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Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt  
2016/679 számú, 

természetes személyek védelmére vonatkozó rendelete a 
személyes adatok feldolgozását és az ilyen adatok szabad áramlását 

illetően, 
és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet 

(Általános adatvédelmi rendelet) 
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BEVEZETÉS 
 
A személyes adatok fogalma 
 
A személyes adatok olyan információk, amelyek az egyén azonosításához kapcsolódhatnak, vagy 
lehetővé teszik az azonosítást. Az adatok skálája igen széles lehet. Pl: egy óvónő egy óvodai ünnepség 
után közzétett egy fotót a gyerekekről, amely képen csak a gyerekek lába látszott, a gyerekek arca nem. 
Egy szülő mégis kérte, hogy a kép kerüljön le, mert a gyerek különleges cipőt visel, amely alapján ő 
felismerhetővé válik. Ahogyan a példa is mutatja, a személyes adatok nagyon sokfélék lehetnek. Ezek 
között vannak nyilvánvalóak és könnyen azonosíthatóak is, de diszkrét és nem feltűnő adatok is lehetővé 
teszik egy egyén azonosítását. Ennek megfelelően bármely adat személyes adatnak minősülhet, ha 
lehetővé teszi egy élő személy közvetlen vagy közvetett azonosítását. 
A személyes adatok többek között felhasználhatóak az egyén azonosítására, és ezek nyilvánosságra 
kerülésével nehezebbé válik a magánélet védelme. A személyes adatok megosztása ugyanilyen dilemmát 
vet fel. Egy nyaralás az Adriai-tengeren minden bizonnyal izgalmas esemény, és az emberek meg 
szeretnék osztani az ismerőseikkel. Azt viszont nem szeretnék, ha a hotel, ahol megszállnak, megosztaná 
a róluk összegyűjtött információkat, mivel ez több okból is tönkretehet egy utazást. 
A személyes adatok védelméről szóló rendelet célja természetes személyek védelme. Az Általános 
Adatvédelmi Rendelet nem nyújt védelmet jogi személyek, pl. cégek, egyesületek, klubok, tagszervezetek, 
társaságok vagy egyéb szervezetek számára. 
Az EU felismerte a személyes adatok fontosságát a folyamatosan terjeszkedő üzleti világban. A 
lehetőségek végtelenek, például egy telefonszám vagy egy Google-fiók ismerete alapján elérhető lehet az 
összes eszközünk és fiókunk. Ha elveszítünk vagy megosztunk valamely ilyen jellegű információt, bárki 
hozzáférhet személyes adatainkat tartalmazó adatbázisokhoz. Tekintettel arra, hogy legtöbbször úgy 
fogadjuk el egy weboldal vagy szolgáltatás feltételeit, hogy nem is tudjuk, mit fogadtuk el, milyen adatokat 
közöltünk magunkról, kihez juthatnak el ezek az adatok, milyen költségeket vállaltunk, mennyi ideig, milyen 
alapon, milyen célokra stb. használhatóak az adataink, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a jövőben 
szabályozni fogja ezt a hatalmas területet a fogyasztó védelme érdekében.  

