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            62/2021. sz. igazgatói utasítás 

              Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

 

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 az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 24. cikke, 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/A. § (3) 

bekezdése alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a 

továbbiakban: Adatkezelő) belső adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint adom ki. 

I. Általános rendelkezések 

1. A Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő tevékenysége során a GDPR 

és az Infotv. előírásai, valamint az érintett jogai érvényesülésének 

elősegítése, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatok 

jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza 

a személyes adatok kezelése során irányadó belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági előírásokat. 

2. A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti 

egységére, valamint az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra. Az 

elektronikusan kezelt adatokra az informatikai biztonsági szabályzat 

előírásai is irányadók. 

3. Személyes adatot kezelni csak az Európai Unió kötelező jogi aktusa - 

így különösen a GDPR -, valamint jogszabály - így különösen az Infotv. -, 

továbbá az Adatkezelő felettes szerveinek utasításai alapján és jelen 

Szabályzat előírásainak figyelembevételével, az adatvédelemre vonatkozó 

alapelvek tiszteletben tartásával lehet. Ez a kötelezettség vonatkozik az 

Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végzőkre is, amit 

az adatfeldolgozóval kötött szerződésben kell érvényesíteni. 

4. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések és fogalmak 

tekintetében a GDPR és az Infotv. rendelkezései az irányadók. 

II. A személyes adatok kezelése 

1. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor kezelhet, ha arra 

megfelelő jogalapja van a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy az Infotv. 5. § 

(1) bekezdése szerint, továbbá a személyes adatok különleges kategóriáiba 

tartozó adatot csak akkor kezelhet, ha arra megfelelő jogalapja van a GDPR 

9. cikk (2) bekezdése vagy az Infotv. 5. § (2) bekezdése szerint. 
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2. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 

egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen 

a) az adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő és az adatfeldolgozó megnevezéséről, 

b) az adatkezelés alapjául szolgáló kötelező jogi aktusokról, jogszabályokról, 

c) az őt megillető adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, 

d) az adatbiztonságot érintő intézkedésekről, valamint az adatvédelmi incidens 

kezeléséről,  

e) az érintett személyes adataihoz hozzáférő személyekről, 

f) az adatkezelés céljáról, 

g) a kezelt adatok köréről, 

h) a személyes adatok gyűjtésének forrásáról, 

i) az adatfeldolgozó által ellátott tevékenységekről, 

j) az adatkezelés jogalapjáról, 

k) az adatkezelés időtartamáról, valamint 

l) az adattovábbítás címzettjéről. 

Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az 

Adatkezelő a honlapján közzéteszi. Az adatkezelési tájékoztatót jelen Szabályzat 1. 

sz. melléklete tartalmazza. 

3. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása 

és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

5. Az Adatkezelő a vízgazdálkodási adatgyűjtésekhez, az állami tulajdon kezeléséhez és a 

vízgazdálkodási objektumok azonosításához a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. 

törvény 33/C. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi adatok megismerésére és 

kezelésére jogosult: 

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai, 

b) az ügyfél lakcíme, értesítési címe, elektronikus levélcíme, telefonszámai, 

c) a nem természetes személy ügyfél cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, 

államháztartási egyedi azonosítója, létrejöttének és megszűnésének ideje, 

tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma, 

d) a nem természetes személy ügyfél természetes személy képviselőjének vagy 

meghatalmazottjának természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus 

levélcíme, telefonszáma, 

e) a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának 

természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, 

telefonszáma, 

f) a vízimunkával, a vízilétesítménnyel és a vízhasználattal érintett ingatlan 

tulajdonosának természetes személyazonosító adatai, 

g) a vízimunkára, a vízilétesítményekre és a vízhasználatokra vonatkozó, az 

engedélyes dokumentációban és az e-vízikönyvben rögzített műszaki alapadatok. 

6. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, 

ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek. 
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7. Ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés teljesítése, a 

szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával 

hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

8. Az adatkezelő szervezeti egység a személyes adatokat érintő tevékenységeiről 

adatkezelési nyilvántartást vezet, melyet az adatvédelmi tisztviselőnek papír alapon 

és elektronikusan megküld. Az adatkezelő szervezeti egységek az adatkezelési 

nyilvántartásaikat évente egyszer, tárgyév december 31-ig felülvizsgálják és 

aktualizálják. Az adatkezelési nyilvántartás mintáját jelen Szabályzat 2. sz. melléklete 

tartalmazza. A felülvizsgálatot, ill. aktualizálást követően az adatvédelmi tisztviselő az 

összesített adatkezelési nyilvántartást táblázatkezelő program felhasználásával minden 

év január 31. napjáig elkészíti. 

8/A. Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, 

figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor 

az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra 

vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét 

hogyan érintik. Az adatvédelmi tisztviselő minden év január 31. napjáig felülvizsgálja 

az adatvédelmi hatásvizsgálattal érintett adatkezeléseket. Az adatvédelmi 

hatásvizsgálat elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó egyes részletszabályokat az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. 

9. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, akkor az incidenssel érintett szervezeti egység az 

adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja az 

adatvédelmi tisztviselőt, aki haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül bejelenti az 

incidenst a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (továbbiakban: 

Hatóság). Az adatvédelmi tisztviselő távolléte vagy akadályoztatása esetén a jogi 

feladatok ellátásáért felelős egység teszi meg a bejelentést. Az adatvédelmi 

incidensbejelentés mintáját jelen Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. Az 

adatvédelmi incidens kezelésére vonatkozó eljárásrendet jelen Szabályzat 11. sz. 

melléklete tartalmazza. 

10. A jelen Szabályzat szerinti nyilvántartásokból legalább két eredeti példányt kell 

elkészíteni, amelyekből egy példány az adatkezelő, ill. adattovábbító szervezeti 

egységé és egy példány az adatvédelmi tisztviselőé. Az adatkezelési- és adattovábbítási 

nyilvántartásokat egy közös főszámra kell iktatni. 

11. A személyes adatokra vonatkozó nyilvántartásokat a kezelt személyes adatok törlését 

követő tíz évig kell megőrizni. 

III. Adattovábbítás  

1. Az Adatkezelő - az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában - csak akkor továbbíthat személyes adatokat, amikor azok címzettje 

egyértelműen meghatározható és az Adatkezelő az adattovábbításra megfelelő 

jogalappal rendelkezik. Amennyiben más szerv az adatkezelő, az adatkérést az Európai 

Unió kötelező jogi aktusa vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában el kell utasítani 

és az adatkérőt - amennyiben ismert - tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat 

mely szervtől igényelheti. 

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatot továbbítani csak az Infotv. 5. § (1) és (2) 

bekezdésében vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében, ill. a GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalappal rendelkező szerv vagy személy részére lehet. 

Az adattovábbítás feltételeinek megléte és a célhoz kötöttség a jogszerűség együttes 

követelménye.  



4 

 

3. Az adattovábbító szervezeti egység a személyes adatoknak az Európai Unió kötelező 

jogi aktusában, jogszabályban vagy felsőbb utasításban kötelezően előírt 

továbbításáról nyilvántartást vezet, melyet az adatvédelmi tisztviselőnek megküld. Az 

adattovábbító szervezeti egységek a kötelezően előírt adattovábbításra vonatkozó 

nyilvántartásaikat évente egyszer, tárgyév december 31-ig felülvizsgálják és 

aktualizálják. A kötelezően előírt adattovábbítási nyilvántartás mintáját jelen 

Szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza. 

4. Harmadik személy vagy szerv által benyújtott, az érintett személyes adataira 

vonatkozó egyedi adattovábbítási kérelem elbírálása – a kötelezően előírt 

adattovábbítás esetét kivéve - a személyes adatot továbbító szervezeti egység 

feladata. Az adattovábbító szervezeti egység a bírálat során kikéri az adatvédelmi 

tisztviselő tanácsát. Az adattovábbító szervezeti egység a továbbításról tájékoztatja az 

adatvédelmi tisztviselőt. A személyes adat egyedi továbbítására vonatkozó 

nyilvántartást jelen Szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza. 

IV. Az érintett jogai 

1. Az érintett a GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározottak szerint kérelmezheti az 

Adatkezelőnél: 

a) előzetes tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) a személyes adataihoz való hozzáférését, 

c) személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, 

d) személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, 

e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, 

f) a GDPR-ban foglaltak szerint az adatkezelőnek megadott személyes adatainak 

tagolt, naprakész és gépileg olvasható formátumban való kiadását vagy 

továbbítását egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog), 

továbbá 

g) a GDPR-ban foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

2. Az érintett kérelmének Adatkezelőhöz történő érkezését követően a szignálásra 

jogosult a kérelmet az adatkezelő szervezeti egységre szignálja. Az érintett által 

benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül az 

adatkezelő szervezeti egység bírálja el. A bírálat során az adatkezelő szervezeti egység 

kikéri az adatvédelmi tisztviselő tanácsát. Az Adatkezelő a döntéséről és annak 

indokolásáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet írásban, vagy ha az 

érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Az 

adatkezelő szervezeti egység a válasz egy példányával tájékoztatja az adatvédelmi 

tisztviselőt. Az adatkezelő szervezeti egység intézkedik a döntésben foglaltak 

végrehajtása érdekében. 

3. Az a szervezeti egység minősül adatkezelő szervezeti egységnek, amely az érintett 

személyes adatait a kérelem - vagy a kötelező adatkezelés - kapcsán kezeli. Ha ez nem 

állapítható meg, akkor az adatkezelő szervezeti egységet az adatvédelmi tisztviselő 

jelöli ki. 

4. Az Adatkezelő az érintettet megillető jogosultságok érvényesülésével kapcsolatban a 

feladatait - meghatározott kivételekkel - ingyenesen látja el. Ha az érintett 

a)  a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan az Infotv. 14. § b)-e) pontjaiban 

meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és 

b)  e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, 

törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, 

az Adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és 

megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek 
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megtérítését követelheti az érintettől. A költségtérítés mértéke a kérelemre adott 

válasz előállítására fordított munkaidő és a közreműködők számának 

figyelembevételével kerül meghatározásra. A költségtérítés mértékét a kérelmezővel 

kötött szerződés rögzíti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az 

adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a kérelem a hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, 

törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítéséhez vezetett. 

