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Bevezető 
Eltelt néhány hónap a GDPR Konyhanyelven első részének megjelenése óta, és 

ígéretünkhöz híven cégünk jelentkezik az e-könyv második részével. 

Mozgalmas idők vannak mögöttünk, mindannyian jól vagy rosszul, de komoly 

erőfeszítéseket tettünk, hogy a vállalkozásunkat GDPR szempontjából is golyóállóvá 

tegyük. 

Sajnos a legtöbben már az első lépéseknél tévúton indultak el, amikor minél 

gyorsabban és minél egyszerűbben túl akartak lenni a folyamaton. Kerestek egy 

szimpatikus szolgáltatót a neten, rendeltek tőle egy GDPR sablon-csomagot, melyet 

kinyomtattak és morogva a kidobott pénz miatt, bevágták az egész paksamétát a 

„naezenistúlvagyunk” dossziéba. Hevesebb vérmérsékletűek morgás helyett, a „20 millió 

euró a jó édes anyukádnak, hogy miért találtok ki mindig valami lehúzást” mondóka üvöltése 

mellett tették meg ugyanezt a mozdulatot. 

Ezen, valljuk be, nincs mit csodálkozni, hiszen a csapból is a GDPR ijesztgetés folyt, 

és az adatvédelem szitokszóvá avanzsált a vállalkozók körében. 

 

Forrás: Tritone Cinematografica T.O.T.A., I due superpiedi quasi piatti 1977. 
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Hogy miért indultak tévúton? Nem a sablon megvásárlásával fogtak mellé, hiszen a 

legtöbb mintát hozzáértő szakember készítette el a legjobb tudása szerint. 

Ott hibáztak, hogy nem próbálták megérteni az adatvédelemi teendők lényegét. E 

nélkül pedig a vállalkozásuk GDPR megfeleltetése nem fog menni a világ legjobb 

sablonjával sem. 

Adatvédelem. Mit kell ezen megérteni? Egyszerűen vigyázni kell az adatokra, zárni a 

szekrényeket, jelszó a telefonra és kész! Nincs adatlopás, ez az adatvédelem, nem? 

 

 

 

 

Amennyiben a vállalkozásunk tevékenységét meg akarjuk feleltetni az adatvédelmi 

szabályoknak, azt kell megvizsgálnunk, hogy azoknak a magánszemélyeknek, akik 

kapcsolatba kerülnek a cégünkkel, tiszteletben tartjuk-e a személyes adataikkal 

kapcsolatos önrendelkezési jogaikat. 

És ez az a pont, ahol nem segítenek az előre elkészített adatvédelmi sablonok, mert 

azok egy fikarcnyit sem ismerik a mi vállalkozásunkat, így semmit nem tudnak arról, 

mi történik a magánszemélyek adataival a vállalkozásunk tevékenysége során. 

Ezek a sablonok nem tudják, hova és miért jegyzi fel Beácska az ügyfélszolgálaton a 

megrendelők e-mail címét és azt sem, szoktak-e fényképet készíteni a 

szerelőműhelyben a javítani beadott gépjárművekről, és arról már végképp fogalmuk 

sincs, hogy a céges Facebook oldalon posztoljuk-e az alkalmazottak gyerekeiről 

készült Mikulás napi fotókat.  

Az adatvédelem esetünkben valójában arról szól, hogy a magánszemélyeknek 

joguk van arról dönteni, hogy ki és mire használhatja fel az ő személyes 

adataikat. Ezt nevezik információs önrendelkezési jognak.  
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Neked, kedves vállalkozó és cégvezető, neked kell megértened és felmérned, mit is 

jelent pontosan az adatvédelem a vállalkozásodban, hiszen te ismered legjobban a 

céged tevékenységeit. Az adatvédelmi jogszabályok is elvárják tőled az alapvető 

adatvédelmi ismereteket, hiszen te vagy, aki a vállalkozásodban az adatvédelmi 

kérdésekben is a döntéseket hozza. A cégedet érintő bármilyen döntés során ugyanis 

kötelezően szem előtt kell tartanod az adatvédelmi előírásokat. Márpedig amit nem 

ismersz, azt nem is tudod betartani! Így egy ellenőrzés során ez nem lesz jó pont, 

ugyanis ez már egy adatvédelmi veszélyhelyzetnek számít. 

Ebben a kötetben bemutatom neked, milyen módon érhetjük el, hogy cégünk 

megfeleljen az adatvédelmi szabályoknak. Az alapoktól kezdve megismertetem az 

alapvető teendőket és feladatokat. 

 

 

 

A vállalkozások tevékenységének adatvédelmi megfeleltetését nem lehet néhány 

szabályzat vagy tájékoztató elkészítésével megúszni.  

 

 

Ehhez pedig egy adatvédelmi megfeleltetési procedúra tartozik, ez egy fárasztó út, 

amelyen a vállalkozásunknak végig kell mennie, ezt nem tudjuk másként megúszni!  

Néhány apróság még: 

- Ahogy tapasztaltad, tegeződünk, ha zavar, már most tedd le a könyvet, mert 

ez így marad. Nem tiszteletlen vagyok, de ezt a könyvet a barátaimnak írom 

segítség gyanánt. 