 
FOGALMAK 
 
Feldolgozás: személyes adatokon végzett műveletek. A meghatározás alapján a személyes adatok 
„felhasználás” nélkül történő tárolása is feldolgozásnak is minősül.  
Profilkészítés: személyes adatok felhasználása az egyénhez kapcsolódó bizonyos aspektusok 
értékeléséhez. Például az egészségbiztosítók elemezhetik a személyes adatokat a biztosított 
egészségkockázatának kiszámításakor, vagy a marketing ügynökségek az Ön által látogatott webhelyek 
alapján e-mailes ajánlatokat küldhetnek Önnek. 
Álnevesítés: a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy ezeket a személyes adatokat már nem 
lehet egy meghatározott adatalanynak tulajdonítani. Ilyen például az egyén adatainak több különálló 
fájlban való tárolása, több különböző név alatt, és ezáltal annak megakadályozása, hogy egy hacker 
egyetlen fájl feltörésével teljes körű információt nyerjen egy adott személyről. 
Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját 
és eszközeit. Például: A cég elektronikai eszközöket értékesít, és a B cég e-mailes szolgáltatását 
használja az e-mailek megfelelő vevőkhöz való eljuttatására. Ebben az esetben az e-mail szolgáltatások 
tekintetében az A cég az adatkezelő és a B cég a feldolgozó. Ez azért fontos, mert ezekhez az 
entitásokhoz/szerepekhez különböző jogok és kötelezettségek járulnak. 
Feldolgozó – természetes vagy jogi személy, aki személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében. 
Érzékeny adatok – Az Általános Adatvédelmi Rendelet meghatározása szerint az érzékeny személyes 
adatok az információk „különleges kategóriái”. Ide tartoznak a szakszervezeti tagság, vallási 
meggyőződések, politikai vélemények, faji információk és szexuális orientáció kategóriái. 
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Személyes adatokkal való visszaélés – a biztonság megsértése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, 
megváltozásához, jogosulatlan közzétételéhez vagy az adatokhoz való hozzáféréséhez vezet. Például a 
személyes adatok megsértésének kihágása akkor merül fel, ha az adatkezelő vagy feldolgozó adatbázisát 
feltörik és a személyes adatokat ellopják. 
Adatvédelmi hatásvizsgálat (Data Protection Impact Assessment – DPIA) - olyan folyamat, amely 
segítséget nyújt a szervezeteknek új projektek vagy politikák adatvédelmi kockázatainak azonosításában 
és minimalizálásában. 
 
AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 
 
Ez a rendelet a személyes adatoknak az Unióban működő adatkezelő vagy feldolgozó létesítmény 
tevékenységével összefüggésben történő feldolgozására vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy a 
feldolgozás az Unióban történik-e vagy sem. A rendelet nem vonatkozik valamely természetes személy 
általi, kizárólag személyes vagy háztartási tevékenység során történő feldolgozásra. 
 
ALAPELVEK 
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet a következő alapelveket alkalmazza a személyes adatok 
feldolgozásának megítélésekor:  

 a személyes adatok jogszerűsége, korrekt és átlátható feldolgozása 

 célkorlátozás: a személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célokra 
lehet összegyűjteni, és nem kerülhetnek további feldolgozásra a jelzett célokkal 
összeegyeztethetetlen módon 

 az adatok minimalizálása: kizárólag a feldolgozás céljaihoz szükséges személyes adatok 
megfelelő és releváns összegyűjtése 

 pontosság: naprakész, késedelem nélkül javított adatok 

 tárolási korlátozás: az adatokat olyan formában kell tárolni, amely csupán addig teszi lehetővé az 
adatalanyok azonosítását, amíg ez szükséges a személyes adatok feldolgozása céljából  

 integritás és titkosság: a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása 

 felelősségre vonhatóság: az adatkezelő felelős az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való 
megfelelésért és ennek igazolásáért 

 
FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJAI 
 
A személyes adatok jogszerű feldolgozásának hat lehetséges jogalapja van:  

1. érintett hozzájárulása, beleegyezés 
2. szerződésben foglalt kötelezettségek 
3. jogi kötelezettségek 
4. a természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 
5. közérdek 
6. jogos érdek.  

A fenti jogalapok többsége létezett az Általános Adatvédelmi Rendelet érvénybe lépése előtt is; a 
legszámottevőbb változások az adatalany beleegyezésével kapcsolatosak. 
 