5. Ha megalapozottan feltehető, hogy az Infotv. 14. § b)-e) pontjában meghatározott 

jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, 

az adatkezelő szervezeti egység a kérelmet az azt benyújtó személy 

személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően bírálja el. 

6. Az érintett dönthet úgy, hogy kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai 

kezeléséhez. Az adatkezelés csak az érintett hozzájárulása után kezdődhet meg, ha 

annak nincsen más jogalapja. A hozzájárulást egy eredeti példányban kell megadni, 

amiről két példány fénymásolat készül. Az eredeti példányt külön főszámra kell iktatni, 

mely példány az adatvédelmi tisztviselőt illeti. Az egyik fénymásolt példányt az ügy 

előadói ívében kell elhelyezni, a másik fénymásolatot az érintettnek kell átadni. Az 

adatkezelési hozzájárulás mintáját jelen Szabályzat 6. sz. melléklete tartalmazza. 

7. Az érintett előzetes tájékozódáshoz való jogát az Adatkezelő az adatkezelési 

tájékoztató (jelen Szabályzat 1. számú melléklete) által biztosítja. Az Adatkezelő az 

érintett előzetes tájékozódáshoz való jogát az Infotv. 16. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint késleltetheti, korlátozhatja vagy mellőzheti. 

8. A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az 

Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve 

megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. A 

hozzáféréshez való jog nyilvántartását jelen Szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza. 

Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az Adatkezelő az elérni kívánt 

céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés 

elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott 

valamely érdek biztosításához. 

9. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve 

az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy 

hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy 

helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által 

rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt 

személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. 

10. Az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben, az adatkezelés korlátozásához való jog 

érvényesülése érdekében az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak 

kezelését. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett 

személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az 

érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 

szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint 

végezhet. 

11. Az Infotv. 20. §-a szerint az érintett kérelme alapján jogosult - a kötelező adatkezelés 

kivételével - a személyes adatainak törlését kezdeményezni az Adatkezelőnél. Ha az 

Adatkezelő az érintett törléshez való jogának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti. 

12. A GDPR 20. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
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anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta. 

13. Az érintett a GDPR 21. cikkében foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatainak 

kezelése ellen. E tiltakozás elbírálásának időtartamára az adatkezelést az Adatkezelő 

korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatok a tiltakozási jog 

elbírálásával összefüggő eljáráson kívül nem használhatók fel, nem továbbíthatók, a 

tároláson kívül egyéb adatkezelési művelet nem végezhető rajtuk. Ha az Adatkezelő az 

érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a 

további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti. 

14. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, korlátozásról, 

törlésről és tiltakozásról akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha 

ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

15. A helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, a törléshez, az 

adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jog nyilvántartásának mintáját 

jelen Szabályzat 8. sz. melléklete tartalmazza. A jogokra vonatkozó nyilvántartásokat 

egy közös főszámra kell iktatni. 

V. Személyi iratok 

1. Jelen Szabályzat tekintetében személyi irat minden az Adatkezelővel munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban (közalkalmazotti, közfoglalkoztatotti jogviszony, 

munkaviszony, a továbbiakban együtt: jogviszony) álló személy (a továbbiakban: 

dolgozó) jogviszonyának létesítésekor, fennállása alatt, illetve azt követően keletkező 

és dolgozó személyével összefüggő adatot, megállapítást tartalmazó irat. Személyi 

iratok köre: 

a) a személyi alapnyilvántartás és a személyi anyag iratai, 

b) a jogviszonnyal összefüggő iratok, 

c) a jogviszonnyal kapcsolatos egyéb iratok (pl. adóbevallás, fizetési letiltás stb.) 

Személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

a) közokirat vagy a dolgozó írásbeli nyilatkozata,  

b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli nyilatkozata, 

c) bíróság vagy más hatóság döntése, 

d) jogszabályi rendelkezés. 

2. A személyes adatokat tartalmazó iratokat a közalkalmazottak tekintetében a 

humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység, közfoglalkoztatottak tekintetében 

a munkáltatói jogokat gyakorló szervezeti egység kijelölt ügyintézője az egyéb iratoktól 

elkülönítetten zárható lemezszekrényben őrzi. 

3. A munkáltató a közalkalmazottról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 5. számú mellékletében meghatározott 

adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti 

alapnyilvántartás). A Kjt. mellékletében nem szereplő körben – törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani 

nem lehet. 

4. A munkáltató közalkalmazotti alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának 

hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze. A közalkalmazotti 

alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon 

szolgáltatható adat. 

