
4. Adatvédelmi feladatok megtárgyalása 
Előterjesztés 

EA 2018. május 25-től érvényes Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection 
Regulation, GDPR) egységes adatvédelmi szabályozást teremt az Európai Unióban. A 
rendelet az EU-s székhelyű vállalatok mellett azokra a vállalatokra is érvényes, akik az EU-
ban élőkkel kapcsolatos személyes adatokat dolgoznak fel. 

Bár az alapelvei többnyire a jelenlegi EU-s adatvédelmi szabályokon alapulnak, a GDPR 
szélesebb körű, pontosabban meghatározott szabályokat rögzít, amelyeknek komoly 
bírságokkal igyekszik érvényt szerezni. Magasabb szintű beleegyezést ír elő például 
bizonyos típusú adatok felhasználásához, és szélesebb körű jogokat biztosít az 
egyéneknek adataik elérése és átvitele kapcsán. Mindemellett jelentős végrehajtási 
hatáskört határoz meg, és lehetővé teszi a vállalat felügyeleti hatósága számára, hogy 
bizonyos jogsértésekért a vállalat globális éves bevételének akár 4%-ával megegyező 
büntetést szabjon ki. 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább 
az alábbiak egyike teljesül: 

- az érintett hozzájárulás át adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges; 

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges; 

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 
Ha adatot kezelünk: 

- biztosítsuk a célt 
- biztosítsuk a jogalapot 
- biztosítsuk az érintett jogait 
- biztosítsuk az adatbiztonsági követelményeket 
- nevezzünk ki adatvédelmi felelőst 
mindezt dokumentálni kell. 
 

A feladatnak való megfelelés érdekében megvásároltuk a megfelelő szabályzat és 
tájékoztató mintákat, melyet az előterjesztéshez mellékletként csatolunk. 
Kérjük az előterjesztés mellékleteként csatolt szabályzatok megtárgyalását és elfogadását. 
 

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31995L0046%3Aen%3AHTML