Érintett hozzájárulása: 
A beleegyezés azt jelenti, hogy az adatalany hozzájárul valamely személyes adat egy vagy több konkrét 
céllal való feldolgozásához. Ha az egyén beleegyezik a feldolgozásba anélkül, hogy a célt teljes mértékben 
és könnyen érthető módon a tudomására hozták volna, a beleegyezés nem képezheti a feldolgozás jogi 
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alapját, mivel definíció szerint nem szabadon adott, jól meghatározott, tájékozott és egyértelmű. Ezért a 
beleegyezésnek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:  

1. Szabadon adott 
2. Jól meghatározott, tájékozott és egyértelmű 
3. Nyilvánvalóan egyértelmű [szükséges, hogy az egyén ismerje az adatfeldolgozás céljait, és 

hajlandó legyen megosztani személyes adatait e célból. Ilyen például egy weboldal látogatásakor 
a beleegyezés jelzése jelölőnégyzetben, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
műszaki beállításainak megválasztása, vagy másfajta nyilatkozat vagy magatartás, amely ebben 
az összefüggésben világosan jelzi az adatalany beleegyezését személyes adatainak javasolt 
feldolgozásába] 

 
Jogos érdek: 
A jogos érdek a legrugalmasabb a hat jogszerű alap közül, és az adatkezelő jogos érdekének és az 
adatalany érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak arányát fejezi ki. A bizonyítási teher az 
adatkezelőre hárul, akinek bizonyítania kell saját, az adatalanyok implicit általános érdekeit felülíró jogos 
érdekeit. A legtöbb esetben szükséges megvizsgálni, hogy az adatkezelő érdekei alulmaradnak-e az 
egyének érdekeivel vagy jogaival szemben. 
Egy példa: az adatalany online vásárol pizzát, és megadja a kézbesítési címét. Ekkor az adatalany a pizza 
kereskedő ügyfele, akinek a szállítás teljesítéséhez jogos érdeke, hogy az adatalany személyes adatát 
(címét) feldolgozza, és így teljesül a szükségesség követelménye. Ezért a kereskedőnek nem kell egy 
jelölőnégyzetet hozzáadnia a fizetési folyamathoz, amely által engedélyt kér az adatalany címének 
feldolgozására, tekintve, hogy az adatalany ésszerűen feltételezheti, hogy az információ közlésekor 
adatfeldolgozás megtörténik. Azonban a kereskedőnek nincs joga arra, hogy ezt a beleegyezést örökös 
engedélyként kezelje, és a kézbesítési címet más célokra is használja, például eladja a szomszédos kínai 
étteremnek, hogy az marketinganyagokat küldjön az adatalanynak. 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet néhány további példát is ad a jogos érdekekre, mint például a csalás 
megelőzése, internetes biztonság, vagy a lehetséges bűncselekményekre vonatkozó bizonyítékok 
megosztása a hatóságokkal, még akkor is, ha a kapcsolt intézmények csoportjai „legitim érdekekkel 
rendelkezhetnek” az ügyfelek és az alkalmazottak személyes adatainak megosztásában. 
A jogos érdek akkor lehet a legmegfelelőbb alap az egyén adatainak feldolgozásához, ha: 

 A feldolgozást nem törvény írja elő, de egyértelmű előnyt jelent Ön vagy mások számára 
 Az egyén magánéletre gyakorolt hatása korlátozott 
 Az egyén ésszerűen feltételezheti, hogy Ön ilyen módon használja az adatait 
 Ön nem tudja, vagy nem kívánja átengedni az egyénnek a teljes irányítás jogát (vagyis a 

beleegyezését), vagy zavaró beleegyezési kérelmekkel keresi meg olyan esetekben, amikor nem 
valószínű, hogy az egyén kifogásolja a feldolgozást 

A feldolgozás jogszerűségének ellenőrzése céljából jogos érdekérvényesítés végezhető. 
Végső soron az egyén kifogást emelhet a törvényes érdekek céljából való adatfeldolgozás ellen. Ilyen 
esetben az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy megvédje magát. Ha az adatkezelő bírja az 
adatalany beleegyezését, az egyénnek joga van visszavonni a beleegyezést és érvényesíteni a törléshez 
való jogát. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI 
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet a következő speciális kategóriákat határozza meg: 