5. A közalkalmazotti alapnyilvántartásba a Kjt.-ben foglaltak szerint lehet betekinteni. A 

dolgozó a róla nyilvántartott iratokba és adatokba korlátozás nélkül betekinthet.  
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5/A. A dolgozó közalkalmazotti alapnyilvántartáson kívüli egyéb személyi irataiba a Kjt. 

83/D. §-ában meghatározott személyeken túl a következő személyek rendelkeznek 

betekintési joggal: 

a) a belső ellenőr, 

b) a jogtanácsos, 

c) a gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, 

d) az oktatási, képzési referens, 

e) akit jogszabály a betekintésre feljogosít. 

Jelen pont alkalmazása esetén a Kjt. 83/D. §-ban foglalt közalkalmazotton dolgozót 

kell érteni. 

A humánpolitikai ügyintéző a betekintés előtt megvizsgálja, hogy az adott személy 

rendelkezik-e betekintési joggal. A humánpolitikai ügyintéző távolléte vagy 

akadályoztatása esetén a bér- és munkaügyi ügyintéző vagy az oktatási, képzési 

referens jár el. A betekintés kezdetekor a betekintési joggal rendelkező személy a 

betekintési lap kitöltésével igazolja a dolgozó személyi irataiba való betekintés tényét. 

A betekintési lapot a dolgozó személyi anyagában, könnyen hozzáférhető helyen kell 

tárolni. A betekintési lap mintáját jelen Szabályzat 10. sz. melléklete tartalmazza. 

6. Az Adatkezelő a közalkalmazottját tájékoztatja a munkaviszonyával összefüggő 

személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatót a munkaviszony kezdetén a 

közalkalmazottal közölni kell, aki azt megismeri és tudomásul veszi. A tájékoztatót két 

példányban készíti el a humánpolitikai feladatokért felelős szervezeti egység, 

amelyekből egy példány a közalkalmazotté, egy példány pedig bekerül a 

közalkalmazott személyi anyagába. A tájékoztatót jelen Szabályzat 9. sz. melléklete 

tartalmazza. 

VI. Az adatvédelmi tisztviselő 

1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének 

és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében a GDPR 37. cikk (1) 

bek. a) pontja, valamint az Infotv. 25/L. § (1) bek. a) pontja alapján adatvédelmi 

tisztviselőt jelöl ki. Az adatvédelmi tisztviselő jogállására és feladataira a GDPR és az 

Infotv. előírásai az irányadók. 

VII. Záró rendelkezések 

1. Jelen igazgatói utasítás kiadásának napján lép hatályba és egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi az Adatvédelmi Szabályzatról szóló 1/2019. sz. igazgatói utasítást, valamint 

annak módosításait, a 24/2019. sz. és 36/2019. sz. igazgatói utasításokat.  

2. Jelen igazgatói utasítás kihirdetése és megismerése dokumentálásnak módjára az 

igazgatói utasítások készítésének, figyelésének és felülvizsgálatának rendjéről szóló 

igazgatói utasítás rendelkezései irányadók. 

 

         Telkes Róbert 

               igazgató



 

 

 

1. sz. melléklet a 62/2021. számú Igazgatói utasításhoz 

 

 

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

 

6500  Baja,  Széchenyi  I. u.  2/c. 

Tel.: 79/525-100   Fax: 79/325-212 

e-mail: titkarsag@aduvizig.hu    weblapcím: www.aduvizig.hu 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

adatkezelési tájékoztatója 

 

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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 

(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 13. cikke és az információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. § (1)-(2) 

bekezdése alapján, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Adatkezelő) 

a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. 

 

Fogalmak 

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés. 

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 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 

harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 

vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 

hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

mailto:titkarsag@adukovizig.hu
http://www.adukovizig.hu/


 

 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

 

Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő és adatfeldolgozó megnevezése 

 

Adatkezelő: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: adatkezelő) 

Székhely: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c 

E-mail: titkarsag@aduvizig.hu 

Telefon: 79/525-100    

Fax: 79/325-212 

Adatkezelés helye: székhely és szakaszmérnökségek 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kazimity Gábriel 

Email: kazimity.gabriel@aduvizig.hu 

Telefon: 79/525-216 

Adatfeldolgozó: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133. 

E-mail: info@nisz.hu 

Telefon: 1/459-4200 

Fax: 1/303-1000 

Adatfeldolgozás helye: 1087 Budapest, Kőbányai út 14-18. 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló Európai Unió kötelező jogi aktusa: 

 

- 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 (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású 

szöveg) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 

április 27.) 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 

Az érintett jogai 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintettnek a személyes adatai kezelésével összefüggő tényekről az adatkezelés 

megkezdését megelőzően joga van tájékoztatást kapni. 

 

 

Hozzáféréshez való jog 

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő 

tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Az érintett hozzáféréshez való jogának 



 

 

 

érvényesítését az Adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy 

megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) 

bekezdésében meghatározott valamely érdek biztosításához. 

 

Helyesbítéshez való jog 

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve az 

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, 

azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve 

ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott 

további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött 

nyilatkozattal kiegészíti.  

