HÍRLEVÉL
Tájékoztatás az EU új adatvédelmi rendeletéről és a kapcsolódó feladatokról
Az Európai Unió területén 2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács
2016/679. számú új általános adatvédelmi rendelete, amely a személyes adatok kezelését érintően hoz
jelentős változásokat (a „Rendelet”).
Kérjük, tekintsék át alábbi összefoglalónkat a Rendelet főbb szabályairól, a változásokról és az esetleges
teendőkről.
(1) A Rendelet fogalomrendszerében „személyes adat” minden információ, ami azonosított vagy
azonosítható természetes személyre („érintett”-re) vonatkozik. A Rendelet betartása minden adatkezelő
és adatfeldolgozó számára kötelező, aki az EU területén tevékenységi hellyel rendelkezik, vagy az EU
területén tartózkodó személyek részére történő áruértékesítéshez/ szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan
vagy ilyen személyek viselkedésének megfigyelése körében kezel adatot függetlenül attól, hogy arra az
EU területén belül kerül-e sor ténylegesen.
A Rendelet nemzeti jogszabály ez irányú rendelkezése hiányában is kötelező, és a nemzeti jog esetleges
eltérő rendelkezéseivel szemben is irányadó.
(2) 2018. május 25. napjáig minden folyamatban lévő adatkezelést összhangba kell hozni a
Rendelet szabályaival. Ezek közül kiemeljük az alábbi rendelkezéseket:













Jogszerűtlen adatkezelés, azaz a Rendelet megszegése esetén a kiszabható bírság felső határa
pedig 20 millió euró, illetőleg az éves világpiaci forgalom 4 %-a, mely számottevő
emelkedést jelent a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
továbbá egyetemleges felelősséggel tartozik a Rendelet megszegésének eredményeként
bekövetkezett teljes vagyoni és nem vagyoni kárért; valamint a tagállamok egyéb szankciók
bevezetésére jogosultak.
Az elszámoltathatóság elve szerint a jövőben teljes körűen dokumentálni kell az adatkezelés
jogszerűségét (ti. jogalapját, célját és mértékének szükségességét), hogy az bizonyítható legyen
az adatkezelő által, továbbá megfelelő garanciákat kell beépíteni az adatkezelési folyamatokba.
Az adatkezelés jogalapjainak köre a jelenlegi kettőről hatra bővül; megjelenik az adatkezelő
jogos érdeke, valamint az adatkezelésnek az érintettel kötött/ kötendő szerződés teljesítéséhez
való szükségessége, mint jogalap kiküszöbölvén az érintteti hozzájárulás beszerzésére irányuló
kötelezettség okozta nehézségeket.
Újdonságként jelenik meg az adatkezelést megelőző hatásvizsgálat készítés kötelezettsége
arra az esetre, ha az adatkezelés magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira nézve
(pl. új technológiák bevezetésekor); e körben azt kell vizsgálni, hogyan érinti az adatok
védelmét a tervezett művelet, és adatvédelmi hatósággal való egyeztetés is kötelező lehet.
A Rendelet lehetővé teszi az adatgyűjtés céljától eltérő, de az eredeti céllal összeegyeztethető
célra történő adatkezelést a szempontok megadása mellett.
Nagyobb hangsúlyt és részletesebb szabályozást nyer az adatkezelő tájékoztatási
kötelezettsége, amelyre különös figyelmet kell majd fordítani, mivel az adatkezelés
jogszerűtlenségével járhat a nem megfelelő tájékoztatás.
Meghatározásra kerültek az adatkezelők és adatfeldolgozók részére a belső adatvédelmi
nyilvántartások követelményei a kezelt adatok és adattovábbítások, valamint a Rendeletnek
való megfelelés tekintetében. Jelezzük, hogy a Rendelet szerinti belső adatvédelmi nyilvántartás
nem azonos a hatályos Info.tv-ben meghatározottal, amely csak speciális adatkezelőket érint.
Kötelezővé válik az adatkezelők számára az adatvédelmi incidensek adatvédelmi hatósághoz
történő bejelentése szűk határidővel, és esetenként az érintettek erről való tájékoztatása is;
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ugyanakkor az incidensként meghatározott események köre szűkül. Mindez növeli a hatósági
eljárás, bírságolás, illetve az érintett általi igényérvényesítés kockázatát.
Új rendelkezések vonatkoznak az adatfeldolgozók kötelezettségeire és a kapcsolódó
szerződésekre.
Szabályozásra került a közös adatkezelés (ti. amikor az adatkezelés céljait és eszközeit több
adatkezelő közösen határozza meg), amely kiterjed az adatkezelők jogviszonyára, így
felelősségük megosztására is.
Az adatvédelmi tisztviselő (jelenlegi adatvédelmi felelős) kötelező alkalmazási köre, feladatai
és függetlensége bővül, jogállása munkajogi szempontból erősödik.
Rendezésre kerülnek a kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazhatóságának feltételei is,
amely elsősorban az EU-n kívüli vállalatcsoport-tagnak való adattovábbításokat érinti.
Az érintettek jogai bővülnek az adathordozhatósághoz való joggal (az adatok kiadása az
érintettnek, ill. kérésére az adatkezelők közötti közvetlen továbbítás), valamint az automatizált
adatfeldolgozással való adatkezelést (ideértve a profilalkotást1 is) illetően (az érintett tiltakozási
és tájékoztatáshoz való joga, gyakorlásának módja) is.
Bevezetésre kerül az álnevesítés lehetősége, amely technikai és szervezési intézkedések
eredményeként megállapíthatatlanná válik, hogy a személyes adat mely természetes személyre
vonatkozik további, külön tárolt információ felhasználása nélkül. Az intézmény biztonsági
célokon túl hasznos is, mivel nagyobb körben teszi lehetővé az eltérő célú adatkezelést pl.
statisztikai célra. Az álnevesítés bevezetése nem zárja ki más adatvédelmi intézkedés
választásának lehetőségét.
A Rendelet a hatályos jogszabályoknál szélesebb körben szabályozza az adattovábbítás
lehetőségét, az érintettnek az adatok törléséhez való jogát is.
A foglalkoztatással összefüggő adatkezelésre is irányadók a Rendelet szabályai azzal, hogy
2018. május 25-ig lehetőség nyílik pontosabban meghatározott szabályok megállapítására
e körben mind a tagállamok részéről, mind pedig kollektív szerződés útján.