1. Az egyén faji vagy etnikai hovatartozására vonatkozó adatok 
2. Az egyén vallási vagy filozófiai meggyőződésére vonatkozó adatok 
3. Az egyén politikai véleményére vagy szakszervezeti tagságára vonatkozó adatok 
4. Az egyén szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok  
5. Orvosi adatok 
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6. Biometrikus azonosítási adatok és DNS  
7. Büntető ítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó adatok 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet arra törekszik, hogy megtalálja az egyensúlyt azon célok között, 
amelyekre a szervezetek összegyűjtik és felhasználják a személyes adatokat, valamint a magánszemélyek 
magánéletük védelméhez való joga között. Az előbb említett kategóriákat soha nem szabad nyilvánosan 
hozzáférhetővé tenni. A jelzett kategóriák feldolgozása során az adatkezelőnek nagyobb gondot kell 
fordítania azok védelmére, és biztosítania kell a feldolgozás törvényes alapjait. 
Általánosságban véve nem ajánlott a fenti adatok begyűjtése vagy feldolgozása. Ha azonban ezeket az 
adatokat szükséges begyűjteni és feldolgozni, akkor egyértelműen rögzíteni kell a begyűjtés és 
feldolgozása célját és jogalapját. 
 
AZ ADATALANY JOGAI 

 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet minden tekintetben az adatalany védelmét tartja szem előtt. A 
jogellenes adatfeldolgozás megakadályozása érdekében a következő jogokat biztosította az adatalanynak: 
A tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban 

 Ez a jog lehetővé teszi az adatalany számára, hogy egy vállalattól információt kérhessen arra 
nézve, hogy mely rá vonatkozó személyes adatok kerülnek feldolgozásra, és milyen okból vagy 
céllal. Például az ügyfél elkérheti azon feldolgozók listáját, akikkel a vállalat megosztja a 
személyes adatait. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

 Ez a jog lehetővé teszi az adatalany számára, hogy hozzáférhessen feldolgozás alatt álló 
személyes adataihoz. Ez a kérés biztosítja az adatalanyok számára a személyes adatok 
megtekintésének jogát, valamint azt, hogy személyes adataikról másolatot szerezhessenek. 

A helyesbítéshez való jog 

 Ez a jog biztosítja az adatalany számára a lehetőséget, hogy kérhesse személyes adatainak 
módosítását, amennyiben az adatalany úgy véli, hogy ez a személyes adat nem naprakész vagy 
pontos. 

A törléshez való jog 

 Ez a jog biztosítja az adatalany számára az adatai törlésének lehetőségét. Ez általában olyan 
helyzetekre vonatkozik, amikor megszűnt a kapcsolat az ügyféllel/adatalannyal. Fontos 
megjegyezni, hogy ez nem abszolút jog, és attól függően alkalmazott, hogy a megőrzési ütemterv 
és a megőrzési időszak megfelel-e egyéb vonatkozó törvényeknek. 

A feldolgozás korlátozásának joga 

 Lehetővé teszi az adatok tárolását anélkül, hogy ezek feldolgozásra kerülnének. Több eset 
lehetséges: elsősorban amikor az adatalany úgy gondolja, hogy az adatok nem helyesek, és a 
feldolgozónak hosszabb idejébe telik az adatok pontosságának ellenőrzése; másodsorban ha a 
feldolgozás jogellenes, és az adatalany a törlés helyett korlátozásokat javasol; harmadsorban, ha 
az adatkezelőnek nincs szüksége az adatokra a céljai megvalósításához, de megtartja ezeket arra 
az esetre, ha jogi igények lépnek fel; végül, ha az adatalany a 21. cikk (1) bekezdése alapján 
tiltakozik a feldolgozás ellen, annak ellenőrzése céljából, hogy az adatkezelő jogos érdeke 
felülkerekedik-e az adatalany jogállásával szemben. 

Az adatátviteli jog  

 Ez a jog biztosítja az adatalany számára, hogy kérhesse személyes adatainak továbbítását. Az 
ilyen kérelem részeként az adatalany kérheti személyes adatainak visszaszolgáltatását, vagy azok 
továbbítását egy másik adatkezelőhöz. Ennek során a személyes adatokat géppel olvasható 
elektronikus formában kell átadni vagy továbbítani. 

