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MIT IS VÉDÜNK?

• A rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat

állapít meg.

• A rendelet a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a

személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

• A személyes adatok Unión belüli szabad áramlása nem korlátozható vagy tiltható meg a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével

összefüggő okokból.
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ADATKEZELÉS

• „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;
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JOGAINKAT VÉDJÜK

• Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására 

vonatkozó intézkedések

• Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

• Az érintett hozzáférési joga

• A helyesbítéshez való jog

• A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

• Az adatkezelés korlátozásához való jog

• Az adathordozhatósághoz való jog

• A tiltakozáshoz való jog

• Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
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PROFILALKOTÁS

• „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő

bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
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KIHÍVÁSOK

Átláthatóság, 

nyitottság, 

széleskörű tájékoztatás,

jogok védelme

anonimitás

Biztonság, 

zárt folyamatok

egyéni jogok figyelembevétele

növekvő adminisztráció 

beazonosíthatóság
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AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HELYZET 

Igénybevevők jogai, 
tájékozottsága, 

tudatossága

Szervezeti válaszok –
adatkezelés, 
közérdekű 

információk, 
nyilvántartások
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KIHÍVÁSOK, KOCKÁZATOK

Az igénybevevők 
tudatossága, 
tájékozottsága, jogaik 
védelme 

Szervezeti integritás, 
professzionális 
adatkezelés, 
koncepción alapuló 
szervezeti stratégia, 
az információk 
védelme
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KIHÍVÁSOK, KOCKÁZATOK

Átláthatóság, nyitottság, 
jogok védelme, 

széleskörű tájékoztatás, 
az adatok szabad 

áramlása 

Biztonság, zárt 
folyamatok, növekvő 

adminisztráció, egyéni 
jogok figyelembevétele, 

garanciák
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• Függ a felügyeleti 
hatóság által 
megállapított 
körtől; (R.35. cikk 
(4)-(5) bek.) 

• A tájékoztató tartalma 

• A tájékoztató 
összeállításával 
kapcsolatos hatáskörök –
a kidolgozás, a 
felülvizsgálat, módosítás 
hatályára kiterjedően

• A tájékoztató 
megismerhetősége

• (GDPR 12. cikk)

• Az adatkezelőre háruló R.-
ben meghatározott feladatok 
szervezeti implementációja; 
a szervezeten belüli 
hatáskörök meghatározása 
és a felelősségi rendszer 
alapelveinek felépítése 
(GDPR 24. cikk)

• A szervezeti 
feladatmegosztás 
meghatározása;  jogkörök 
telepítése a szakmai 
kompetencia 
figyelembevételével; 
bejelentési mechanizmus 
kidolgozása, határidő 
figyeléssel 

• (GDPR 33. cikk) Adatvédelmi 
incidensek 

megelőzése, 
kezelése

Adatkezelői 
minőségből fakadó 

feladatok; az 
adatkezelő 
definíciója; 

feladatmegosztás

Adatvédelmi 
hatásvizsgálat

Személyes 
adatok 

kezeléséhez 
kapcsolódó 
tájékoztató
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