
  

SEGÉDLET

az EU adatvédelmi rendeletének 

alkalmazására való felkészüléshez

WE CARE.  WE DARE.  WE EXCEL.





A Szecskay Ügyvédi Iroda adatvédelmi 

kiadványának célja, hogy segítse az 

iroda jelenlegi és leendő ügyfeleit az EU 

adatvédelmi rendeletének alkalmazására  

való felkészülésben.

Az előírások be nem tartása jelentős összegű 

bírsággal járhat, ezért is fontos időben 

elkezdeni a felkészülést az új szabályok 

alkalmazására.



Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Koncepcionális változás: A Rendelet 

közvetlenül alkalmazandó és hatályos az EU 

valamennyi tagállamában. Az elérni kívánt 

cél, hogy az Unión belül egységes legyen az 

adatvédelmi szabályozás. A Rendelet alapján 

azonban a tagállamok bizonyos szabályokat 

konkretizálhatnak, illetőleg kiegészíthetnek. 

Az eredmény: Nem lesz teljesen egységes 

adatvédelmi szabályozás az EU-n belül, 

azonban a tagállami szabályozások 

lényegesen közelebb kerülnek majd 

egymáshoz, mint az Irányelv alapján. (Eljárási 

szabályok tekintetében több eltérés lehet.)

Főbb újdonságok: extraterritoriális hatály, 

adathordozhatóság, felejtéshez való jog, 

beépített adatvédelem, alapértelmezett 

adatvédelem, nagy összegű bírság, 

álnevesítés, profilalkotás, adatvédelmi 

hatásvizsgálat, adatvédelmi incidens 

bejelentése, együttműködési és egységességi 

mechanizmus, stb. A részletekhez tekintse 

meg a vonatkozó fejezetet.

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az irányelv: 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (“Rendelet”) váltja fel a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szóló 95/46/EK irányelvet (“Irányelv”). A Rendelet alkalmazására 2018. május 25-től 

kezdődően fog sor kerülni, így eddig az időpontig fel kell készülni a a Rendeletnek megfelelő 

adatkezelésre / adatfeldolgozásra.

Mit jelent a Rendelet hatályba lépése és milyen újdonságokra kell felkészülni?
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Mit tegyenek az adatkezelők, adatfeldolgozók annak érdekében, hogy 

megfeleljenek a Rendeletnek?

 • Az adatkezelőnek / adatfeldolgozóknak célszerű minél előbb megismerniük a Rendelet 

követelményeit.

 • Javasolt megismerni a tagállami adatvédelmi hatóságok, WP29 Munkacsoport és az 

Európai Adatvédelmi Testület által a Rendelet alkalmazásával kapcsolatban kiadott 

állásfoglalásokat.

 • Az adatkezelési tevékenységeket a Rendelet szabályai fényében javasolt áttekinteni. 

A szükséges intézkedéseket 2018. május 25-e előtt meg kell tenni.

 • Amennyiben új adatkezelési tevékenység megkezdését tervezik, annak Rendeletnek való 

megfelelőségét célszerű biztosítani még 2018. május 25-e előtt, annak érdekében, hogy 

időt és költséget takarítsanak meg.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Hatály

A Rendelet területi hatálya szélesebb körű, mint az Irányelvé, mivel a Rendeletben megjelenik 

az ún. extraterritorális hatály.

A Rendeletet alkalmazni kell az Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy 

adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben végzett adatkezelésére, függetlenül attól, 

hogy az adatkezelés az Unió területén történik vagy sem.

Ugyanakkor, a Rendelet alkalmazandó az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak 

az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett 

kezelésére is, ha az adatkezelési tevékenység:

 • áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban tartózkodó érintettek számára történő 

nyújtásához kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért; [a 

nyelv vagy a fizetőeszköz fontos elem lehet annak eldöntésekor, hogy az EU-ba 

irányult-e a szolgáltatás] vagy

 • az érintettek viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódik, feltéve, hogy az Unió 

területén belül tanúsított viselkedésükről van szó. [pl. webtracking].

Következtetés:

Az adatkezelőknek 
és adatfeldolgozóknak 

célszerű ellenőrizniük, 
hogy tevékenységük a 

Rendelet hatálya 

alá tartozik-e.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Új gondolkodásmódra lesz 

szükség:

Az adatkezelés megtervezésekor az 

adatkezelő köteles olyan megfelelő 

technikai, szervezési és biztonsági 

intézkedéseket végrehajtani, 

amelyek célja az adatvédelem 

hatékony érvényesítése („beépített 

adatvédelem”).  