 A tiltakozás joga 
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 Ez a jog biztosítja az adatalany számára, hogy tiltakozhasson személyes adatainak feldolgozása 
ellen. Ez általában ugyanúgy működik, mint a beleegyezés visszavonásának joga, ha a 
beleegyezést megfelelő módon kérték, és nem történt a jogszerű céloktól eltérő feldolgozás. 
Ugyanakkor különleges helyzetben az ügyfél kérheti, hogy személyes adatait ne dolgozzák fel 
bizonyos célokra, például ha jogvitája folyik a bíróságon. 

Az automatizált döntéshozatalhoz és a profilalkotáshoz kapcsolódó jogok 

 Ez a jog lehetővé teszi az adatalany számára, hogy tiltakozzon egy automatizált feldolgozáson 
alapuló döntés ellen. A jog azt is lehetővé teszi, hogy az ügyfél kérhesse valamely kérelmének (pl. 
hitelkérelmének) személy által történő átnézését, ha úgy véli, hogy a kérelem automatizált 
feldolgozása nem veszi figyelembe az ügyfél egyedi helyzetét. 

A jogkérelmet az egyén vagy az egyén jogi képviselője nyújthatja be. A jelzett egyén lehet ügyfél, 
alkalmazott vagy a vállalatnak dolgozó alkalmazott vagy beszállító. Az ilyen kérelmet általában írásban kell 
megtenni. 
 
AZ ADATKEZELŐK ÉS FELDOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
Az adatkezelő felügyeli az adatfeldolgozás általános célját és eszközeit (az adatok felhasználásának célját 
és módját). 
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat, és nem változtathatja meg az adott adatkészlet célját vagy 
használatát. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításainak és céljának megfelelően feldolgozza az 
adatokat. 
 
HOGYAN KÜLÖNBÖZTETHETŐ MEG AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ? 
 
Az adatkezelő: 

 összegyűjti a személyes adatokat, és erre vonatkozó jogalappal rendelkezik; 
 eldönti, mely személyes adatokat szükséges összegyűjtenie; 
 döntést hoz az az adatok módosításának módját illetően; 
 meghatározza az adatok felhasználásának célját vagy céljait; 
 dönt arról, hogy megoszthatók-e az adatok, és ha igen, kivel; 
 meghatározza az adatok tárolásának időtartamát. 

Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó az alábbi feladatokat végezheti: 
 informatikai rendszereket vagy más módszereket alkalmaz a személyes adatok gyűjtésére; 
 bizonyos eszközöket vagy technikákat használ személyes adatok gyűjtésére; 
 telepíti a személyes adatokat védő biztonsági eszközöket; 
 tárolja a személyes adatokat; 
 a személyes adatokat szervezetek között továbbítja; 

 
AZ ADATKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
M gfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, és az alkalmazandó jogszabályoknak, 
különösen az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés bizonyítása; 
Adatvédelmi politikák végrehajtása;  
Az adatok védelme mind a tervezés, mind a végrehajtás során: megfelelő védelmi módszerek 
alkalmazásának biztosítása mind a feldolgozási tevékenységek megtervezése, mind azok végrehajtása 
során; 
Abban a tagállamban székhellyel rendelkező képviselő1 írásban való kijelölése, ahol az ellenőrzött 
adatalanyok élnek (EU-n kívüli adatkezelők esetében); 

