
Milyen változásokat hoz a GDPR a 
szervezetek és vállalkozások 
életébe?

A JOGÁSZ MEGKÖZELÍTÉSÉBEN



A GDPR koncepciója?
1. A személyes adatok kezelését az emberiség szolgálatába kell állítani.
2. A személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével

összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni,
egyensúlyban más alapvető jogokkal.

3. A belső piac működéséből eredő gazdasági és társadalmi integráció lényegesen megnövelte a
személyes adatok határokon átnyúló áramlását.

4. A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok
védelmét.

5. E fejlemények egy olyan szilárd és az eddiginél következetesebb uniós adatvédelmi keretet
igényelnek, amelyet erős kikényszeríthetőség támogat, hiszen a bizalom megteremtése fontos a
digitális gazdaság belső piaci fejlődéséhez. A természetes személyek számára biztosítani kell, hogy
saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. A természetes személyek, a gazdasági
szereplők és a közhatalmi szervek számára a jogbiztonságot és a gyakorlati biztonságot fokozni
kell.



Felkészülés a szabályozásra
1. Adatkezelések felmérése

2. Adatkezelések nyilvántartása

3. Szabályozás és követelmények azonosítása

4. Belső és külső dokumentumok elkészítése, közzététele

5. Követelmények meghatározása

6. (Adatvédelmi tisztviselő kinevezése)



Adatkezelések felmérése
• Eldöntendő kérdések:

• Belső vagy külső felmérés?
• Jogász, vagy informatikus?

• Tipikus adatkezelési esetkörök:
◦ Ügyfeleket érintő adatkezelések:

◦ Boltok, 
◦ Ügyfélszolgálatok,
◦ Honlapok,
◦ Szoftverek,
◦ Applikációk,

◦ Informatikai terület:
◦ CRM rendszer,
◦ Vállalatirányítás.



Adatkezelések felmérése
◦ HR:

◦ Munkerő felvétele,
◦ Munkaügyi akták kezelése,
◦ Munkaügyi ellenőrzés eszközei.

◦ Marketing:
◦ Facebook, 
◦ Nyereményjátékok,
◦ Direkt marketing,
◦ Profilozás.



Adatkezelés nyilvántartása
• Javasolt tartalom:

• GDPR szerinti tartalom:
• Adatkezelő neve és elérhetőségei
• Adatkezelés célja
• Érintettek kategóriái, személyes adatok kategóriái
• Adatovábbítási címzettek,
• Törlési idők,
• Technikai és szervezési intézkedések

• Ezen felül javasolt tartalom:
• Adatfeldolgozó rendszerek, és adatfeldolgozók,
• Adatgazdák megjelölése,
• Adat forrásának megjelölése,
• Adatkezelés szabályozásának megjelölése.



Szabályozás azonosítása
• Mi szabályozza az adatkezelést?

◦ GDPR,
◦ Speciális hazai szabályok (Infotv.)
◦ 29-es munkacsoport ajánlásai,
◦ NAIH gyakorlat.

• Speciális hazai szabályozás:
Terület Szabályozása

Kamerás megfigyelés 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv)

Személyazonosítás, adószám, TAJ szám
kezelés

1996. évi XX. törvény (Szaz. tv. )

Munkahelyi visszaélés bejelentés 2013. évi CLXV. törvény

Elektronikus hírközlés 2003. évi C. törvény (Eht.)

Egészségügy 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.)



Követelmények azonosítása
• GDPR specialitások:

◦ Jogalapok meghatározása,
◦ GDPR és jelenlegi gyakorlatok összeegyeztetése,
◦ Hozzájárulás igazolhatóságának biztosítása,
◦ Tájékoztatási formák felülvizsgálata
◦ Hatásvizsgálatok lefolytatása (mi alapján és mikor?),
◦ Jogérvényesítési lehetőségek vizsgálata
◦ Fejlesztési követelmények azonosítása,
◦ Adatfeldolgozási szerződések megkötése.



Belső és külső dokumentumok 
elkészítése
• Belső szabályok:

◦ Munkaügyi adatkezelés rendezése
◦ Adatkezelés belső szabályrendszere

◦ Az alábbi kérésekre kell választ adnia a szabályzatnak:
◦ Ki törli az adatot?
◦ Ki fogadja a kérelmeket?
◦ Ki vesz részt a fejlesztésekben, aki az adatvédelemre figyel?
◦ Ki azonosítja az incidens, ki intézkedik az incidens miatt?
◦ Stb.

• Külső szabályok:
◦ Adatkezelési tájékoztatók elkészítése
◦ Adatgyűjtő felületek felülvizsgálata



Adatvédelmi tisztviselő kinevezése
• Egyes esetekben kötelező kinevezni tisztviselőt,
• Más esetben kinek a feladata lesz az adatvédelem?

◦ Elhagyható az, hogy ne legyen felelőse a területnek?
◦ Megvalósítható adatvédelemért felelős személy nélkül az adatvédelem?



Gyakorlati problémák a felkészüléssel
A GDPR alkalmazását megnehezíti, hogy:
• Túlsúlyos lett a szabályozás,
• Sok a normatív tartalom nélküli gumiszabály,
• Egyszerre szabályozza az egyéni vállalkozót és a multinacionális vállalkozásokat,
• Hangsúlyos az adminisztrációs kötelezettség,
• Költséges a bevezetés és a fenntartás, ami versenyhátrányt is jelent külföldhöz képest.



Milyen további feladatok merülnek fel?
• Bevezetéshez szükséges lépések:

◦ Oktatás,
◦ Tájékoztatás,
◦ Tesztelés.

• Fenntartáshoz szükséges lépések:
◦ Tudatosság növelés, adatkezelés tervezése, szervezeti gondolkodás átalakítása,
◦ Nyomon követés,
◦ Visszacsatolás,
◦ Módosítás.



Köszönöm a figyelmet!
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