- Érthető mondatokat fogok írni, egyszerű nyelven, humorosan, de a 

felsorolások és tudnivalók pontosak lesznek. 

- Ha szabatos jogi szöveget szeretnél látni, ez nem a te könyved. 

- Egy képzeletbeli kisvállalkozás adatvédelmi megfeleltetését végezzük el 

vázlatosan, így folyamatában tudom bemutatni neked a teendőket. 

- Ne rám haragudj, ha a végén rájössz, hogy egy fabatkát sem ér neked az az 

adatvédelmi tájékoztató, amit az egyik legjobb webáruház oldaláról másoltál 

le, és tettél ki a saját oldaladra! Vigasztalódj, cserébe tudni fogod, miért is nem 

jó a számodra és ki tudod javítani. 

- A könyv tartalmi összeállításánál az egyéni vállalkozások, mikro- és 

kisvállalkozások igényeit vettem alapul. 

 A könyv olvasása után képes leszel felmérni, hogy jól végezted-e el a 

vállalkozásod adatvédelmi megfeleltetését, felismerheted az esetleges 

további teendőket és a javításra szoruló hibákat. 

 

A saját vállalkozásunk munkafolyamatainak kell adatvédelmi szempontból 

megfelelőeknek lenniük, nem a fiókban lapuló papíroknak. 
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A teendők sorrendje egy cég adatvédelmi megfeleltetése során 
  

Könyvemben a képzeletbeli MindenKlappol 

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

adatvédelmi megfeleltetését vizsgáljuk meg. 

A MindenKlappol BT gyermekjátékok kereskedelmével 

foglalkozik, van egy játéküzlete, egy játszóháza és egy 

webáruháza is. A cégnek tíz alkalmazottja van. 

A MindenKlappol BT az árukészletét nagykereskedő 

cégektől vásárolja és rendszeresen rendel árut Kínából 

internetes piacterekről. 

A MindenKlappol BT-nek van Facebook, Instagram, 

Snapchat és YouTube oldala, rendszeresen szervez 

pontgyűjtő, ajándék, és nyereményakciókat. 

A cég a játéküzletében és a játszóházában elektronikus 

vagyonvédelmi megfigyelő rendszereket használ. 

A MindenKlappol BT webáruházában lehet fizetni 

bankkártyával és PayPal segítségével, majd a 

megvásárolt játékokat házhoz is szállítják 

futárszolgálatok segítségével, de a cég boltjában 

személyesen is átvehetik a vevők a megrendelt árut. 

A MindenKlappol BT könyvelési és bérszámfejtési-

munkaügyi feladatait és külső könyvelő cég végzi. A 

dolgozók rendszeresen járnak üzemorvosi 

vizsgálatokra. 

A cég évente kétszer közös csapatépítő tréninget tart a 

munkatársakkal. 

A MindenKlappol BT céges autóiban GPS működik, 

amely az elektronikus útdíjfizető rendszerrel is össze van 

kötve. 

A MindenKlappol BT a mai napig még semmilyen lépést 

nem tett a GDPR rendeletnek megfelelő adatkezelés 

kialakításáért. 

10 lépés a cél 

1. Nézzük meg, kell-e 

kineveznünk adatvédelmi 

tisztviselőt? 

2. A cégünk 

tevékenységeinek 

felmérése, az 

adatmozgások 

feltérképezése. 

3. Adatvagyon leltár és 

adatosztályozás. 

4. Jogi audit, adatkezelések 

nyilvántartásának 

elkészítése. 

5. Informatikai audit. 

6. Előzetes adathatás 

elemzés és vizsgálat, ha 

szükséges. 

7. GAP analízis és cselekvési 

terv elkészítése. 

8. Szabályzatok, 

tájékoztatók, egyéb 

adatvédelmi 

nyilvántartások 

elkészítése. 

9. Alkalmazottak oktatása 

és felkészítése. 

10. Folyamatos ellenőrzés. 

 

A piros színnel jelzett feladatok 

elvégzéséhez kérjük szakember 

segítségét. 
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De mielőtt belekezdenénk, tisztáznunk kell, vonatkozik-e egyáltalán a 

MindenKlappol BT-re a GDPR rendelet? 

 

Mikor kell alkalmaznunk egy vállalkozásra az általános adatvédelmi 

rendeletet? 
Számít-e, hogy hol található a vállalkozásunk? Igen. Amennyiben, 

 a vállalkozás vagy annak egy gazdálkodó egysége, valamely fiókja uniós 

országban van és tevékenységének részeként személyes adatokat kezel, 

függetlenül attól, hogy ezt hol teszi (EU-ban vagy azon kívül), vagy ha 

 egy vállalkozás székhelye az unión kívül van és akár fizetősen, akár ingyenesen 

árukat vagy szolgáltatásokat kínál az 

Unióban, vagy magánszemélyek 

viselkedését követi nyomon az 

Unióban, akkor alkalmazandó rá a 

GDPR. 

A MindenKlappol BT székhelye és 

telephelyei Magyarországon vannak és 

tevékenységét az EU területén végzi, így 

vonatkozik rá a GDPR rendelet területi 

hatálya. 