  

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő korlátozza 

az adatkezelést, 

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 

hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának 

időtartamára, 

b) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne 

helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló 

információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az 

érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának 

időtartamára, 

c) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne 

helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, 

jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - 

során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 

végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne 

helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából 

az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig. 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes 

adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos 

érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

Az a) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő 

az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

 

Törléshez való jog 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 

személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

aa) az Infotv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes, 

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, 

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy 

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes 

adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés 

a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy 



 

 

 

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 

A GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy a 

rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, valamint az Adatkezelő vagy 

egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, akkor az érintett jogosult 

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az érintett előzetes tájékozódáshoz való jogát az Adatkezelő jelen adatkezelési 

tájékoztatóval biztosítja. 

Az érintett jogainak érvényesítését az Adatkezelő fent megadott bármely elérhetőségén 

kezdeményezheti. Az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az érintett kérelmét annak 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja 

és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton 

nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Vélelmezett jogsérelem esetén az érintett 

panasszal fordulhat az Adatkezelő felé, melynek megalapozottságát az adatvédelmi 

tisztviselő vizsgálja ki. Ha a panaszkezelés nem vezetne eredményre, az érintett: 

- panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, honlap: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-

1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

- bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az adatbiztonságot érintő intézkedések az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata és 

informatikai biztonsági szabályzata szerint valósulnak meg. Az Adatkezelő indokolatlan 

 

késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az őt érintő adatvédelmi incidensről. 

 

Az érintett személyes adataihoz hozzáférő személyek 

Az Adatkezelő azon dolgozói férhetnek hozzá az érintett személyes adataihoz, akik 

feladatellátásához a személyes adatok valamely körének megismerése szükséges. 

 

Az adatkezelés céljai: 

- szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása, módosítása, teljesítése, 

megszüntetése, 

- vízgazdálkodási feladatok teljesítése, 

- számviteli és gazdálkodási feladatok teljesítése, 

- egyéb igazgatási feladatok teljesítése. 

 

A szerződések teljesítéshez szükséges személyes adatok közlése (pl. szerződéskötő fél 

személyes adatainak szolgáltatása) a szerződés megkötésének előfeltétele. Az 



 

 

 

adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelőnek nem áll módjában szerződést kötni 

az érintettel. 

 

Kezelt adatok köre: név, születési név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, 

állampolgárság, személyazonosító igazolvány szám, személyi azonosító, adóazonosító jel, 

telefonszám, e-mail-cím, lakcím, tartózkodási hely, számlázási cím, bankszámlaszám, 

fénykép, mozgókép és a természetes személyre vonatkozó egyéb közölt adatok. 

 

Személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett adatközlése. 

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenységek: személyes adatokat tartalmazó 

dokumentumok rögzítése, rendszerezése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése. 

 

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződés és jogi kötelezettség 

teljesítése.  

A GDPR 6. cikk (1) albekezdése alapján: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

 

 

 

Az Infotv. 5. § (1) bek. alapján személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, 

különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, 

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott 

feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok 

kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, 

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy 

létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy 

javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal 

arányos, vagy 

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal 

arányos. 

 

Időtartama: ügyintézés ideje, közfeladat ellátásának ideje, cél megvalósulása, irattári 

őrzési idő letelte, szerződéses jogviszony tartama, jogvita időtartama, jogszabályban 

meghatározott őrzési idő letelte. 

 

Címzettje adott esetben: Belügyminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Magyar 

Államkincstár, Kormányhivatal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, könyvvizsgáló, Állami 

Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, közjegyző, bíróság, egyéb hatóságok. 



 

 

 

2. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

 

…………………………………………………………………………………... (tevékenység) 

adatkezelési nyilvántartása 

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 

6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c., Tel.: 

79/525-100, Fax: 79/325-212, e-mail: 

titkarsag@aduvizig.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei dr. Kazimity Gábriel, Tel.: 79/525-216, e-

mail: kazimity.gabriel@aduvizig.hu 

Adatkezelő szervezeti egység  

Adatkezelés célja(i)  

Érintettek köre  

Személyes adatok köre  

Személyes adatok forrása  

Adatkezelés jogalapja(i)  

Adathoz hozzáférő személyek köre  

Személyes adatok tárolásának helye  

Ha ismert, az adatok törlésére előirányzott 

határidő 

 

Műszaki és szervezési biztonsági 

intézkedések általános leírása 

 

Megjegyzés  

 

Kelt: ……………, …….. év …………… hó …. nap 

 

        ……………………………… 

          egységvezető 

 

 



 

 

 

3. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

Adatvédelmi incidensbejelentés 

Adatkezelő neve, elérhetőségei Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 

6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c., Tel.: 

79/525-100, Fax: 79/325-212, e-mail: 

titkarsag@aduvizig.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve, 

elérhetőségei 

dr. Kazimity Gábriel, Tel.: 79/525-216, e-

mail: kazimity.gabriel@aduvizig.hu 

Adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti 

egység 

 

Az adatvédelmi incidens jellege  

Az adatvédelmi incidensről való 

tudomásszerzés ideje 

 