                                                           
1 kivéve, ha a feldolgozás alkalmi jellegű, vagy az adatkezelő állami hatóság vagy szerv 
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Annak biztosítása, hogy az általa foglalkoztatott feldolgozók elegendő biztosítékot nyújtanak a 
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására; 
Írásos szerződés megkötése a feldolgozóval, amely tartalmazza a 28. cikk (3) pontjában foglaltakat 
(pl. a feldolgozó hogy a személyes adatok feldolgozása során a feldolgozó csak az adatkezelő által 
dokumentált utasítások alapján járhat el, az adatkezelő határozza meg, hogy a feldolgozó törölje vagy 
visszaadja az adatokat a szolgáltatásokat követően stb.); 
Írásos nyilvántartás vezetése a feldolgozási tevékenységekről, amelynek tartalmaznia kell a 30. 
cikk(1)2 bekezdésében foglaltakat, és ezt kérésre a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátania; 
Megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása a feldolgozás megfelelő biztonságának 
biztosítása érdekében, ideértve az álnevesítést/titkosítást, a titkosság fenntartását, a fizikai/technikai 
incidensek utáni helyreállítást és az intézkedések rendszeres tesztelését a felügyeleti hatóságokkal 
közösen; 
Annak biztosítása, hogy bármely természetes személy, aki saját hatáskörében jár el, kizárólag az 
adatkezelő utasítására dolgoz fel adatokat; 
A felügyeleti szervek indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 72 órán belül való tájékoztatása 
személyes adatok megsértését illetően. Az adatkezelőnek dokumentálnia kell minden jogsértést, 
ideértve azok hatásait és a helyreállító intézkedéseket; 
A személyes adatok megsértése tényének haladéktalan közlése az adatalannyal (adatalanyokkal), 
olyan jogsértés esetén, amely a természetes személyek jogainak és szabadságainak nagymértékű 
megsértését eredményezheti3; 
A potenciálisan nagy kockázattal járó feldolgozást megelőzően az adatkezelőnek adatfeldolgozási 
hatásvizsgálatot kell végeznie, és ennek során kérnie kell az adatvédelmi tisztviselő tanácsát; 
A felügyeleti hatóságokkal való konzultáció olyan adatok feldolgozását megelőzően, amelyeket az 
adatfeldolgozási hatásvizsgálat magas kockázatúnak minősített, ha az adatkezelő nem hozott 
intézkedéseket a kockázat enyhítése érdekében; 
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése, amikor ez a 37. cikk (1) bekezdése értelmében kötelező, az 
adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatainak közzététele és ezek közlése a felügyeleti szervvel; 
Az adatvédelmi tisztviselő bevonása a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden ügybe, az 
adatvédelmi tisztviselők támogatása, a szükséges erőforrások biztosítása azok feladatainak ellátásához, 
valamint annak biztosítása, hogy az adatvédelmi tisztviselők feladatai nem okoznak érdekellentét. 
 
AZ ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
A feldolgozásnak meg kell felelnie a jelen rendelet követelményeinek 

 A feldolgozó elegendő garanciát nyújt a megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására annak érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen az Általános Adatvédelmi 
Rendelet követelményeinek 

 Az adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kell feldolgozni 
Az alvállalkozásra vonatkozó korlátozások 

 Adatfeldolgozó alvállalkozók alkalmazásához szükséges az adatkezelő előzetes írásos 
beleegyezése 

 Szükséges az adatkezelő tájékoztatása az adatfeldolgozó alvállalkozót illetően, a tiltakozáshoz 
szükséges idő biztosítása érdekében 

Az adatkezelőnek és a feldolgozónak szerződésben kell meghatározniuk a kötelezettségeiket 
1. A megfelelés bizonyítása: A feldolgozói tevékenység valamennyi kategóriájának nyilvántartása, 

és az adatkezelő kérésére a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak való megfelelés bizonyítása. 

