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Mit jelent a GDPR?

• General Data Protection Regulation, azaz Általános 
Adatvédelmi Rendelet

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

• Május 25-től alkalmazandó minden EU tagállamban

• A rendelet célja, hogy a természetes személyek 
biztonságban tudhassák személyes adataikat, megvédjék 
azokat a jogosulatlan felhasználással, visszaélésekkel 
szemben

• Mindenkire vonatkozik, aki személyes adatokat gyűjt, kezel, 
tárol, felhasznál (adatkezelő), illetve aki mások 
megbízásából ilyen adatokkal dolgozik (adatfeldolgozó)



Mi a személyes adat?

• Minden olyan adat, ami alkalmas egy természetes személy 
beazonosítására, azaz
• Pl. egy személy neve, címe, telefonszáma, email címe, 

igazolványszáma, azonosító jele, 

• Vagy bármely fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret

Adatkezelő és Adatfeldolgozó

• Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki az 
adatkezelés célját és eszközeit meghatározza

• Adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel



Mit tartalmaz a rendelet?



Elvek - címszavakban

• Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

• Célhoz kötöttség

• Adattakarékosság

• Pontosság

• Korlátozott tárolhatóság

• Integritás, bizalmas jelleg

• Elszámoltathatóság



Elvek – kicsit bővebben
• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint 

az érintett számára átlátható módon kell végezni

• Személyes adatok gyűjtése és kezelése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történhet

• Az adatoknak az adatkezelési cél szempontjából megfelelőnek és 
relevánsnak kell lenniük, és csak a szükségesre kell korlátozódniuk

• Az adatok kezelése során minden ésszerű intézkedést meg kell tenni a 
pontosság és naprakészség érdekében, a pontatlan adatokat törölni 
vagy helyesbíteni kell

• Az adatokat csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig 
szabad kezelni

• Biztosítani kell a kezelt adatok biztonságát, meg kell védeni őket a 
jogosulatlan vagy jogellenes kezeléstől

• Az adatkezelőnek képesnek kell lennie mindezek bizonyítására



Célok és Jogalapok

• Minden adatkezelési folyamathoz meg kell határozni annak 
célját, és erről az érintetteket tájékoztatni kell

• Az adatkezelés jogalapja lehet:
• Hozzájárulás

• Szerződéses

• Jogi kötelezettségen alapuló

• Érintett érdekeinek védelme

• Közérdekű feladat végrehajtása

• Jogos érdek



Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

• Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy 
több konkrét célból történő kezeléséhez; 

• A hozzájárulásnak önkéntesnek kell lennie – feltételként csak 
olyan adat megadását szabad előírni, amely az adott cél 
eléréséhez feltétlenül szükséges 

• Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását

• A hallgatás, ráutaló magatartás, illetve az előre bejelölt 
négyzet jóváhagyása nem minősül hozzájárulásnak

• Ha az adatkezelés több célt is szolgál, akkor mindegyikhez 
hozzájárulást kell kérni



Szerződésen alapuló adatkezelés

• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges 

• Az adatkezelés csak a szerződés érvényességi ideje alatt 
jogszerű

• A szerződés lejártakor jogalapot kell váltani:
• Hozzájárulást kell kérni – és meg is kell azt kapni, vagy 

• Jogos érdekre (üzletszerzés) lehet hivatkozni, és erről tájékoztatni 
kell az érintettet, akinek joga van ez ellen tiltakozni



Jogi kötelezettség, érdekvédelem, közérdek

• Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
• Uniós vagy tagállami jog
• Munka
• Számviteli
• Kamarai
• Egészségügyi

• Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy 
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges 

• Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges 



Jogos érdeken alapuló adatkezelés

• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekében történik

• Jogos érdek lehet pl. a közvetlen üzletszerzés – például 
marketingüzenetek küldése korábbi ügyfeleknek (ha a 
szerződés lejártakor a jogalap megváltoztatásáról 
tájékoztatást kapott)

• Az érintettnek joga van tiltakozni a jogos érdek alapján 
történő adatkezelés ellen – ha ezt megteszi, az adatkezelést 
meg kell szüntetni



Különleges személyes adatok

• A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási 
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra 
utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek 
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, 
az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 
adatok kezelése tilos. 

• Kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az 
említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez



Tájékoztatás, hozzájárulás, tiltakozás, 
visszavonás
• Tömör, érthető, könnyen hozzáférhető tájékoztatást kell 

adni arról, hogy
• Milyen adatokat kezelünk és miért
• Mire fogjuk azokat felhasználni
• Meddig kívánjuk azokat kezelni
• Kinek adjuk tovább azokat és miért

• Minden adatkezelési célhoz külön hozzájárulás szükséges

• Az érintett bármikor
• Visszavonhatja a hozzájárulását
• Tiltakozhat a jogos érdek alapján történő adatkezelés ellen
• Tiltakozhat a közhatalmi érdekből történő adatkezelés ellen



Milyen feladatokat jelent mindez?



Jogi feladatok

• Adatkezelések céljának, jogalapjának megállapítása

• GDPR előírások beépítése az adatkezelési szabályokba

• Szerződések - alvállalkozói szerződések is – felülvizsgálata

• Munkavállalók személyes adataival kapcsolatos adatkezelési 
folyamatok felülvizsgálata

• Ügyfeleknek, vevőknek szóló tájékoztatók felülvizsgálata

• Panaszkezelési feladatok



Bejelentési kötelezettség változása

• Egyrészt megszűnik a most működő, a NAIH által vezetett 
adatvédelmi nyilvántartás, az egyes adatkezeléseket nem 
kell bejelenteni.

• Bejelentési kötelezettség keletkezik viszont az adatkezelő 
oldalán ún. adatvédelmi incidensek, azaz személyes 
adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén. Ezeket az 
adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 72 órán belül jelenteni kell a NAIH-nak.



Dokumentációs feladatok

• Feladatlista – mit kell elvégezni a felkészülés során

• Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

• Adatnyilvántartás – adatkategóriánként és adatkezelési 
célonként

• Adatkezelési tájékoztatók – érintetti kategóriánként

• Külső adatfeldolgozó nyilvántartás

• Adattovábbítási nyilvántartás

• Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

• Adathordozó megsemmisítési nyilvántartás

• Informatikai Biztonsági Szabályzat



Üzleti folyamatok, tevékenységek

• Egységes, hatékony és megbízható belső eljárásrendeket, 
szabályokat kell kidolgozni és bevezetni:
• Az érintettek tájékoztatására 

• A harmadik félnek történő adatátadások egységes és 
dokumentált módjára

• A szervezeten belüli adatkezelési folyamatokra

• Az adatvédelmi incidensek kezelésére 

• Kockázat- és hatáselemzésre



Informatika, információ biztonság

• Kockázatoknak megfelelő védelem
• Fel kell mérni a kockázatokat, és azoknak megfelelő szintű informatikai és 

szervezési intézkedéseket kell bevezetni

• Bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás
• Biztosítani kell az adatok biztonságát a hétköznapokon és rendkívüli 

helyzetben egyaránt

• Hozzáférés menedzsment
• Gondoskodni kell arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz csak az arra 

jogosultak férjenek hozzá 

• Mindezek persze nem csak a személyes adatokra igazak, de ez 
már nem a GDPR-hoz tartozik…