Az adatvédelmi incidenssel érintett 

személyek köre 

 

Az adatvédelmi incidenssel érintett 

személyek hozzávetőleges száma 

 

Az adatvédelmi incidenssel érintett 

személyes adatok köre 

 

Az adatvédelmi incidensből eredő vagy 

valószínűsíthető következmények 

 

Az adatvédelmi incidens kezelésére tett 

vagy tervezett intézkedések leírása 

 

Megjegyzés  

 

Kelt: …………………………, ………. év …………….. hó …. nap 

 

         ……………………………. 

          egységvezető 



 

 

 

4. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

 

Kötelezően előírt adattovábbítás nyilvántartása 

Adatkezelő neve, elérhetőségei Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 

6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c., Tel.: 

79/525-100, Fax: 79/325-212, e-mail: 

titkarsag@aduvizig.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve, 

elérhetőségei 

dr. Kazimity Gábriel, Tel.: 79/525-216, e-

mail: kazimity.gabriel@aduvizig.hu 

Adattovábbító szervezeti egység  

Érintettek köre  

Továbbított személyes adatok köre  

Továbbított személyes adatok forrása  

Adattovábbítás jogalapja(i)  

Adattovábbítás címzettje(i)  

Nemzetközi adattovábbítás esetén a 

továbbított adatok köre 

 

Megjegyzés  

 

Kelt: ……………, …….. év …………… hó …. nap 

        ……………………………… 

          egységvezető 



 

 

 

5. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

 

Személyes adat egyedi továbbítására vonatkozó nyilvántartás 

Adattovábbító szervezeti egység  

Kérelem ikt. száma  

Kérelmező (harmadik személy 

vagy szerv) neve 

 

Érintettek köre  

Személyes adat továbbításának 

címzettje 

 

Továbbított személyes adatok 

köre 

 

Adattovábbítás jogalapja  

Adattovábbítás időpontja  

Megjegyzés  

 

Kelt: …………………………., ……….. év ………………… hó …. nap 

 

 

        ……………………………… 

         egységvezető 



 

 

 

6. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 személyes adatok kezeléséhez 

Alulírott:…………………………………………………………………………….…… (név), 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Szül.hely és idő: ………………………………………………………………………………...  

Anyja neve: …………………………………………………………………………………...... 

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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok 

ahhoz, hogy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint adatkezelő az általam az 

ügyintézés során megadott személyes adatokat a(z) 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….……... céljából kezelje. 

 

Az általam megadott személyes adatok köre (a megfelelő aláhúzandó): 

 

név,     születési név,     leánykori név,     születési hely és idő,    anyja neve,     

állampolgárság,     személyazonosító igazolvány szám,      személyi azonosító,     

adóazonosító jel,      társadalombiztosítási azonosító jel,      telefonszám,      e-mail-cím, 

lakcím,     tartózkodási hely,     számlázási cím,     bankszámlaszám, 

egyéb megadott személyes adatok köre: 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott személyes adatokat önkéntesen és megfelelő 

tájékoztatást követően adtam meg, azok valóságtartalmáért felelősséget vállalok. A 

hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

 

Kelt: ……………………., ………… év ……………. hó …. nap 

 

……………………. 

          aláírás 



 

 

 

7. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

Hozzáféréshez való jog nyilvántartása 

 

Érintett neve: ………………………………………………………….……............................... 

Kérelem ikt. száma:……………………………………………………………………………... 

Adatkezelő szervezeti egység:………………………………………………………………….. 

1. Adatkezelés 

Adatkezelő vagy adatfeldolgozó neve, 

elérhetőségei 

 

Adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

adatvédelmi tisztviselőjének neve, 

elérhetőségei 

 

Adatkezelés célja(i)  

Személyes adatok kategóriái  

Személyes adatok forrása  

Adatkezelés jogalapja(i)  

Személyes adatok megőrzésének 

időtartama 

 

Technikai és szervezési intézkedések 

leírása az adatbiztonságot illetően 

 

2. Adattovábbítás 

Adattovábbítás címzettje(i)  

Adattovábbítás jogalapja(i)  

Nemzetközi adattovábbítás esetén a 

továbbított adatok köre 

 

 

Az érintett jogairól és azok érvényesítésének rendjéről, valamint az adatvédelmi 

incidensről való tájékoztatást az adatkezelő honlapjáról elérhető adatkezelési tájékoztató 

tartalmazza a következő címen: 

http://www.aduvizig.hu/index.php/koezerdeku/adatkezelesi-tajekoztato 

 

Kelt: ………………….., …….. év …………… hó …. nap 

 

 

        ……………………………… 

          egységvezető 

 

 



 

 

 

8. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

Ikt. szám: ______-______/_______ 

 

…………………………………………...................................... jog  

nyilvántartása 

Adatkezelő szervezeti egység  

Kérelem ikt. száma 

 

 

Kérelmező neve 

 

 

Kérelem időpontja  

Kérelem tartalma 

 

 

Megtett intézkedés 

 

 

Megjegyzés 

 

 

 

Kelt: ………………….., …….. év …………… hó …. nap 

 

        ……………………………… 

          egységvezető 

  



 

 

 

9. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

 

 

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

 

6500  Baja,  Széchenyi  I. u.  2/c. 

Tel.: 79/525-100   Fax: 79/325-212 

e-mail: titkarsag@aduvizig.hu    weblapcím: www.aduvizig.hu 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

adatkezelési tájékoztatója 

közalkalmazottja részére 

 

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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 

(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 13. cikke, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 10. § (2)-(3) bekezdése, 

valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Infotv.) 16. § (1)-(2) bekezdése alapján, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint 

adatkezelő a közalkalmazottja (továbbiakban: érintett) részére a személyes adatai 

kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. 

