
GDPR-ÁLTALÁNOS 
ADATVÉDELMI RENDELET
Változások az adatvédelemben



-2011 júniusában az Országgyűlés elfogadja az új 
adatvédelmi törvényt, mely alapján az eddigi, 
adatvédelmi biztos tevékenységén alapuló, inkább 
csak ajánlásokat megfogalmazó gyakorlat 
gyökeresen átalakul.

-2012-ben megalakul a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság hatóság, melyet a törvény 
széles felügyeleti és ellenőrzési jogkörrel ruház fel.

Törvényi háttér



2012: Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság

A Hatóság jogköre, ellenőrzése

• Bármely, a vizsgált üggyel kapcsolatba hozható iratba betekinthet, azokról     
másolatot kérhet

• A vizsgált üggyel kapcsolatos összes adatkezelést megismerheti

• Beléphet az összes, adatkezeléssel összefüggésbe kerülő helyiségbe

• Írásban és szóban is információt kérhet az adatkezelőtől

• Adatvédelmi Hatósági eljárást indíthat

• Adatvédelmi bírságot szabhat ki / Maximum 20 millió forintig /

• Létszám kb 50 fő



•Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 
(Infotv.):

•Infotv. 1. § E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó 
alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, 
hogy a természetes személyek magánszféráját az 
adatkezelők tiszteletben tartsák

•Ágazati jogszabályok:
•Személy és vagyonvédelmi törvény
•Büntető törvénykönyv  
•Alkotmánybíróság határozatai
•NAIH ajánlások
•Munka Törvénykönyve



Adatvédelmi audit 2018.05-ig: A személyes     
adatkezelés  vizsgálata 

• Munkavállalókkal kapcsolatos dolgozói adatok 
rendszere

• Vendégbeléptetés, beléptető rendszerek
• Reklámtevékenységgel promóciókkal kapcsolatos 

adatkezelés
• Hírlevél küldése
• Honlapon történő adatkezelés / hozzájárulás, 

direktmarketing, webshop /
• Kamerarendszer üzemeltetése / tájékoztatás, 

kamerapozíciók /
• Beléptetőrendszer üzemeltetése / tájékoztatás, 

határidők, adatok     
• Szenzitív adatok kezelése
• Erkölcsi bizonyítványok kezelése
• Fényképes azonosító okmányok kezelése
• Külföldre történő adattovábbítás
• NAIH bejelentések megléte



Az adatvédelmi tájékoztató tartalmi elemei
/ kamerarendszer /

• Adatkezelés célja: Szabálysértések, vagyon elleni 
bűncselekmények felderítése

• Kezelt adatok köre: Területre belépő személyek 
képmása

• Adatkezelés jogalapja: Vendégek: Önkéntes 
hozzájárulás. Munkavállalók: Munka 
Törvénykönyve

• Adattárolás határideje: SZVTV: 3 munkanap

• Adattárolás módja: Elektronikus rendszerrel



Az adatvédelmi tájékoztató tartalmi elemei
/ kamerarendszer /

• Tájékoztatás munkavállalóknak: 
Munkaszerződéstől független jognyilatkozatban

• Tájékoztató vendégeknek: Piktogramos tábla az 
adatkezelő megnevezésével és elérhetőségével



Tájékoztató tábla / kamerarendszer /

• Adatkezelő megnevezése
• A kezelt adatok köre
• A felvétel készítésének jogalapja
• A felvétel tárolásának időtartama és helye
• A felvételhez hozzáférést biztosító személyek
• A felvételek felhasználása
• Az érintett személy jogai / tájékoztatáshoz való 

jog, betekintéshez való jog, zároláshoz való jog /
• Jogérvényesítési lehetőségek ismertetése
• A3 méret
• Bejáratnál elhelyezve
• NAIH bejelentés / vendégek ill. munkavállalók 

esetén /



GDPR: Általános Adatvédelmi Rendelet
2018.05.25-től

• Tárgyi hatály: Az otthoni tevékenység kivételre 
került, viszont bármely azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozó 
adat kezelésére vonatkozik Pl: IP cím, süti 
azonosító 

• Területi hatály: Unióban tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelők, függetlenül attól, hogy 
hol történik az adatkezelés

