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dr. Trócsányi Sára      Iktatószám: 
igazgató  
 
Adatvédelmi és Betegjogi Központ 
 
 
 
Tisztelt Igazgató Asszony! 

 
A ………………………. (szervezeti egység) ………………….. nappal ( bevezetés tervezett időpontja) új adatkezelést tervez bevezetni. 
 
Az új adatkezelés álláspontunk szerint (az alkalmazott technológiájára tekintettel), annak jellege, hatóköre, körülményei és céljai alapján 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, mivel az adatkezelés kiterjed az 
alábbiak egyikére (mindegyikére)1. 
 

természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a 
természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek 
 
a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése történik 
 
a GDPR 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 
személyes adatok nagy számban történő kezelése történik 
 
nyilvános helyek vagy személyek nagymértékű, módszeres megfigyelése történik 
 
egyéb, a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatkezelés 
történik:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Tekintettel a fentiekre kérem, hogy a jelen megkeresem melléklete szerint megadott adatok alapján az adatkezelést megelőzően az 
Adatvédelmi és Betegjogi Központ végezzen hatásvizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes 
adatok védelmét hogyan érintik. A mellékelt hatásvizsgálati nyomtatványon megadott adatok alapján a hatásvizsgálati megállapításokat a 
nyomtatvány visszaküldésével velünk közölni szíveskedjenek. 
 
Dátum………………….. 

szervezeti egység vezetője 
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HATA SVIZSGA LATI NYOMTATVA NY  
Ú J ADATKEZELE SHEZ 

I. Alapadatok 

1) Adatkezelés megnevezése 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Szervezeti egység neve 
……………………………………………………………………………………………….. 

3) Hatásvizsgálat kezdeményezőjének neve, munkaköre 
……………………………………………………………………………………………….. 

4) 2Hatásvizsgálat végzőjének neve, munkaköre 
……………………………………………………………………………………………….. 

5) Hatásvizsgálatot jóváhagyó neve munkaköre 
……………………………………………………………………………………………….. 

6) Hatásvizsgálat kezdeményezésének időpontja 
……………………………………………………………………………………………….. 

7) Adatkezelés bevezetésének tervezett időpontja  
……………………………………………………………………………………………….. 

II. Áttekintés 

1) Az adatkezelés rövid bemutatása 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Az adatkezeléshez kapcsolódó felelősségi viszonyok bemutatása 
……………………………………………………………………………………………….. 

3) Rendelkezik-e az adatkezelésre alkalmazandó valamilyen szabvánnyal? 
……………………………………………………………………………………………….. 

III. Adatkezelés folyamata 

1) A kezelt személyes adatok köre 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Melyek a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközök? 

……………………………………………………………………………………………….. 
IV. Alapelvek  

1) Melyek az adatkezelés céljai, és azok meghatározottak-e, egyértelműek-e és jogszerűek-e? 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Mi az adatkezelés jogalapja? 
……………………………………………………………………………………………….. 

3) A gyűjtött adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak-e, valamint a szükségesre korlátozódnak-e 
(adattakarékosság)? 
……………………………………………………………………………………………….. 

4) Pontosak-e az adatok, naprakész állapotban tartják-e azokat? 
……………………………………………………………………………………………….. 

5) Mi az adatmegőrzés időtartama? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

V. Az érintettek jogainak biztosítására szolgáló intézkedések 
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1) Milyen módon tájékoztatják az érintetteket az adatkezelésről? 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, milyen módon szerzik be az érintettek hozzájárulását? 
……………………………………………………………………………………………….. 

3) Milyen módon érvényesíthetik az érintettek a hozzáférési, illetve az adathordozhatósághoz való jogukat? 
……………………………………………………………………………………………….. 

4) Hogyan gyakorolhatják az érintettek a helyesbítéshez és törléshez való jogukat? 
……………………………………………………………………………………………….. 

5) Hogyan gyakorolhatják az érintettek az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jogukat? 
……………………………………………………………………………………………….. 

6) Az adatfeldolgozók kötelezettségeit egyértelműen rögzíti-e az adatfeldolgozási szerződés? 
……………………………………………………………………………………………….. 

7) Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén megfelelő védelemben részesülnek-e a személyes 
adatok?................................................................................................................................................................ 
 

VI.  Kockázatot befolyásoló tényezők 

1) Különleges személyes adatok kezelése milyen módszerrel történik? 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Rosszindulatú software-ek kiszűrésére milyen módszert alkalmaznak? 
……………………………………………………………………………………………….. 

3) Webhely biztonság milyen módon történik? 
……………………………………………………………………………………………….. 

4) Hálózatbiztonság milyen módon történik? 
……………………………………………………………………………………………….. 

5) Hardware biztonság milyen módon történik? 
……………………………………………………………………………………………….. 

6) Milyen szabályzatok, munkautasítások szabályozzák az adatkezelést? 
……………………………………………………………………………………………….. 

7) Archiválás milyen módon és gyakorisággal történik? 
……………………………………………………………………………………………….. 

8) Logikai hozzáférés szabályozás milyen módon történik, milyen védelmi eszközökkel? 
……………………………………………………………………………………………….. 

9) Papír alapú dokumentumok biztonságát milyen módszerekkel biztosítják? 
……………………………………………………………………………………………….. 