 

I. A személyes adatok kezelésére vonatkozó lényeges információk 

 

Adatkezelő: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

Székhely: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c 

E-mail: titkarsag@aduvizig.hu 

Telefon: 79/525-100    

Fax: 79/325-212 

Adatkezelés helye: székhely és szakaszmérnökségek 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kazimity Gábriel 

Email: kazimity.gabriel@aduvizig.hu 

Telefon: 79/525-216 

Adatfeldolgozó: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133. 

E-mail: info@nisz.hu 

Telefon: 1/459-4200 

Fax: 1/303-1000 

Adatfeldolgozás helye: 1087 Budapest, Kőbányai út 14-18. 

Adatfeldolgozó: Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Illetmény Számfejtési 

Iroda 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 5/B. 

Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 96 

E-mail: ber.zal@allamkincstar.gov.hu 

Telefon: 92/503-100 

Fax: 92/503-190 

 

Adatkezelés célja: munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, 

megszüntetése. 

mailto:titkarsag@adukovizig.hu
http://www.adukovizig.hu/
mailto:titkarsag@aduvizig.hu
mailto:kazimity.gabriel@aduvizig.hu
mailto:ber.zal@allamkincstar.gov.hu


 

 

 

Adatkezelés jogalapja: Mt. 10. § (1) és (3) bek., GDPR 6. cikk (1) bek. a) – c) és f) 

pontja, az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény 34. § (1) bek., Infotv. 5. § (1) és (2) 

bek. 

Személyes adatok megőrzésének időtartama: a személyes adatokat tartalmazó 

dokumentumok irattári őrzési idejének leteltéig. 

Személyes adatok továbbításnak címzettje adott esetben: Belügyminisztérium, 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, Magyar Államkincstár, Kormányhivatal, Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami 

számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, könyvvizsgáló, közjegyző, oktatási és 

képzőhelyek, bíróság, egyéb hatóságok. 

Kezelt személyes adatok köre: név, születési név, leánykori név, születési hely és idő, 

anyja neve, állampolgárság, személyazonosító igazolvány szám, lakcímkártya szám, 

személyi azonosító, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, telefonszám, e-

mail-cím, lakcím, tartózkodási hely,  számlázási cím, bankszámlaszám, munkakör, 

beosztás, megbízatás, törzsszám, családi állapot, eltartottak adatai (neve, születési helye, 

ideje, anyja neve, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele) valamennyi 

iskolai végzettség, szakképzettség, és egyéb képesítés, tudományos fokozat, idegennyelv-

ismeret, címek, kitüntetések, személyi juttatások, nyugdíjpénztári tagság, önkéntes 

nyugdíjpénztári tagság, orvosi alkalmasság ténye, képernyő előtti munkavégzéshez 

éleslátást biztosító szemüvegre való jogosultság, testmagasság, ruházati méretek, 

fénykép, mozgókép, munkateljesítményének értékelése, minősítése, szakszervezeti 

tagság, kamarai tagsági viszony, korábbi foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó adatok, 

munkavállalói tartozás és a természetes személyre vonatkozó egyéb adatok. 

Személyes adatok gyűjtésének forrása: az érintett adatközlése, a munkáltató 

adatképzése. 

Adatbiztonsági intézkedések: az adatvédelmi szabályzatban és az informatikai 

biztonsági szabályzatban foglaltak szerint valósulnak meg. Az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az őt érintő adatvédelmi incidensről. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a munkáltató azon dolgozói, akik a 

dolgozó személyi anyagába betekintési joggal rendelkeznek, akik feladatellátásához a 

személyes adatok valamely körének megismerése szükséges, így különösen a munkáltatói 

jogokat gyakorló személyek és helyetteseik, a munkaügyi feladatokat ellátó egységek 

vezetője és munkatársai, a védelmi beosztást és a védekezési ruházatot, illetőleg 

munkaruhát nyilvántartó személy. 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenységek: személyes adatokat tartalmazó 

dokumentumok rögzítése, rendszerezése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése. 

 

II. Az érintettet az Infotv. és a GDPR alapján megillető jogok 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintettnek a személyes adatai kezelésével összefüggő tényekről az adatkezelés 

megkezdését megelőzően joga van tájékoztatást kapni. 