[Ezen alapelvek: jogszerűség, 

tisztességes eljárás és átláthatóság, 

célhoz kötöttség, adattakarékosság, 

pontosság, korlátozott tárolhatóság, 

integritás.]

Az adatkezelő köteles megfelelő 

technikai és szervezési intézkedéseket 

végrehajtani, amelyek biztosítják, hogy 

kizárólag a cél eléréséhez szükséges 

személyes adatok kezelésére 

kerüljön sor („alapértelmezett 

adatvédelem”).

Következtetés:

A Rendelet megköveteli, 
hogy az adatkezelők a 

működésüket a kezdetektől 
fogva az adatvédelmi szabályok 

figyelembevételével tervezzék meg. 
Az adatkezelőknek célszerű át-

tekinteniük, hogy tevékeny- 
ségük megfelel-e ennek az 

elvárásnak.

Beépített adatvédelem / Alapértelmezett adatvédelem

7



Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül:

I. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez;

II. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges;

III. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

IV. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges;

V. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

VI. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. [Érdekmérlegelés elve]

Következtetés:
Az adatkezelők köte-

lesek gondoskodni ar-
ról, hogy az adatkezelésnek 

megfelelő jogalapja legyen. Az 
adatkezelőknek képesnek kell 

lenniük annak igazolására, 
hogy az adatkezeléshez 

rendelkeznek megfe-
lelő jogalappal.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

A különleges adatok (pl. egészségügyi adatok) kezelésére speciális szabályok vonatkoznak.

A gyermekek különleges védelmet élveznek a személyes adataik kezelése tekintetében.

A hozzájárulás feltételeit is szabályozza a Rendelet.

9



Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása

A kötelezettség egyaránt vonatkozik az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra.

Minden adatkezelő a felelősségi körébe tartozóan végzett adatkezelési 

tevékenységekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az adatkezelő (ha van ilyen, a közös adatkezelő, az adatkezelő képviselője és az 

adatvédelmi tisztviselő) nevét és elérhetőségét;

 • az adatkezelés céljait;

 • az érintettek kategóriáinak, a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;

 • olyan címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítására vonatkozó információkat;

 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket;

 • ha lehetséges, az adatkezelés biztonságához kapcsolódó technikai és szervezési 

intézkedések általános leírását.

Minden adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett 

adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról, amely tartalmazza:

 • az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók nevét és elérhetőségeit, és minden olyan 

adatkezelő nevét és elérhetőségeit, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó 

eljár;

 • az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit;

 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítását;

 • ha lehetséges, az adatkezelés biztonságához kapcsolódó technikai és szervezési 

intézkedések általános leírását.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Kivétel a nyilvántartás vezetési kötelezettség alól:

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik a 250 főnél kevesebb

személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve,

 • ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve 

valószínűsíthetően kockázattal jár,

 • ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy

 • ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy büntetőjogi 

felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 

személyes adatoknak a kezelésére.

Következtetés:
Az adatkezelőknek és adat-

feldolgozóknak meg kell vizs-
gálniuk, hogy vonatkozik-e rájuk 

a nyilvántartás vezetésére vonatkozó 

kötelezettség. Amennyiben igen, ki kell 
alakítaniuk a nyilvántartás vezetésének 
belső rendjét, majd vezetniük kell ezen 

nyilvántartásokat és a hatóság 

megkeresése esetén, a hatóság 

rendelkezésére kell  

bocsátaniuk.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat készítésére irányuló kötelezettség az adatkezelőkre vonatkozik.

„Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel 

annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal 

jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az 

adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett 

adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.”

Következtetés:

Az adatkezelőknek 

át kell tekinteniük a 

tevékenységüket és megál-

lapítani, hogy szükséges-e 

adatvédelmi hatás- 

vizsgálatot végezniük.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen 

az alábbi esetekben kell elvégezni:

 • természetes személyekre vonatkozó 

egyes személyes jellemzők olyan 

módszeres és kiterjedt értékelése, amely 

automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapul, és amelyre 

a természetes személy tekintetében 

joghatással bíró vagy a természetes 

személyt hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintő döntések épülnek; [pl. 

automatizált hitelbírálat, automatizált 

teljesítményértékelés];

 • a személyes adatok különleges 

kategóriái, vagy a büntetőjogi 

felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre 

vonatkozó személyes adatok nagy 

számban történő kezelése; [pl. 

egészségügyi adatok kezelése]; vagy

 • nyilvános helyek nagymértékű, 

módszeres megfigyelése.

