
Általános áttekintés a GDPR előírásairól 

Az Európai Unió általános adatkezelési rendelete. Szemben a direktívával, a rendelet 

minden EU tagállamban automatikusan érvényes. 

2018-05-25-re el kell érni az ún, compliance szintet, ami azt jelenti, hogy az 

adatvédelem ésszerű szintjét kell nyújtania a szervezetnek. Az ésszerű nincs definiálva. 

A bírság az éves bevétel 2..4%-a vagy 10..20M EUR (ami magasabb). 

3 fő célja van: 

 irányítást gyakorolni az adataink felett: a felhasználó önkéntes, specifikus, 

tevőleges beleegyezése kell a személyes adatok kezelésébe. A beleegyezés 

bármikor visszavonható. 

 bizalmat építeni az információs rendszerek köré 

 egyszerű, átlátható adatkezelést megvalósítani 

Érintettség: 

 minden szervezet, aki EU állampolgárokkal kapcsolatba kerül 

 minden személyes adat, amit gyűjtenek, tárolnak, elemeznek stb. 

 automata és kézi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek egyaránt (ideértve a 

papír alapú folyamatokat is) 

Személyes adat: 

 bármi, ami azonosíthat egy természetes személyt 

 bármi olyan adat vagy információ, ami egy azonosított vagy 

azonosítható személyhez kapcsolódik 

 az, hogy valami személyes adatnak minősül-e, függ a tartalmától, az adat 

felhasználás céljától és eredményétől 

 Példák: 

o név, cím, IP-cím, weboldal cookie 

o önmagában nem, de másik adathalmazzal vagy háttértudással már 

személyes adatnak minősülhet: azonosítószámok, diplomaszerzés éve 

(ebből a kor meghatározható) 

 vannak speciálisan védett adatok is, pl. politikai, világnézeti, egészségügyi 

adatok 

Adatszegés (data breach): az adatok véletlen vagy törvénytelen megsemmisülése, 

elvesztése, vagy jogosulatlan közzététele/hozzáférése/átvitele/tárolása/feldolgozása. 



Szereplők 

Adatkezelő: az adat "tulajdonosa", aki irányítja az adatok felhasználását. Egyetemes 

felelőssége van az adatok biztonságáért (pl. az alvállalkozói helyett is felel). 

Feladatai: 

 meg kell felelni a rendeletnek 

 tájékoztatni kell a felhasználókat 

 műszaki lépéseket kell tenni az adatok védelmében 

 írásbeli szerződés kell az adatfeldolgozókkal 

Adatfeldolgozó: az adatkezelő kérésére és nevében gyűjti, tárolja, elemzi az adatokat. 

Feladatai: 

 az adatkezelővel kötött szerződés szerint eljárni 

 műszaki lépéseket tenni az adatok védelmében 

 információt adni az adatlopásokról ill. alvállalkozók bevonásáról 

Adatkezelési vezető (data processing officer, DPO): nagy kockázatú adatkezelést 

végző szervezet esetén szükséges, és a legfelsőbb vezetői szint felé számol be 

Az adatkezelő felelőssége (24. paragrafus) 

1. műszaki és szervezeti feltételek megteremtése és demonstrálása 

(dokumentálás) az adatok helyes kezeléséhez 

2. felmérni a kezelt adatok körét, célját, és az adatok elvesztésének kockázatát, és 

az adatkezelés személyekre vetített kockázatát 

3. védeni az adatokat azok típusa és fontossága szerint, és az ehhez kapcsolódó 

szabályozást kommunikálni 

4. adatkezelési szabályzat kell, ami megfelel a rendelet 40. paragrafusának, ami 

többek között: 

o átlátható és a szükséges mértékű adatkezelés 

o legitim cél 

o az érintett jogainak figyelembe vétele 

Az adatfeldolgozó felelőssége (28. paragrafus) 

1. biztonsági intézkedések (műszaki és folyamatirányítási) 



2. al-adatfeldolgozó bevonása csak az adatkezelő engedélyével és azonos 

szabályok szerint 

3. szerződése legyen az adatkezelővel, ami tartalmazza: az érintettek körét, az 

adatok típusát, az adatkezelés fajtáját és célját, a felek kötelességeit 

4. auditálni (naplózni) kell az adatfeldolgozási eljárást, és csak azt dolgozhatja fel, 

ami a cél érdekében szükséges 

Az adatkezelés alapja 

1. önkéntes beleegyezés, ami visszavonható 

2. szerződéses kötelezettség teljesítése 

3. EU tagállamok törvényeinek megfelelés 

4. alapvető érdekek sérelme 

5. legitim érdekek (pl. marketing célú adatátadás cégek között) 

6. közérdek, ami felülírja az egyéni érdekes 

Az adatkezelés hatáselemzése (35. paragrafus) 

1. kezelt adatok felmérése, adatáramlás felmérése 

2. az adatok életciklusa alatt azok felhasználása és a felhasználás következményei 

(akár nem szándékolt mellékhatás vagy további használat felmerülhet-e) 

3. az adatok és a folyamatok besorolása kritikus, érzékeny és nyilvános szintre és 

a biztonsági intézkedésekkel össze kell kapcsolni. 