10) A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések kezelése milyen módszerekkel történik? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Dátum  

 

Hatásvizsgálat kezdeményezője 

szervezeti egység vezetője   
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VII. 3Kockázatot befolyásoló tényezők: Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés 

1) Milyen főbb következményekkel járna az érintettekre, ha a kockázat bekövetkezne? 
……………………………………………………………………………………………….. 

2) Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot? 

……………………………………………………………………………………………….. 

3) Melyek a kockázat forrásai? 

……………………………………………………………………………………………….. 

4) A megadott intézkedések közül melyek szolgálnak a kockázat kezelésére? 

……………………………………………………………………………………………….. 

5) Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó 
tervezett intézkedésekre való tekintettel? 

……………………………………………………………………………………………….. 

6) Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok 
kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? 

……………………………………………………………………………………………….. 
VIII. 4Kockázatot befolyásoló tényezők: Az adatok véletlen vagy jogellenes megváltoztatása 

1) Milyen főbb következményekkel járna az érintettekre, ha a kockázat bekövetkezne? 

……………………………………………………………………………………………….. 

2) Milyen fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot? 

……………………………………………………………………………………………….. 

3) Melyek a kockázat forrásai? 

……………………………………………………………………………………………….. 

4) A megadott intézkedések közül melyek megfelelőek a kockázatok kezelésére? 

……………………………………………………………………………………………….. 

5) Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett 
intézkedésekre való tekintettel? 

……………………………………………………………………………………………….. 

6) Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok 
kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? 

……………………………………………………………………………………  
IX. 5 Kockázatot befolyásoló tényezők: Adatvesztés 

1) Milyen főbb következményekkel járna az érintettekre, ha a kockázat bekövetkezne? 

…………………………………………………………………………………… 

2) Milyen fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot? 

…………………………………………………………………………………… 

3) Melyek a kockázat forrásai? 

…………………………………………………………………………………… 

4) A megadott intézkedések közül melyek szolgálnak a kockázat kezelésére? 

…………………………………………………………………………………… 

5) Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett 
intézkedésekre való tekintettel? 

…………………………………………………………………………………… 

6) Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok 
kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? 

 …………………………………………………………………………………… 
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X. 6Javasolt intézkedések  

1) Alapelvek 
2) Meglévő vagy tervezett intézkedések 
3) Kockázatok 

    

XI. A hatásvizsgálat eredménye  

Az tervezett adatkezelés (az alkalmazott technológiájára tekintettel is figyelemmel) annak jellege, hatóköre, körülményei és céljai alapján 
valószínűsíthetően  

1. a megfelelő előzetes intézkedések alapján nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve; az adatkezelés megkezdhető 

2. magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, de a kockázat a javasolt 
intézkedések elvégzésével az elvárható szintre csökkenthető, az intézkedések elvégzését követően az 
adatkezelés megkezdhető 

3. kiemelten magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve és azok a javasolt 
intézkedések elvégzésével sem csökkenthetők az elvárható szintre az adatkezelés megkezdésének tervezett 
időpontjáig, ezért az adatkezelés nem megkezdhető, az intézkedések végrehajtását követően ismételt hatásvizsgálat 
szükséges. 

Dátum: 
  Hatásvizsgálat végzője  
Adavédelmi és Betegjogi Központ 

XII. Döntési záradék 

A. 7A hatásvizsgálatot jóváhagyom, az adatkezelés megkezdhető 
B. 8A hatásvizsgálatot jóváhagyom, az intézkedések elvégzését elrendelem, azt követően az adatkezelés 

megkezdhető 
 
C. A hatásvizsgálatot jóváhagyom, a magas kockázatú értékelést tudomásul veszem, az intézkedések elvégzését 

elrendelem, azt követően ismételt hatásvizsgálatot végztetek el és annak függvényében döntök az adatkezelés 
megkezdhetőségéről. 

D. 9A hatásvizsgálatot jóváhagyom, a magas kockázatú értékelést tudomásul veszem, az intézkedések elvégzését 
nem rendelem el, az adatkezelés nem kezdhető meg. 

E. 10A hatásvizsgálatot jóváhagyom, a magas/ kiemelten magas kockázat értékelést tudomásul veszem, az 
intézkedések elvégzését nem rendelem el, az adatkezelés nem kezdhető meg. 

 
Dátum: 

Hatásvizsgálat jóváhagyója 
szervezeti egység vezetője 
 

F. 11A hatásvizsgálatot nem hagyom jóvá, a kiemelten magas kockázatú értékelést tudomásul veszem, az 
intézkedések elvégzését nem rendelem el, az adatkezelés megkezdhető.  

 
Dátum: 

  Hatásvizsgálat jóváhagyója   
  szervezeti egység vezetője       

Dátum: 
 A szervezeti egység döntésével egyetértek 

Rektor 

                                                 
6 ABK tölti ki 
7
 Az ABK. 1. javaslata alapján hozható ilyen döntés 

8 Az ABK. 2. javaslata alapján hozható ilyen döntés 
9
 Az ABK. 2. javaslata alapján hozható ilyen döntés 

10
 Az ABK. 2 vagy 3.. javaslata alapján hozható ilyen döntés 

11
 Az ABK. 2 vagy 3. javaslata alapján hozható ilyen döntés 


