Adatvédelmi tisztviselő online bejelentése
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetővé tette az online
Adatvédelmi Tisztviselő bejelentő rendszerét, amelyben minden adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
kötelezett szervezet be kell, hogy jelentse kinevezett vagy szerződött adatvédelmi tisztviselőjét.
Az alábbiakban részletesen leírjuk, hogy ezen kötelezettségnek hogyan kell eleget tenniük.
Bejelentés megtételére az alábbi oldalon van lehetőség:
https://dpo-online.naih.hu/

1. Első körben Regisztrációra van szükség, amelyhez egy felhasználónévre, email címre, valamint egy
szabadon választott jelszóra van szükség. A jelszónak tartalmazni kell kis és nagybetűt, számot és
egy speciális karaktert is. A regisztrációt, bejelentést célszerű a Jegyzőnek, illetve
Intézményvezetőnek megtenni, mint az adatkezelő felelős vezetője. A megadott email címre fog a
NAIH minden tájékoztatást a bejelentéssel kapcsolatban megküldeni. S ide küld egy megerősítő
linket is emailben, amelyre kattintva a regisztrációt véglegesíteni tudják.

HANGANOV Kft.
www.hanganov.hu

2. A regisztráció véglegesítését és belépést követően a bal felső menüsorban a „Bejelentés adatainak
rögzítése” menüpontra, majd a „Tovább a bejelentő adatainak megadása” feliratra kattintva meg
kell adni a bejelentő adatait (név, email cím telefonszám). Az email cím lehet ugyanaz, mint a
regisztráció során megadott.

3. A Mentés gombra kattintva, a következő oldalon az Adatkezelő/Adatfeldolgozó adatainak
megadása szükséges
Itt a „Nem természetes személy (gazdálkodó szervezet, egyesület, költségvetési szerv.) adatkezelő
vagy adatfeldolgozó adatainak rögzítése” pontra kell kattintani, s a Hivatal, illetve Intézmény
adataival kitölteni, majd elmenteni a rögzített adatokat a Mentés gombra kattintva.
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4. Az Adatvédelmi tisztviselő adatainak rögzítése oldalon szintén a „Nem természetes személy
(gazdálkodó szervezet, ügyvédi iroda…) adatvédelmi tisztviselő adatainak rögzítése” pontra
kell kattintani, s az alábbiakban megadott adatokkal kitölteni, majd elmenteni a rögzített adatokat a
Mentés gombra kattintva.

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó mezőben a regisztráció során megadott adat szerepel (azt kell
kiválasztani). A Hivatal, illetve az Intézmény hivatalos neve.
Az URL cím, ahol az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége közzétételre került mezőbe, a Hivatal /
Intézmény weboldalát kell beírni (amennyiben az általunk korábban javasolt és megküldött Adatkezelési
tájékoztató már felkerült a weboldalra, mert abban szerepel nevesítetten az adatvédelmi tisztviselő).
A többi mezőbe pedig az alábbi táblázat alapján szükséges az adatokat felvenni (Postafiók adatok nélkül,
az üresen hagyandó):
Adatvédelmi tisztviselő szervezet teljes neve:
Adatvédelmi tisztviselő szervezet rövid neve:
Adatvédelmi tisztviselő szervezet adószám:
Cégjegyzékszám:
Szervezeti forma:
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Email cím:
Levelezési cím:
Irányítószám:
Település:
Közterület neve, házszám:
Postafiók:
Postafiók irányítószáma:
Telefonszám:

info@hanganov.hu
2730
Albertirsa
BA-KO u. 6.
+36307479101

A Mentés gombra kattintva a rögzített adatok megjelennek az oldalon, továbbá egy Beküldés gomb
alul, jobb oldalon, amelyre kattintva véglegesíthető a bejelentés.
Kérjük, hogy ezt ne felejtsék el megnyomni, mert anélkül a bejelentés nem valósul meg!!!

A NAIH a bejelentésről tájékoztatást küld cégünk számára, mivel az adatvédelmi tisztviselőre
vonatkozó bejelentést a Hatóság akkor tekinti érvényesnek, ha az adatvédelmi tisztviselő a bejelentésben
közölt e-mail címére küldött értesítés alapján az adatokat 15 napon belül jóváhagyja.
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