6/2008. számú rektori utasítás
a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzatának végrehajtásáról

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) adatvédelmi szabályzatának végrehajtására – az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere 50. §-ával összhangban – az alábbi rektori utasítást
bocsátom ki.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Az utasítás hatálya
1. § Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karára, önálló szervezetére és szervezeti
egységére, valamint az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyekre.

II. Fejezet
Az adatvédelmi felelıs feladatai
2. § Az adatvédelmi felelıs az adatvédelmi szabályzat 19. §-ban foglalt feladatainak ellátása
érdekében:
a) elkészíti az Egyetemen folyó adatkezelések törzskönyvét,
b) teljesíti az adatvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket,
c) adatvédelmi képzést szervez,
d) kezdeményezi az adatkezelést érintı nyomtatványok megalkotását, módosítását,
e) állásfoglalásokat ad ki,
f) éves ellenırzési terv alapján ellenırzi az adatkezelések és adatfeldolgozások törvényességét,
törvénysértés esetén felhívja az adatkezelıt annak megszüntetésére.
3. § (1) Az egyetemi adatvédelmi felelıs a 2. §-ban meghatározott tevékenységének ellátása érdekében
az Egyetem valamennyi szervezeti egységénél jogosult az adatkezelésekbe, valamint a hozzájuk
kapcsolódó jegyzıkönyvekbe és törzskönyvekbe betekinteni.
(2) Az adatvédelmi felelıs valamennyi szervezeti egység vezetıjétıl és munkatársaitól szóban vagy
írásban felvilágosítást kérhet. A tájékoztatás valóságtartalmáért a tájékoztatást adó felelısséggel
tartozik.
4. § Az adatvédelmi felelıs a tevékenységérıl félévente beszámolót készít, amelyet tárgyév január 31ig, illetve június 30-ig az Egyetem fıtitkárához juttat el.
Az adatvédelmi képzési program
5. § (1) Az Egyetemen folyó adatkezelések törvényességének biztosítása érdekében az adatvédelmi
felelıs az adatkezelést végzı közalkalmazottak részére 6 órás adatvédelmi képzést szervez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott oktatás megszervezésében az Egyetem szervezeti egységeinek
vezetıi kötelesek együttmőködni.
6. § (1) Az adatvédelmi képzésen való részvétel az Egyetem adatkezeléssel foglalkozó dolgozói
számára kötelezı.
(2) A képzésen bármely, az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személy részt vehet.
(3) A képzésen való részvétel ingyenes, és a munkaidıbe beleszámít.
(4) A képzést követıen a képzésen kötelezıen részt vevı személyek az 1. sz. mellékletben
foglaltaknak megfelelı nyilatkozatot tesznek.

III. fejezet
Záró és hatályba léptetı rendelkezések
7. § Jelen utasítás 2008. április 10. napján lép hatályba.

Pécs, 2008. április 10.

Dr. Gábriel Róbert
rektor
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1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………………………………… (anyja
neve: …………………… született: …………………………………..) kijelentem, hogy a PTE
adatvédelmi felelıse által szervezett adatvédelmi képzésen részt vettem és a PTE adatvédelmi
szabályzatát megismertem.
Tudomásul veszem, hogy az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek vétkes megszegése esetén – a
PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 41. § - 48. §-ai alapján – fegyelmi és kártérítési
felelısséggel tartozom.

Pécs, 20……………………………….

Aláírás

3

