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Munkahelyi adatkezelésről szóló  
általános adatvédelmi szabályzat függelékei3.a

2. függelék: 
Megbízási szerződés adatfeldolgozásra

3. függelék: 
Adatvédelmi tisztviselő megbízása

4. függelék: 
Kapcsolattartó hozzájáruló nyilatkozat iratmintája

5. függelék: 
A szervezet egyes munkáltatói adatkezeléssel 
kapcsolatos szabályzata

6. függelék: 
Hatásvizsgálatra irányuló ajánlatkérő iratminta

7. függelék: 
Az elektronikus (munkahelyi kamerás) megfigyelőre-
ndszer alkalmazására vonatkozó tájékoztató

8.függelék: 
Megállapodás a munkáltató által a munkavégzéshez 
biztosított információtechnológiai vagy számítástechni-
kai eszköz használatáról

Az adatkezelési tevékenység nyilvántartási adatlapjai  
a következők:

a. Személyes adatok kezelése (A/I-A/V. adatlap.)
b. Közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított 

kérelem nyilvántartása (B./ adatlap)
c. Adatvédelmi incidens nyilvántartása (C./ adatlap)
d. Adatlap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság részére teljesítendő éves jelentéshez (D./ adatlap)
e. Az elfogadható adatvédelmi hatásvizsgálat 

szempontrendszere (E./ adatlap)
f. Az érintett személyes adatainak továbbítása (F./ adatlap)
g. Közérdekű  adatok továbbítása (G./ adatlap)

1. függelék: 
Adatkezelési tevékenység nyilvántartásai és általános adatvé-
delmi tájékoztató 

Az adatvédelmi tájékoztató táblázatok formájában – az adatkeze-
lési tevékenység nyilvántartási adatlapjait is bemutatva - foglalja 
össze az előzetes tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit.
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KÜLÖNÖSEN KÖZFELAdAt ELLÁtÁSA ESEtéN IRÁNyAdÓ:

9. függelék: 
Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 
szóló szabályzat

10. függelék: 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

11. függelék: 
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjéről szóló szabályzat

12. függelék: 
Tárgyévi éves adatvédelmi feladatterv

13. függelék: 
Kockázatbecslés és hatásvizsgálat

Munkahelyi adatkezelésről szóló  
általános adatvédelmi szabályzat függelékei3.b
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Egyéb dokumentumok:4
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