 

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat 

az adatkezelő a rendelkezésére bocsátja. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbíti, illetve kiegészíti. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő korlátozza 

az adatkezelést, 

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 



 

 

 

hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának 

időtartamára, 

b) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne 

helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 

információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az 

érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának 

időtartamára, 

c) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne 

helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, 

jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - 

során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 

végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d) ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne 

helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából 

az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig. 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes 

adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos 

érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

Az a) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő 

az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

 

Törléshez való jog 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 

személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

aa) az Infotv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes, 

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, 

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy 

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes 

adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés 

a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte, vagy 

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 

A GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy a 

rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, valamint az adatkezelő vagy 

egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, akkor az érintett jogosult 

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 



 

 

 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az érintett előzetes tájékozódáshoz való jogát a munkáltató jelen adatkezelési 

tájékoztatóval biztosítja. 

A fent meghatározott jogok érvényesítését a humánpolitikai feladatokat ellátó 

munkatársnál kell kezdeményezni. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől 

számított 25 nap. Vélelmezett jogsérelem esetén az érintett panasszal fordulhat a titkárság 

felé, melynek megalapozottságát a jogi feladatok ellátásáért felelős egység vizsgálja ki. Ha 

a panaszkezelés nem vezetne eredményre, az érintett: 

- panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, honlap: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-

1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), 

- bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

 

Ha az érintett a munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatai 

szolgáltatását elmulasztja, akkor az ezért való felelősség és az esetleges 

jogkövetkezmények őt terhelik. 

 

Az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem és tudomásul vettem. 

 

Kelt: ……………………, …….. év …………. hó …. nap 

 

 

 

       ………….…………………………….. 

        közalkalmazott neve 

 

 

       ……………………………………….. 

          aláírása 

  

https://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 

 

10. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

 

Betekintési lap  

a dolgozó személyi irataiba 

 

 

Dolgozó neve: ………………………………………………………………………………….. 

 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 

 

Betekintő neve Betekintés ideje Betekintés célja Betekintő aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

11. számú melléklet a 62/2021. sz. igazgatói utasításhoz 

 

 

Adatvédelmi incidenskezelési eljárásrend 

 

Az adatvédelmi incidenskezelési eljárásrend (a továbbiakban: eljárás) célja, hogy az Alsó-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál (a továbbiakban: Adatkezelő) esetlegesen előforduló 

adatvédelmi incidens (a továbbiakban: incidens) észlelése, kockázatának felmérése, 

bejelentése, valamint az incidens elhárítása gyors és szakszerű legyen. Az Adatkezelő 

megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes 

adatok védelmét a jogosulatlan adatkezeléssel, továbbá adatok vétlen elvesztésével, 

megsemmisülésével vagy károsodásával szemben. 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

Az eljárás folyamata: 

 

1. Az Adatkezelő incidensgyanús eseményt észlel vagy arról értesül. 

 

Incidensgyanús esemény észlelése (a felismerés az Adatkezelő szervezetén belül történik) 

vagy az arról való értesülés (a bejelentés az Adatkezelő szervezetén kívülről érkezik) 

esetén az észlelő vagy az arról értesülő dolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi 

tisztviselőt, valamint – ha az ismert – az incidenssel érintett szervezeti egység vezetőjét. 

Az adatvédelmi tisztviselő távolléte vagy akadályoztatása esetén a jogi feladatok 

ellátásáért felelős szervezeti egységet kell haladéktalanul tájékoztatni. 

 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kazimity Gábriel 

Email: kazimity.gabriel@aduvizig.hu 

Telefon: 79/525-216 

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő felméri az érintettre vonatkozó kockázatot. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő felméri az érintettre vonatkozó kockázatot, és erről – ha az 

ismert – az incidenssel érintett szervezeti egység vezetőjét, valamint az igazgatót 

tájékoztatja. Az adatvédelmi tisztviselő a felmérés során az alábbi körülményeket 

vizsgálja: 

- az incidens jellege, 

- a személyes adatok köre, érzékenysége és mennyisége, 

- az érintett azonosíthatóságának nehézsége, 

- az érintettre vonatkozó következmények súlyossága, valamint 

- az érintettek száma és sajátosságaik. 

 

Ha a felmérést követően megállapítást nyert, hogy az incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal az érintettre vonatkozóan, akkor ezt nem szükséges bejelenteni a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).  

 

3. Ha az incidens valószínűsíthetően kockázattal jár az érintettre vonatkozóan, akkor az 

adatvédelmi tisztviselő a Szabályzat II. fejezet 9. pontja szerinti bejelentés megtétele előtt 

tájékoztatja az igazgatót. Ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az 

érintettre vonatkozóan, akkor arról az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja. Az Adatkezelő 

nem tájékoztatja az érintettet, ha: 



 

 

 

- az incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy 

az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem áll fenn, vagy 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 

érintettet nyilvánosan közzétett információk útján (honlapon közlemény 

közzétételével vagy sajtóközlemény kibocsátása) tájékoztatja. 

 

4. Az incidensek kezelésére, elhárítására és dokumentációjára vonatkozó egyes 

részletszabályokat az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. 
 