A hatásvizsgálatnak ki kell terjednie 

legalább:

 • a tervezett adatkezelési műveletek 

módszeres leírására és az adatkezelés 

céljainak ismertetésére, beleértve adott 

esetben az adatkezelő által érvényesíteni 

kívánt jogos érdeket;

 • az adatkezelés céljaira figyelemmel az 

adatkezelési műveletek szükségességi és 

arányossági vizsgálatára;

 • az érintett jogait és szabadságait érintő 

kockázatok vizsgálatára; és

 • a kockázatok kezelését célzó 

intézkedések bemutatására, ideértve 

a személyes adatok védelmét és az e 

rendelettel való összhang igazolását 

szolgáló, az érintettek és más személyek 

jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő 

garanciákat, biztonsági intézkedéseket 

és mechanizmusokat.

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat 

megállapítja, hogy az adatkezelés az 

adatkezelő által a kockázat mérséklése 

céljából tett intézkedések hiányában 

valószínűsíthetően magas kockázattal 

jár, a személyes adatok kezelését 

megelőzően az adatkezelő konzultál a 

felügyeleti hatósággal.
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Szecskay Ügyvédi IrodaSegédlet az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

Adatvédelmi incidens bejelentése

Mind az adatkezelőkre, mind az adatfeldolgozókra vonatkoznak e körben bizonyos 

kötelezettségek.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő bejelenti az illetékes felügyeleti 

hatóságnak indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, 

hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve. (Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is.)

A bejelentésben legalább:

I. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét (beleértve, ha lehetséges, az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit 

és hozzávetőleges számát);

II. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

III. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

IV. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket (beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 

hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket).

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst bejelenti az adatkezelőnek, az arról 

való tudomásszerzését követően, indokolatlan késedelem 

nélkül.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi 

incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait 

és az orvoslására tett intézkedéseket. 

Következtetés:

Az adatkezelőknek fel 

kell készülniük az adatvédel-

mi incidensek nyilvántartására 

és a hatóság, valamint az 

incidenssel érintet-

tek tájékoztatására.
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Az érintettet nem kell tájékoztatni, amennyiben: 

I. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 

és ezeket az intézkedéseket alkalmazták (mint például titkosítás alkalmazása, amely 

a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat); 

II. az adatkezelő olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett 

jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően 

nem valósul meg;

III. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Következtetés:

Az adatfeldolgozóknak 

fel kell készülniük arra, hogy 

az adatkezelőket tájékoz-

tassák, ha adatvédelmi 

incidenst észlelnek.
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Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
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Adatvédelmi tisztviselő

A kötelezettség egyaránt vonatkozik az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt köteles kijelölni, 

amikor például:

I. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 

foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az 

érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

II.  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges 

kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra 

és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják 

magukban.

Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai:

I. tájékoztatást nyújt az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az alkalmazottak 

részére a Rendelettel kapcsolatban;

II. ellenőrzi a Rendeletnek való megfelelést;

III. szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan;

IV. együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

V. kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé.

Következtetés:

Az adatkezelőknek és 
adatfeldolgozóknak meg 

kell vizsgálniuk, hogy adat-
védelmi tisztviselőt kell-e 

kinevezniük. Ha igen, ak-
kor erre 2018. május 

25. előtt sor kell, 
hogy kerüljön.
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Képviselő kijelölése

Ez a kötelezettség mind az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra vonatkozik.

A Rendelet extraterritoriális hatályával összefüggően az Unióban tevékenységi hellyel 

nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles írásban képviselőt 

kijelölni amennyiben:

I. árukat vagy szolgáltatásokat nyújtanak az Unióban tartózkodó érintettek számára 

(függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért); vagy

II. az EU-ban tartózkodó érintettek viselkedését figyelik meg, feltéve hogy az Unió 

területén belül tanúsított viselkedésükről van szó.

Kivétel:

Nem kell képviselőt kijelölni:

I. az alkalmi jellegű adatkezelésre, amely nem terjed ki sem a személyes adatoknak 

a különleges kategóriáira, sem a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban 

történő kezelésére, és amely – figyelembe véve az adatkezelés jellegét, körülményeit, 

hatókörét és céljait – valószínűsíthetően nem jelent kockázatot a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve; vagy

II. közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szerveknek.

Következtetés:

Az EU-ban tevékenysé-
gi hellyel nem rendelkező 

adatkezelőknek és adatfeldol-
gozóknak meg kell vizsgálniuk, 

hogy kell-e képviselőt ki-
jelölniük. Ha igen, akkor 

ezt 2018. május 25-ig 
meg kell tenniük.
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Adattovábbítás

Ez a kötelezettség mind az adatkezelőkre, mind az adatfeldolgozókra vonatkozik.