Tekintettel arra, hogy a hatályos magyar jogszabályi környezetet a Rendelet felülírja, mindenképp
vizsgálandó, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás a Rendelettel összhangban történik-e.
Jelezzük, hogy további EU-s vagy nemzeti részletszabályok kidolgozására eddig még nem került sor,
azonban ezek megjelenésére a Rendelet hatálybalépéséig kiemelt figyelem fordítandó.
(3) A Rendelettel kapcsolatban felmerülő feladatok lehetnek:
1. Az adatkezelés Rendeletnek megfelelő rendszerének kialakítása, belső szabályozása; a meglévő
információk forrásának, azok továbbításának és a Rendeletnek való megfeleltetés dokumentálása.
2. Az adatkezelést (ideértve a közös adatkezelés is) és az adatfeldolgozást érintő szerződések
felülvizsgálata, módosítása, új szerződési gyakorlat kialakítása.
3. A személyes adatok feldolgozása körében alkalmazott jogalapok felülvizsgálata az újak fényében,
megfelelő dokumentálás (szükség esetén hatástanulmány készítése).
4. Az érintetteknek megfelelő tájékoztatása, megtörténtének dokumentálása, a jelenlegi adatvédelmi
nyilatkozatok és a kapcsolódó belső szabályozás felülvizsgálata.
5. Az adatokat érő jogsértések kiszűrésükre, jelentésükre és kivizsgálásukra vonatkozó belső eljárások
át-, illetve kialakítása, különös tekintettel a kiszervezett tevékenységekre (pl. adatfeldolgozás).
6. A Rendeletnek megfelelő tartalmú belső adatvédelmi nyilvántartások kidolgozása.
7. Az adatkezelési hozzájárulások igénylési módjának, dokumentálásának felülvizsgálata, különös
tekintettel a gyermekekre (az érintettek életkora ellenőrzésének bevezetése, és – szükség esetén – a
szülői beleegyezés megszerzése az adatfeldolgozó folyamatokhoz).
A profilalkotás az adatok személyes jellemzők (különösen: munkahelyi teljesítmény, gazdasági helyzet, egészségi állapot,
személyes preferenciák, érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely, mozgás, stb.) elemzésére vagy
előrejelzésére való használatát jelenti.
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8. Az érintettek hozzáférési, adattovábbítási vagy a profilalkotással kapcsolatos kérvényeinek
kezelése – a vonatkozó eljárások aktualizálása, információbiztonsági kérdések rendezése, valamint a
kapcsolódó gyakorlat felülvizsgálata.
9. Az álnevesítés kötelező alkalmazási területeinek feltárása, illetve a lehetőségek kiaknázása, belső
szabályozás.
10. A törléshez és az elfeledtetéshez való jogot illetően a Rendeletben foglaltak érvényre juttatása,
aktuálissá váló adattörlések végrehajtása, belső szabályozás.
11. Az adatvédelmi hatásvizsgálatok előkészületei és végrehajtása (az adatvédelmi hatóság készülő
szempontrendszerének figyelembe vételével).
12. Adatvédelmi munkatárs kijelölése a fentiek ellátásához, valamint az illetékes tagállami
adatvédelmi felügyeleti szerv meghatározása.
13. Informatikai fejlesztések előkészítése, végrehajtása.

Örömmel állunk rendelkezésükre, ha a fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretnének kapni,
vagy a Rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatos vizsgálatokban és feladatokban segíthetünk.

Budapest, 2017. április 4.

***
A jelen hírlevél tájékoztatásként készült, nem tekinthető a módosítások átfogó elemzésének, ezért jogi
véleményként vagy konkrét ügyben adott tanácsként nem értelmezhető.
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