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FOGALMAK A RENDELETBEN

• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel



FOGALMAK A RENDELETBEN

• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ

• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés



ADATKEZELÉS ELVEI

• Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság

• Célhoz kötöttség

• Adattakarékosság

• Pontosság

• Korlátozott tárolhatóság

• Integritás és bizalmas jelleg

• ELSZÁMOLTATHATÓSÁG



ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

• Hozzájáruláson alapuló jogalap

• Szerződéses jogalap

• Uniós vagy tagállami jog

• Érintett létfontosságú érdekének védelme

• Közérdekű adatok

• Jogos érdek (érdekmérlegelési teszt)



ÉRINTETTEK JOGAI

• Hozzáféréshez való jog

• Törléshez való jog („elfeledtetés”)

• Adatkezelés korlátozásához való jog

• Tiltakozás

• Helyesbítés

• Adathordozhatóság



TÁJÉKOZTATÁS

• Adatkezelő adatai

• DPO adatai

• Cél és jogalap (jogos érdek)

• Címzettek, adattovábbítás

• Tárolás ideje

• Érintettek jogai és érvényesíthetőségi lehetőség

• Panasz és jogorvoslat

• Automatizált döntéshozatal



ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

• Közfeladatot ellátó adatkezelő

• fő tevékenység az érintettek rendszeres és 

szisztematikus, nagymértékű megfigyelése

• fő tevékenysége különleges adatok nagy számban

történő kezelése



ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

• Ki lehet DPO?

• Kvalitások, kompetenciák, szakképzettség

• Nyilvános feladatok

• Belső feladatok



ADATVÉDELMI INCIDENS

• Nyilvántartás

• Bejelentési kötelezettség

• Súlyos kockázat elkerülése

• Mi lehet adatvédelmi incidens?



JOGI TEENDŐK

• Adatvédelmi tudatosság erősítése

• Alvállalkozói (adatfeldolgozói) szerződések kiegészítése

• Adatkezelési nyilvántartás készítése

• Érintettek tájékoztatása

• Adatkezelés jogalapja/törvényi megfeleltetés

• Gyermekek jogainak biztosítása



IT FELADATOK

• Helyzetfelmérés

• Vagyonleltár és információosztályozás

• Hozzáférések (pl: kiemelt) felülvizsgálata

• Mobil eszközök és távmunka (BYOD)

• Adathordozók kezelése

• Szabályok és eljárások az információátvitelre



IT BIZTONSÁG

• Tiszta asztal és tiszta képernyő szabálya

• Azonosítás és eseménynaplózás

• Beépített és alapértelmezett adatvédelem

• Védelem a rosszindulatú szoftverek ellen

• Titkosítási intézkedések

• Irodák, helyiségek és létesítmények védelme
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