Adattovábbítás lehetséges jogalapjai:

 • Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján

 • Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások (beleértve a kötelező erejű 

vállalati szabályok (BCR) alkalmazását)

 • Különös helyzetekben biztosított eltérések (pl. érintett kifejezett hozzájárulása; 

szerződés teljesítéséhez szükséges adattovábbítás; igényérvényesítés; illetve 

amennyiben az adattovábbítás nem ismétlődő, csak korlátozott számú érintettre 

vonatkozik, az adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely 

érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, jogai és szabadságai, 

és az adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 

alapján megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme tekintetében.)

Következtetés:

Az adatkezelő köte-

les gondoskodni arról, 

hogy az adattovábbításnak 

megfelelő jogalapja le-

gyen.
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Közigazgatási bírság

A felügyeleti hatóság a Rendeletet megsértő adatkezelőkre, illetve adatfeldol-

gozókra bírságot szabhat ki. Maximális bírság: legfeljebb 20 000 000 EUR, illetve 

az adott vállalkozás előző pénzügyi évben elért teljes éves világpiaci forgalmának 

legfeljebb 4 %-át kitevő összeg szabható ki, azzal, hogy a kettő közül a magasabb 

összeget kell kiszabni.

A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni, többek között az alábbiakat:

 • a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, figyelembe véve a szóban forgó adat-

kezelés jellegét, körét vagy célját, továbbá azon érintettek száma, akiket a jogsértés érint, 

valamint az általuk elszenvedett kár mértéke;

 • a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részéről az érintettek által elszenvedett kár eny-

hítése érdekében tett bármely intézkedés;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelősségének mértéke, figyelembe véve a fogana-

tosított technikai és szervezési intézkedéseket;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által korábban elkövetett releváns jogsértések;

 • a felügyeleti hatósággal a jogsértés orvoslása és a jogsértés esetlegesen negatív hatá-

sainak enyhítése érdekében folytatott együttműködés mértéke;

 • a jogsértés által érintett személyes adatok kategóriái;

 • azt, ahogyan a felügyeleti hatóság tudomást szerzett a jogsértésről, különös tekintettel 

arra, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jelentette-e be a jogsértést, és ha igen, 

milyen részletességgel;

 • ha az érintett adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben korábban ugyanabban a 

tárgyban intézkedést rendeltek el;

 • az, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tartotta-e magát a jóváhagyott magatartá-

si kódexekhez vagy a jóváhagyott tanúsítási mechanizmusokhoz; 

valamint

 • az eset körülményei szempontjából releváns egyéb súlyosbító 

vagy enyhítő tényezők.

Következtetés:

A Rendeletnek 

történő megfelelést 

kiemelt fontosságú 

feladatként kell 

kezelni.
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Együttműködés és egységességi mechanizmus

Együttműködési mechanizmus:

A tagállami hatóságok 2018. május 25-ét követően fokozottan együttműködnek.

A fő felügyeleti hatóság az a hatóság, amelynek illetékességi területén az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi központja vagy egyetlen 

tevékenységi helye található.

Az együttműködés formái:

I. együttműködés a fő felügyeleti hatóság és a többi érintett hatóság között;

II. kölcsönös segítségnyújtás;

III. a felügyeleti hatóságok közös műveletei.

Egységességi mechanizmus:

A Rendelet egységes alkalmazásához való hozzájárulás érdekében a felügyeleti hatóságok 

együttműködnek egymással (az Európai Adatvédelmi Testületen keresztül) és adott esetben 

a Bizottsággal az egységességi mechanizmus útján.

Az Európai Adatvédelmi Testületnek fontos szerepe van az egységesség megteremtésében. 

(A Testület a 29. cikk szerinti Munkacsoport helyét veszi át.)
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Az egységességi mechanizmus keretében:

I. A Testület véleményt bocsát ki; vagy

II. a Testület vitarendezési eljárást folytat le.

A Testület véleményt bocsát ki, ha valamely illetékes felügyeleti hatóság bizonyos 

intézkedések elfogadását tervezi (mint például adatkezelési műveletek jegyzékének az 

elfogadásáról szóló döntés, amelyekre az adatvédelmi hatásvizsgálat követelménye 

vonatkozik; magatartási kódex-szel, BCR-rel; vagy általános adatvédelmi kikötésekkel 

kapcsolatos döntés).

