
Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve: 
A TEF által történő személyes adatok továbbítása címzettjeinek dinamikus nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF által történő személyes adatok 
továbbítása címzettjeinek dinamikus 
nyilvántartása az érintetti 
joggyakorlás elősegítése, valamint a 
személyes adatok kezelése (jogi) 
megfelelőségének biztosítása céljából 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre a TEF által történő személyes adatok 
továbbítása címzettjei 

8 az adatok forrása a címzettektől + cégjegyzék + 
nyilvánosan elérhető adatbázisok 
(weboldal) 

9 az adatok fajtái jogi személy, hatóság vagy egyéni 
vállalkozó megnevezése, székhelye, 
adószáma, 
nyilvántartási/cégjegyzékszáma, 
képviseletében eljáró személy, 
adattovábbítás célja, jogalapja 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és 
Igazgatási Főosztálya munkatársai, és 
a mindenkori adatvédelmi tisztviselő 
férhet hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
GDPR 30. cikk szerinti kötelező adatkezelési nyilvántartás 

1 az adatokért felelős munkakörének 
megnevezése 

adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF felelősségébe tartozóan végzett személyes 
adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást 
vezet az érintetti joggyakorlás elősegítése, 
valamint a személyes adatok kezelése (jogi) 
megfelelőségének biztosítása céljából 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre a TEF a felelősségébe tartozóan végzett személyes 
adatkezelési tevékenységekben érintett 
személyek 

8 az adatok forrása érintettektől, a címzettektől + cégjegyzék + 
nyilvánosan elérhető adatbázisok (weboldal) 

9 az adatok fajtái a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – 
ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az 
adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 
b) az adatkezelés céljai; 
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a 
személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes 
adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a 
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi 
szervezeteket; 
e) adott esetben a személyes adatok harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet részére 
történő továbbítására vonatkozó információk, 
beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi 
szervezet azonosítását, valamint a 9. cikk - 
Különös helyzetekben biztosított eltérések 49. 
cikk (1) bekezdésének második albekezdés 
szerinti továbbítás esetében a megfelelő 
garanciák leírása; 
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák 
törlésére előirányzott határidők; 
g) ha lehetséges, a 2. cikk - Az adatkezelés 
biztonsága 32. cikk (1) bekezdésében említett 
technikai és szervezési intézkedések általános 
leírása. 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és Igazgatási 
Főosztálya munkatársai, és a mindenkori 
adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá 

 

 



Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A TEF által igénybe vett adatfeldolgozók (GDPR 28. cikk) dinamikus nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése adatvédelmi tisztviselő (DPO) 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF által igénybe vett 
adatfeldolgozók nyilvántartása az 
érintetti joggyakorlás elősegítése, 
valamint a személyes adatok kezelése 
(jogi) megfelelőségének biztosítása 
céljából 

5 az adatkezelés jogalapja GDPR 30. cikk, GDPR 28. cikk 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre a TEF által igénybe vett 
adatfeldolgozók  

8 az adatok forrása az adatfeldolgozóktól + cégjegyzék + 
nyilvánosan elérhető adatbázisok 
(weboldal) 

9 az adatok fajtái jogi személy vagy egyéni vállalkozó 
megnevezése, székhelye, adószáma, 
nyilvántartási/cégjegyzékszáma, 
képviseletében eljáró személy, 
adatfeldolgozási szerződés kelte 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és 
Igazgatási Főosztálya munkatársai, és 
a mindenkori adatvédelmi tisztviselő 
férhet hozzá 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A Főigazgatóság szabályzatainak nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF hatályos szabályzatainak 
nyilvántartása, a szabályzatok 
módosításainak, hatályon kívül 
helyezésének nyomon követése 

5 az adatkezelés jogalapja SZMSZ 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF 

8 az adatok forrása TEF 

9 az adatok fajtái iktatószám, tárgy, hatálybalépés 
dátuma, hatályon kívül helyezte, 
hatályon kívül helyezés dátuma 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és 
Igazgatási Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A Főigazgatóság ügyrendjeinek a nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekből nyilvános adat 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF ügyrendjeinek nyilvántartása, 
az ügyrendek módosításainak, 
hatályon kívül helyezésének nyomon 
követése 

5 az adatkezelés jogalapja SZMSZ 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF 

8 az adatok forrása TEF 

9 az adatok fajtái iktatószám, tárgy, hatálybalépés 
dátuma, módosítás dátuma, hatályon 
kívül helyezte, hatályon kívül 
helyezés dátuma 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és 
Igazgatási Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
A Főigazgatóság jogügyleteinek a nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekű adat 
személyes adatot is tartalmaz 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF (vagy jogelődjei) által kötött 
jogügyletek nyilvántartása, a 
jogügyletek módosításainak, 
megszűnésének nyomon követése 

5 az adatkezelés jogalapja szerződés 

6 az adatkezelés időtartama 2019. augusztus 1-től 

7 az érintettek köre TEF, szerződő fél 

8 az adatok forrása érintett 

9 az adatok fajtái szerződések megnevezése (típusa), 
tárgya, a szerződést kötő felek neve, 
a szerződés értéke, határozott időre 
kötött szerződés esetében annak 
időtartama 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és 
Igazgatási Főosztálya munkatársai 

 

  



Szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Főosztály 

Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:  
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói határozatainak a 
nyilvántartása 

1 az adatokért felelős munkakörének megnevezése jogi referens 

2 a kezelt adat minősítése közérdekű adat 
személyes adatot is tartalmaz 

3 az adat formátuma excel tábla 

4 az adatkezelés célja a TEF tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaság alapítói 
határozatainak a nyilvántartása 

5 az adatkezelés jogalapja az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. 
(VI.25.) NVTNM rendelet 

6 az adatkezelés időtartama folyamatos 

7 az érintettek köre TEF, Gandhi Gimnázium Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

8 az adatok forrása TEF  

9 az adatok fajtái a TEF tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaság megnevezése, 
székhelye, alapítói döntések 

10 hozzáférés módja elektronikus formában a TEF Jogi és 
Igazgatási Főosztálya munkatársai 

 