• Adatkezelés fogalma: Az a természetes vagy jogi 
személy, amely az adatkezelés célját 
meghatározza

• Személyes adat: Bármely adat, mely természetes 
személyre vonatkozik, biometrikus adat, IP cím



GDPR alapelvek

• Elszámoltathatóság: Új technológia esetén 
adatvédelmi hatásvizsgálat kötelező. 
Amennyiben fokozott a kockázat, kötelező a 
konzultáció a felügyeleti hatósággal Bizonyítási 
kényszer az adatkezelőn

• Átláthatóság: Széles körű tájékoztatás szükséges 
tömör, átlátható , könnyen hozzáférhető 
formában, jogi szakzsargon nélkül

• Célhoz kötöttség: Az adat az eredeti adattárolási 
célnak megfelelően kezelhető / Pl: email-cím 
listák /

• Adattakarékosság: Az adatok a cél szepontjából
relevánsak és megfelelőek kell hogy legyenek



GDPR alapelvek II.

• Pontosság: Minden kezelt személyes adatnak 
pontosnak és naprakésznek kell lennie, 
haladéktalan törlés vagy helyesbítés kérelem 
esetén.

• Korlátozott tárolhatóság: csak a személyes adat 
kezelési céljának eléréséig

• Integritás és bizalmas jelleg: Technikai 
intézkedések, melyek alkalmazásával biztosítva 
van a személyes adatok biztonsága / anonimmá
tétel, rack szekrény /



Új fogalmak I.

• Álnevesítés: Személyes adatok anonimmá tétele 
álnevesítés útján, a kiegészítő információt külön 
kell tárolni

• Hozzájárulás feltételei: Az érintett akaratának 
konkrét, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson 
alapuló hozzájárulása / hallgatás nem 
beleegyezés! /

• Gyermekek személyes adatai: Információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások: 13 év 
alatt nincs hozzájárulás

• Különleges adatok nevesítése: Genetikai és 
biometrikus adatok



Új fogalmak II.

• Elfeledtetéshez való jog: Minden elvárható lépést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy tiltakozás 
esetén a személyes adatok törlésre kerüljenek

• Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett 
jogosult, hogy személyes adatait géppel 
olvasható formátumban megkapja

• Tiltakozás: DM felhasználás esetén az 
adatkezelőnek nincs joga, hogy visszautasítsa a 
törlési kérelmet

• Adatfeldolgozók: Más nevében személyes adatot 
kezel. Nőtt a felelősségük, további 
adatfeldolgozót felhatalmazás nélkül nem vehet 
igénybe, szerződésköteles



Új fogalmak III.

• Adatkezelési nyilvántartás: 250 főnél többet 
foglalkoztató, fokozott kockázattal járó, vagy 
különleges adatok esetében kötelező ill. ha az 
adatkezelés nem alkalmi jellegű / kamera /

• Adatvédelmi incidens bejelentése: Adatlopás, 
feltörés, lehalászás esetén a Hatóság szoftverén 
keresztül max 72 órán belül jelenteni kell

• Érdekmérlegelés: Személyes adatkezelés során 
érdekmérlegelési tesztet végzünk, megállapítjuk a 
megfelelő jogalapot az adat kezelésére

• Közigazgatási bírságok: Maximum 20 millió EUR 
vagy az éves világpiaci árbevétel 4%-a



Mit tegyünk ?

• Készítsünk adattérképet

• Állapítsuk meg a törvényi előírásnak megfelelő 
jogalapokat, végezzünk érdekmérlegelési tesztet

• Van különleges adatunk amely alapján  
hatásvizsgálatot kell végezni?

• A begyűjtött infók alapján állíttassuk össze 
adatkezelési szabályzatunkat

• A szabályzat alapján tájékoztassuk az 
adatkezelésről vendégeinket, ellenjegyzett 
formátumban munkatársainkat 

• Adatfeldolgozó igénybevétele esetén kössünk
adatfeldolgozói szerződést



Mit tegyünk ? II.

• Vezessük és pontosítsuk az adatkezelési 
nyilvántartásunkat

• Jelentsük az adatvédelmi incidens tényét a 
hatóságnak  



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


