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33/2019. számú Igazgatói Utasítás 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 
számú rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzatáról szóló 21/2019 (OVF) számú főigazgatói utasításában foglaltaknak megfelelőn 
az alábbiak szerint szabályozom: 
 

I. Hatály és értelmező rendelkezések 

1. Jelen Igazgatói utasítás személyi hatálya kiterjed az Igazgatóság közalkalmazottaira, 
munkavállalóira és közfoglalkoztatottjaira. 

2. Az Igazgatói utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Igazgatóság által folytatott minden 
olyan adatkezelésre, amely természetes személy adataira vonatkozik, függetlenül az 
adatkezelés módjától. 

3. Jelen igazgatói utasítás nem ismétli meg a fent megjelölt GDPR rendeletben, az 
Infotv-ben és OVF Főigazgatói utasításban foglaltakat, azok rendelkezéseivel, 
fogalom meghatározásaival együtt kell alkalmazni. 

II. Adatkezelés jogalapja 

1. Személyes adat kezelése az alábbi esetekben jogszerű: 
a) az adatkezelést jogszabály elrendeli, 
b) az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, létrehozása érdekében szükséges, 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges, 
d) az adatkezelés valamely természetes személy érdekeinek védelme miatt 

szükséges, 
e) az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, 
f) az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta. 

2. Személyes adat a II. fejezet 1. bekezdés a-e) pontjainak hiányában az érintett 
hozzájárulása alapján kezelhető. 

III. Adatvédelmi tisztviselő 

1. Az igazgató az adatvédelemmel kapcsolatos tevékenység jogszerűségének, valamint 
az érintetti jogok érvényesülésének biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelöl 
ki. 
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IV. Adatvédelmi incidens 

 
1. Az adatvédelmi incidenst legkésőbb a tudomásra jutástól számított 24 órán belül 

közölni kell a mindenkori adatvédelmi tisztviselővel és az Informatikai Osztály 
vezetőjével. 

2. Adatvédelmi incidens elhárításáért a 8. számú mellékletben meghatározott eljárásrend 
alapján az Informatikai Osztály vezetője felelős, az elhárításban résztvevő 
munkavállalók bevonásával. 
 

V. Nyilvántartás 

1. Minden szervezeti egység köteles az általa végzett adatkezelési tevékenységről 
elektronikusan vagy papír alapon nyilvántartást vezetni az 5., 6. és a 7. számú 
mellékletben foglaltak szerint és azt a mindenkori adatvédelmi tisztviselő részére 
véleményezésre megküldeni. 

2. Az Informatikai Osztály gondoskodik az adatvédelmi incidensek nyilvántartásának 
vezetéséről a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.  
 

VI. Záró rendelkezések 
 

1. A 21/2019. számú OVF utasításban szereplő mellékletek helyett jelen Igazgatói 
utasítás mellékleteit kell alkalmazni. 

2. Jelen Igazgatói utasítás az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
a tárgykörben korábban kiadott 46/2012. számú Igazgatói utasítás. 

Szombathely, 2019. augusztus 

……………………………….. 

Gaál Róbert 
          igazgató 

 

 

1. számú melléklet: Adatkezelési hozzájárulás  
2. számú melléklet: Adatvédelmi hatásvizsgálat 
3. számú melléklet: Adatvédelmi incidens nyilvántartás 
4. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 
5. számú melléklet: Adattörlési nyilvántartás 
6. számú melléklet: Adatkezelési nyilvántartás 
7. számú melléklet: Személyes adat továbbításra vonatkozó nyilvántartás 
8. számú melléklet: Adatvédelmi incidenskezelési eljárásrend 
9. számú melléklet: Tájékoztatás ellenőrzésről 
10. számú melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről 
 