                                                           
2 nem alkalmazható kevesebb, mint 250 alkalmazott esetén (kivéve, ha az érintettek jogai és szabadságai 
sérülhetnek, illetve különleges adatkategóriák feldolgozása esetén (9. cikk (1) bekezdés)) 
3 kivéve ha a 34. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek 
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2. Biztonság: A személyes adatok védelmét biztosító megfelelő biztonsági intézkedések 
alkalmazása 

3. A jogsértésekről való értesítések: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül való értesítése 
az esetleges jogsértésekről, miután ezekről a feldolgozó tudomást szerez 

4. Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselő kötelező kinevezése 
5. Adattovábbítás harmadik országokba: Az adatok megfelelő védelmének biztosítása. Az 

adattovábbítás csak azzal a feltétellel megengedett, ha az adatalanyok számára biztosítottak az 
adatokat illető végrehajtható jogok az adott országban 

6. Magatartási kódexek: Olyan magatartási kódexek kidolgozása és betartása, amelyek biztosítják 
az adatok biztonságos feldolgozását 

 
A feldolgozásban részt vevő bármely adatkezelő felel a nem megfelelő feldolgozás okozta károkért, de 
mentesül, ha bizonyítja, hogy semmilyen módon nem felelős a károkozás okozta eseményért. A közös 
adatkezelők mindegyike teljes mértékben felel a károkért, a felek között bármilyen módon felosztott 
hatékony kártérítés biztosítása érdekében. 
 
ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
 
Az adatvédelmi hatásvizsgálatot akkor kell elvégezni, ha egy bizonyos feldolgozás típusa valószínűleg 
nagy kockázatot jelent a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A vizsgálatot a feldolgozás 
előtt kell elvégezni. Az adatvédelmi hatásvizsgálat segít a lehetséges problémák korai szakaszban való 
azonosításában, amikor ezek kezelése egyszerűbb és kevésbé költséges. 
Az adatvédelmi hatásvizsgálat különösen az alábbi esetekben szükséges: 

1. a természetes személyekkel kapcsolatos, automatizált feldolgozáson alapuló személyes 
szempontok szisztematikus és kiterjedt értékelése – beleértve a profilalkotást is – amelyek a 
természetes személyre nézve lehetségesen joghatásokat kiváltó döntések alapját képezik, vagy 
hasonló módon jelentős hatást gyakorolnak a természetes személyre 

2. különleges adattípusok, vagy a büntetőítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes 
adatok nagykiterjedésű feldolgozása 

3. valamely nyilvánosan hozzáférhető terület nagykiterjedésű szisztematikus ellenőrzése 
 

 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
 
Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése csak azon adatkezelők és feldolgozók számára kötelező, akiknek 
alapvető tevékenysége olyan adatfeldolgozási műveletekből áll, amelyek az adatalany széleskörű, 
rendszeres és szisztematikus ellenőrzését teszik szükségessé, vagy különleges adattípusok, vagy a 
büntetőítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását. Fontos 
megjegyezni, hogy az adatvédelmi tisztviselő: 

 Szakmai képességeinek, és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlatok szakértői ismerete 
alapján kerül kinevezésre 

 Lehet alkalmazott vagy külső szolgáltató 
 Az adatvédelmi tisztviselőnek kötelező megadni az elérhetőségekre vonatkozó információt 
 Megfelelő erőforrásokat kell biztosítani számára a feladatai elvégzéséhez és szakértői 

ismereteinek támogatásához 
 A legmagasabb szintű vezetésnek tartozik jelentést tenni 
 Nem végezhet semmilyen feladatot, amely érdekellentéthez vezethet.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet hangsúlyozza azokat az előírásokat, amelyek korábban is léteztek az 
irányelvekben vagy más alkalmazandó jogszabályokban. Hangsúlyozza az adatalany jogait, és a 
feldolgozást legitim alapokra helyezi. Az adatalanyt alaposan tájékoztatni kell, és szabad akaratából kell 
beleegyezését adnia az adatai feldolgozásához. Az adatalany nem élvezhet kisebb előnyöket, mint azok, 
akik hajlandóak a szükségesnél vagy kértnél több információt megosztani. Másrészt az Általános 
Adatvédelmi Rendelet hangsúlyozza a feldolgozás biztonságát és a megfelelés bizonyíthatóságát. Ezért 
tevékenysége során az adatkezelőnek megfelelő gondossággal kell biztosítania az adatalany 
magánéletének és adatainak védelmét. 
 