Meghatározandó: 

 adatgyűjtés és tárolás módja 

 adatátvitel/megosztás módja 

 adatkezelés időtartama 

 adattárolás helye 

 adatkezelés felelőse 

Műszaki intézkedések (32. paragrafus) 

1. titkosítás (AES-256 tároláskor, TLS az adatátvitelkor) 

2. adatok bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása 

(kataszter, monitorozás, sérülékenységek kezelése, hozzáférések szabályozása) 

3. biztonsági mentések és az eljárás tesztelése 



4. a műszaki intézkedések rendszeres tesztelése 

Értesítések (33. paragrafus) 

Adatszegés esetén a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül értesíteni kell a 

felügyeleti szervet (és a további értesítendőket, ld. lentebb), kivéve, ha az eset nem 

jelent veszélyt az adatok alanyának jogaira. Ha nem áll rendelkezésre teljes körű 

információ az esetről, akkor a tájékoztatás megtehető több lépésben. 

Közérthető módon értesíteni kell az érintetteket is 

 az adatszegés fajtájáról és a mértékéről (rekordok száma) 

 valószínűsíthető következményekről 

 az eset javasolt kezeléséről 

 az adatkezelési vezető elérhetőségéről 

Értesítendő: 

 az adatkezelés alanya 

 a felügyeleti szerv 

 belső felek: 

 az információbiztonsággal foglalkozók, 

 az IT osztály, 

 a jogi osztály, 

 az ügyfélszolgálat, hogy felkészülhessen az ügyfelek hívásaira. 

Kezelt adatokkal kapcsolatos kérések. 

Az adatkezelés alanyai hozzáférési ill. helyesbítési kérést terjeszthet elő. Határidő: 1 

hónap, ami összetett esetekben vagy nagyszámú kérés esetén további 1 hónappal 

hosszabbítható (ezt igazolni kell tudni). Az adatkezelő tájékoztatni tartozik a kérés 

megtagadása vagy nem teljesítése esetén a kérvényezőt, és jogorvoslati lehetőséget 

kell biztosítani. 

Hozzáférés az adatokhoz (15. paragrafus) 

Az adatkezelés alanyainak kérésükre 

 rendelkezésre kell bocsájtani ingyenesen a kezelt adatokat (kivétel a túlzott 

ismétlődő kéréseket, ekkor ésszerű díj felszámolható) 

 másolatot kell biztosítani az adataikról 



Ideértve az adatok: 

 megtartási idejét, 

 létezéséről szóló információt, 

 kinek került átadásra, és 

 az adatok forrását. 

Adatok helyesbítése (16. paragrafus) 

Az adatkezelés alanyainak kérésére 

 javítani kell a pontatlan adatokat. 

 ki kell egészíteni a nem teljes adatokat. 

Ha átadásra került az adat harmadik fél részére, akkor lehetőség szerint értesíteni kell 

a javításról a harmadik felet. 

Adatok törlése (17. paragrafus) 

Az adatkezelés alanya az adatinak törlését ("elfelejtését") kérheti, ha már nincs meg az 

adatkezelés alapja (ideértve az önkéntes hozzájárulás visszavonását is). A kérvényezés 

olyan egyszerű kell, hogy legyen, amilyen egyszerű a hozzájárulás megtétele volt. 

5 eset van az adatok törlési kérvényezésére: 

 az adatkezelés céljának megszűnése (elévülése, pl. kilépett munkavállaló) 

 az önkéntes hozzájárulás visszavonása 

 az alany tiltakozhat az adatkezelés ellen, és ha az adatkezelő nem tud alapot 

felmutatni az adatkezelés folytatására, akkor törölni kell 

 az adatfeldolgozás/adatkezelés törvénytelen volt 

 az adattörlésnek meg kell felelni a törvényi szabályozásnak 

Tiltakozás az adatkezeléssel szemben (21. paragrafus) 

Tiltakozni csak akkor lehetséges, ha az adatkezelés alapja: 

 közérdek, vagy 

 legitim érdek. 

Tiltakozás esetén az adatok kezelését meg kell szüntetni, kivéve ha: 



 az adatkezelő jogos érdekek/igények teljesítése vagy védelme érdekében kell, 

hogy kezelje az adatokat 

 az egyéninél magasabb szintű érdek miatt végzi az adatkezelő a tevékenységét 

16 évnél fiatalabbak adatainak kezelése (8. paragrafus) 

 online szolgáltatáshoz 16 év alatt szülői hozzájárulás nélkül nem férhetnek 

hozzá 

 a lehető legegyszerűbb nyelven kell az u16 korosztályhoz szólni 

Adatok hordozhatósága (20. paragrafus) 

Az adatkezelés alanya megkaphatja az adatait: 

 elektronikus másolat formájában 

 másik adatkezelőhöz továbbítható formában 

 másik adatkezelőhöz közvetlenül kérve a továbbítását (átadás) 

 személyes saját adattároló eszközön tárolva 

Csak az alany által megadott adatokra érvényes, az abból származtatott vagy 

levezetett adatokra nem. 

Befejezés 

Készítette Marton József a https://www.linkedin.com/learning/gdpr-compliance-

essential-training online tananyag alapján 2018-05-17-én ismeretterjesztési célból. 
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