A Rendelet helyes és egységes alkalmazása érdekében a Testület kötelező erejű 

döntést fogad el az alábbi esetekben:

I. ha valamely érintett felügyeleti hatóság releváns és megalapozott kifogást emelt a 

fő felügyeleti hatóság döntéstervezetével szemben, vagy ha a fő felügyeleti hatóság 

elutasított egy ilyen kifogást arra hivatkozva, hogy az nem releváns vagy nem 

megalapozott;

II. ha eltérnek az álláspontok azt illetően, hogy az érintett felügyeleti hatóságok közül 

melyik illetékes az adatkezelő / adatfeldolgozó tevékenységi központja tekintetében;

III. ha valamely illetékes felügyeleti hatóság nem kéri ki a Testület véleményét a Rendelet 

által előírt esetekben, vagy nem a Testület által kibocsátott vélemény alapján jár el. 

Ebben az esetben bármely érintett felügyeleti hatóság vagy a Bizottság a Testület 

tudomására hozhatja az ügyet.
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Az érintettek jogai

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés és tájékoztatás az adatkezelés céljáról, 

a kezelt személyes adatok és érintettek kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, a 

helyesbítés / törlés / tiltakozás lehetőségéről, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának jogáról, a személyes adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal 

tényéről (profilalkotásról);

 • A helyesbítéshez való jog;

 • Törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog” (Google döntés);

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog pl. az adatkezelés jogellenes, és az érintett 

ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy az 

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Az adathordozhatósághoz való jog (Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 

egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés 

hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.);

 • A tiltakozáshoz való jog (pl. direkt marketing vagy profilalkotás);

 • Profilalkotás: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 

automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá 

nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a szabály 

nem alkalmazandó, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése 

vagy teljesítése érdekében szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

érintett jogainak és szabadságainak, valamint 

jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Következtetés:

Az adatkezelőknek fel 

kell készülniük, hogy 

biztosítani tudják az érintettek 

jogainak megfelelő gyakor- 

lását (pl. „elfeledtetéshez 

való jog”, adat- 

hordozhatóság).
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Teendők

 • Az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak célszerű ellenőrizniük, hogy tevékenységük a 

Rendelet hatálya alá tartozik-e.

 • Az adatkezelőknek célszerű áttekinteniük, hogy tevékenységük megfelel-e az általános 

adatvédelmi elveknek.

 • Az adatkezelőknek meg kell vizsgálniuk, hogy az adatkezeléseiknek van-e megfelelő 

jogalapja.

 • Az adatkezelőknek képesnek kell lenniük annak igazolására, hogy az érintett személyek 

hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez.

 • Az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak meg kell vizsgálniuk, hogy vonatkozik-e rájuk 

a nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség. Amennyiben igen, ki kell alakítaniuk, 

majd vezetniük kell ezen nyilvántartásokat és a hatóság megkeresése esetén, a hatóság 

rendelkezésére kell bocsátaniuk.

 • Az adatkezelőknek át kell tekinteniük a tevékenységüket és megállapítani, hogy 

szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálatot végezniük.

 • Az adatkezelőknek fel kell készülniük az adatvédelmi incidensek nyilvántartására és a 

hatóság, valamint az incidenssel érintettek tájékoztatására.

 • Az adatfeldolgozóknak fel kell készülniük arra, hogy az adatkezelőket tájékoztassák, ha 

adatvédelmi incidenst észlelnek.

 • Az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak meg kell vizsgálniuk, hogy adatvédelmi 

tisztviselőt kell-e kinevezniük. Ha igen, akkor erre 2018. május 25. előtt sor kell, hogy 

kerüljön.

 • Az EU-ban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak 

meg kell vizsgálniuk, hogy kell-e képviselőt kijelölniük. Ha igen, akkor ezt 2018. május 25-

ig meg kell tenniük.

 • A Testület iránymutatásainak, ajánlásainak és legjobb gyakorlatainak figyelemmel 

kisérése kiemelkedően fontos lesz az adatkezelők és adatfeldolgozók számára, ezek 

fontos támpontot jelentenek majd a Rendelet értelmezése során.

 • Az adatkezelőknek fel kell készülniük, hogy biztosítani tudják az érintettek jogainak 

megfelelő gyakorlását (pl. „elfeledtetéshez való jog”, adathordozhatóság).

 • Célszerű álnevesítést alkalmazni, amennyire csak lehet.
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A jelen segédlet általános áttekintést ad az adatvédelmi rendeletről. 

Konkrét kérdés esetén javasoljuk, hogy vegyen igénybe szakértői segítséget. 
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