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TÁJÉKOZTATÁS
a GOPR-rel kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Tisztelt

Képvisel ő -tes tület!

Az Európai Unió Parlamentje és Tanácsa 20 16/679. számú rendelete 20 16. máj us 24. napjától
hatályos, kötelező alkalmazásának kezdőnapja 20 18. május 25. Az uniós jogalkotó 2 éves
felkészü lés i időt biztosított. Az eltelt 2 éves felkészülési idő alatt az adatvédelmi hatóság
kevés számú jogértelmezése és állásfoglalása érdemben, konkrét kérdésekben nem segítette a
GDPR megfelelő érte lmezését és a helyes joggyakorlás kialakítását. Az Info törvény (2011.
évi CXll . törvény) módosítása is váratott magára, ami 20 18. augusztus 25. napjától hatá lyos.
A szinté n szükséges ágazati szabályok módosítása beláthatatlan időpontban vannak. így az
egyes jogforrási szintek ütköznek egymással, amely számos jogértelmezési , illetve
jogalka lmazási problémát vet fel.
Intézményeknek, gazdasági társaságoknak az Önkormányzat segí tséget nyújtott a GDPR-nek
való megfele lés elérésében. A szabályzatok, táj ékoztatók elkészültek, bár cé l szerű lenne
megvizsgálni, hogy hogyan kerültek ezek átültetésre az adott intézménynél, gazdasági
társaságnál. Az is megál lapítható, hogy az intézménye k nem m inden esetben rendelkeznek
ko rszerű informatikai infrastruktúrával, amely körülményessé teszi a GDPR rendelet által
e l őírtak betartását, illetve betartatását Több intézménynek a mai napig nincs kijelölt
adatvédelmi fele l őse. Ennek a feladatnak az ellátását célszerű a GMK szervezeti keretei
között megoldani. Az intézm ények, gazdasági társaságok munkaváll alói az adatvédelemmel
kapcsolatos oktatáson részt vettek.
A Pol gármesteri Hivatal részérő l a Weboldal adatkezelési tájékoztató; Adatvédelmi incidens
keze lési szabályzat; Adatvédelmi minőség po litika. általános adatkezelési és adatvédelm i
szabályzat; Személyes adatok keze léséhez kapcsolódó érintetti kérelmek teljesítésének
rendjérő l szó ló Szabályzat került kiadásra. Az ügyintézők részére készül t egy általános
tájékoztatás a GDPR-rel kapcsolatos m ini mális elvárásokról. A Hivatal munkavállalói
oktatásban részesültek.
A Hi vatal egy

k ül ső

szakembert bízott meg adatvédelmi tisztvi selői feladat ellátásáva l.

További feladat a adatvagyonleltár elkészítése szervezeti egységenként föosztá lyonként,
osztályo nként és csoportonként, majd ezt követően szervezeti egységenként az adatkezelési és
adatvédelm i szabályzat kialakítása ennek megfelelően.
A közérdekű adatok ny ilvánosságra hozatalának és a közérdekü adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendj éről szóló Szabályzat, az Informat ikai Biztonsági
Szabályzat átdolgozása fo lyamatban van.

Új szabályzatként e l őkészületben van a Munkáltatói szabályzat a munkaügyi adatkezelésről,
mely a 1Iivatalban dolgozók és az álláspályázatra
kezelésével fo glalkozik.
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személyes adata inak

!\ honlapon közzétett nyomtatványok fe lülvizsgálata és a GDPR-nek való megfe leltetése

szintén fo lyamatban van.

A honlapon közzétett nyomtatványok felülvizsgálata és a GDPR-nek való megfeleltetése
szintén folyamatban van.
Az ágazati j ogszabályok változását követően pedig újra fe lül kell vizsgálni Szabályzatainkat,
hogy a változásoknak megfelelj en.
A Hivatal dolgozói fo lyamatos tájékoztatásban, oktatásban részesülnek a jövőben is, hogy a
változásokat a munkájuk során tudják alkalmazni.
A Hi vatalnál lezajlott információ biztonsági ellenőrzés kapcsán elkészült egy cselekvési terv a
Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság részére, amely a Hatóság által
megállapított biztonsági hiányosságok kezelését szolgálja. A tervnek megfelelően kártyás
beléptető rendszert kell kialakítani az épületben, valamint a Hivata lba érkező látogatókat,
ügyfeleket regisztrálni kell. Logikai védelmi intézkedéseket ír e l ő pl. az internet használat,
USB portok használata, idegen eszközök hálózatba történő csatlakoztatása esetében.
Külön problémát jelent majd a Hivatal által használt elekt ronikus információs rendszerek
biztonsági osztályba sorolása és ezeknek a biztonsági osztályoknak a megfelelő védelmi
intézkedések végrehajtása.
Adatvédelmi szempontból ezen rendszerek bevezetése új abb szabályozásokat, szabályok
elkészítését jelenti.
A hazai informác ióbiztonsági j ogi szabályozottsága részletes, végrehajtó rendelete konkrét
elvárásokat, követelményeket határoz meg, aminek meg ke ll felelni . Az uniós adatvédelmi
rendelet és a hazai adatvédelmi szabályozás az információbiztonsági e lő írásokkal és
szemlélettel több esetben is ellentétes. Jogszabályai és be l ső szabálya i is ütköznek egymással.
Ebben a j ogszabályi környezetben igyekszünk a tő lünk te lhető legszakszerűbben megfelelni a
jogszabályi e l ő írásoknak.
Budapest, 2018. november
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