatvédelmi tisztviselőt, vagy adatvédelmi tisztviselői szolgáltatást.
Az önkormányzat szemszögéből, 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 a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) hatályos szabályozása szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja [Infotv. 3. § 9. pont]. Az Infotv. 5. § (3) bekezdése értelmében kötelező
adatkezelés esetén – egyebek mellett – az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő
törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
A fenti rendelkezések összehasonlítása alapján látható, hogy a GDPR az adatkezelő
fogalmának lényegét illetően nem hozott változást, mindössze kifejezetten nevesítésre
kerülnek a közhatalmi szervek az adatkezelők között. Tehát adatkezelőnek a továbbiakban is
a képviselő-testület azon szerve (például polgármester, a képviselő-testület bizottságai vagy a
polgármesteri hivatal) minősül, aki a jogalkotó szerint a kötelezően ellátandó önkormányzati
vagy államigazgatási feladat- és hatáskör címzettje. Az önként vállalt önkormányzati feladatés hatáskörök gyakorlása céljából szükséges adatkezelések esetében pedig az adatkezelő
személyéről a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében dönt. Ebből a
szempontból tehát a GDPR nem módosít a szabályozáson, így feltehetőleg nem lesz szükséges
változtatni a helyi önkormányzat eddigi gyakorlatán.

Az önkormányzat, valamint intézményeire és társaságaira ahol adatkezelés történik (óvoda,
idősek otthona) kötelező a szabályozás, illetve adatvédelmi tisztviselő alkalmazása.
Az említett Infotv. 25/L. § (4) bekezdése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
kötelezettsége tájékoztatni a Hatóságot az adatvédelmi tisztviselő nevéről, postai és
elektronikus levélcíméről, ezen adatok változásáról, valamint ezen adatokat nyilvánosságra
kell hoznia.
Előterjesztés tárgya
Az előzményekben felvázolt kötelezettségek megoldására a Közinformatika Kft. Budapest,
akikkel már üzleti kapcsolatban állunk az információbiztonsági felügyeleti feladatok ellátása
kapcsán, ajánlatot tett önkormányzatunknak a GDPR és a DPO feladatok ellátására, amelyet
mellékletként csatolok. Tekintettel arra, hogy a probléma felvetődött a szeptemberi
intézményvezetői megbeszélésen, most jó lehetőséget látok a feladatok gazdaságos
ellátására, hiszen október végéig megkötött DPO szolgáltatás esetén a dokumentumok
csomagját díjmentesen kapja meg az önkormányzat, a DPO szolgáltatás is kedvezményes
kétéves megrendelés esetén.
Jelen esetben két dologról kell dönteni, az egyik, hogy kíván-e élni az önkormányzat a
Közinformatika Kft ajánlatával és megrendeli-e a szolgáltatást, illetve a másik, a megrendelés
esetén meg kell jelölni a pénzügyi fedezet forrását. Ez jelen esetben, 2 éves megrendelés
esetén, összesen 90 eFt/hó + Áfa jelent, azaz havi 114 300 Ft-ot.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra:
Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete hozzájárul a GDPR és DPO 2 éves
megrendeléséhez a budapesti Közinformatika Kft-től a Jánoshalmi Polgármesteri
Hivatal, a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ,
valamint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft részére, összesen havi
90 000 Ft + Áfa összegért. A kiadás fedezetét az önkormányzat mindenkori
költségvetésének terhére biztosítja.
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