
 

 

 Üdvözöljük az adatvédelmi tisztviselő honlapján! 

Az Európai Számvevőszéket sajátos jogi kötelezettségek terhelik a személyes adatok védelme és feldolgozása 
terén. Ezeket a kötelezettségeket a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek 
által történő feldolgozása tekintetében a természetes személyek védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2018. október 23-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2018/1725 rendelet határozza meg. 

Az (EU) 2018/1725 rendelet egyrészt meghatározza a személyes adatok európai intézmények általi 
feldolgozására irányadó jogi elveket, másrészt előírja, hogy minden uniós intézménynél és szervnél legalább egy 
személyt kell ki kell nevezni adatvédelmi tisztviselőnek.  

Az adatvédelmi tisztviselő elsődleges feladata, hogy saját intézményén belül független módon biztosítsa a 
rendelet alkalmazását. 

Feladatai pontosabban a következők: 

- adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeik és jogaik tekintetében tájékoztatást és tanácsadást nyújt a 
személyes adatok feldolgozásáért felelős személynek, az ilyen adatokat kezelő munkatársaknak, illetve 
alvállalkozóknak; 

- nyomon követi az adatvédelmi rendelet és az adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazó egyéb uniós 
jogszabályok betartását; 

- nyomon követi az adatkezelő vagy adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső 
szabályainak betartását, beleértve a felelősségi körök kijelölését is; 

- ismereteket terjeszt a személyes adatok feldolgozásában részt vevő munkatársak körében és számukra 
képzést biztosít; 

- ellenőrzéseket végez vagy szervez az adatvédelmi kötelezettségek betartását illetően; 
- biztosítja, hogy azok, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, tájékoztatást kapjanak az adatvédelmi 

rendelet szerinti jogaikról és kötelezettségeikről; 
- tanácsot ad, ha a bizalmas jelleget, az integritást vagy a hozzáférhetőséget érintő adatvédelmi incidens 

miatt értesítés vagy közlemény kiadása válik szükségessé; 
- tanáccsal szolgál adatvédelmi hatásvizsgálat végrehajtásakor, nyomon követi annak végrehajtását, 

illetve konzultál az európai adatvédelmi biztossal, ha kétség merül fel az ilyen hatásvizsgálat 
szükségességét illetően; 

- tanáccsal szolgál arra nézve, hogy szükség van-e előzetes konzultációra az európai adatvédelmi biztossal 
akkor, amikor a személyes adatok feldolgozása nagy kockázatot jelentene természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, és az adatkezelő azon a véleményen van, hogy a rendelkezésre álló 
technológiák és végrehajtási költségek mellett a kockázat ésszerű eszközökkel nem csökkenthető; 

- reagál az európai adatvédelmi biztos kéréseire; 
- biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek során ne sérüljenek azok jogai és szabadságai, akiknek a 

személyes adatait feldolgozzák. 

Az adatvédelmi tisztviselő ezenkívül nyilvántartást vezet az Európai Számvevőszéknél végzett minden 
személyesadat-feldolgozásról is. Ez a nyilvántartás, amelynek információkat kell tartalmaznia az adatfeldolgozás 
céljáról és feltételeiről, valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhető. 

Az adatvédelmi tisztviselő gyakorlati ajánlásokat tehet a Számvevőszék adatvédelmének javítása érdekében, és 
adatvédelmi tanácsokat adhat mind az intézménynek, mind a számvevőszéki adatkezelőknek és -
feldolgozóknak. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf


 

 

A személyzeti bizottság, az adatkezelők és -feldolgozók, illetve bármely más személy a hivatalos csatornák 
igénybevétele nélkül konzultálhat az adatvédelmi tisztviselővel a rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával 
kapcsolatos bármely kérdésben. 

Az adatvédelmi tisztviselő saját kezdeményezésére, illetve az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, az érintett 
személyzeti bizottság vagy bármely egyén kérelmére vizsgálhatja a feladataihoz közvetlenül kapcsolódó és 
tudomására jutó ügyeket és tényeket, és vizsgálatáról jelentést küldhet a vizsgálatot kérő személynek, az 
adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak . 

Senki sem szenvedhet sérelmet amiatt, mert a rendelet feltételezett megsértésével kapcsolatban kapcsolatba 
lépett az adatvédelmi tisztviselővel. 
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