A GDPR 2. cikke alapján a tárgyi hatálya kiterjed minden személyes adat kezelésére 

(néhány kivétellel). Az adatkezelés gyakorisága, mennyisége vagy célja nem releváns. 

De ha tovább akarunk lépni meg kell néznünk, mit nevezünk adatnak és 

adatkezelésnek! 

Adatkezelő és adatkezelés 
Lássuk, mit mond a jogszabály, azután részletesen átbeszéljük ezt a témakört! 

Ki az adatkezelő? 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

1. a vállalkozás székhelye, 

telephelye az Unióban 

van; 

2. az Unió területén 

szolgáltat vagy 

magánszemélyek 

viselkedését követi. 

3. GD 
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Adatkezelő 

 

Itt a lényeg a döntési jogkörön van, egyéni vállalkozásnál maga az egyéni vállalkozó 

az adatkezelő, társas vállalkozásnál maga a cég. 

Nem az az adatkezelő, aki ott ül a pultban és felveszi a rendelést? Nem. Az 

alkalmazottak ezt a munkát a mi adatkezelői feladatainknak a teljesítése érdekében, a 

mi utasításunk, a mi döntésünk szerint, az általunk megszabott módon végzik el, az 

adatkezelők tehát mi vagyunk, vele együtt miénk a felelősség is. 

Adatkezelő, aki megmondja, mit tegyenek, miért, és hogyan a személyes adatokkal. 
Nem Beácska az ügyfélszolgálaton, aki minden kollegát szeret fejhangon kioktatni! 
Te, kedves vállalkozó és ügyvezető, te vagy az adatkezelő! Te hozod meg a döntést, 
hogy méretre készítesz konyhabútort, és ezért írja fel Beácska a megrendelő adatait 
és konyhájának méreteit. 

Előfordulhat, hogy több cég tart fenn egy olyan vállalkozást, ahol a cégek 

vagyonvédelmi, logisztikai, könyvelési vagy hasonló adatkezeléssel járó feladatait 

végzik. Ilyenkor a cégek közösen határozzák meg az adatkezelés módját, ők közös 

adatkezelők lesznek. Ilyenkor közös megállapodásban rögzíteniük kell a fennálló 

felelősség megosztását, és ennek a megállapodásnak a fontos szempontjait azokkal is 

közölniük kell, akiknek a személyes adatait kezelik. 

cél 
meghatározása

végrehatjtás

döntések

felelősség
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Közös adatkezelés 

 

 

Mit értünk adatkezelés alatt? 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és 
megsemmisítése. Ide tartozik még az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-, tenyér- vagy talpnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése. Jelen szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az 
egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, utasítások kiadása. 

 

 

Ha felírod a leendő vevőd nevét, ha valaki rendel telefonon egy pizzát, ha Erzsike 

jönne szerdán hajat festetni, te már adatot kezelsz, hiszen begyűjtötted a nevüket, a 

címüket, a telefonszámukat. 

Ez már maga az adatkezelés. 

• mozi• ékszerbolt

• drogéria• pékség

vagyonvédelem vagyonvédelem

vagyonvédelemvagyonvédelem

Adatkezelésnek számít az adaton végzett bármilyen művelet 

vagy ezek összessége. 
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De adatkezelés, ha csak rálátsz egy adatra, ha megváltoztatod, ha törlöd. Tehát ha 

nyilvántartásba veszed egy megrendelőd nevét címét, elkészíted a számláját, majd 

átadod a könyvelődnek, személyes adatot kezelsz. 

Ha megkapsz egy önéletrajzot, vagy munkaszerződést kötsz, akkor személyes adatot 

kezelsz. 

Milyen tevékenységek tartoznak az adatkezelés körébe? 

Az adatok 

 

Könnyen beláthatjuk, hogy nehéz elképzelnünk olyan vállalkozást, ahol nem történik 
személyes adatkezelés. 

További fontos adatvédelmi fogalmak: 

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

 „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; 

gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése 

adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, 
utasítások kiadása

tárolása,továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala

zárolása, törlése  
megsemmisítése

megváltoztatása, 
felhasználása, 
lekérdezése

összehangolása 
vagy 

összekapcsolása

adatok további 
felhasználásának 
megakadályozása
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  „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – 
centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint 
– tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 „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; 

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, 
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és 
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet 
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 „felügyeleti hatóság”: egy európai uniós tagállam által a GDPR 51. cikknek 
megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; 

 „érintett”: az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik. 

 „adatgazda”: annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová a jogszabály az 
adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat keletkezik. 
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Személyes adatok előfordulása a vállalkozások munkája során. 
Kezdjük az alapokkal! Mi az, hogy adat? Az adat: az információ, a közlés, a hír, az 

értesülés, azaz elemi ismeret. 

 

Mit nevezünk személyes adatnak? 

Tágan értelmezve személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami az adott 

személyt jellemezi, rá vonatkozik, vagy vele kapcsolatba hozható. Röviden, az érintett 

személyre vonatkozó bármely információ személyes adatnak számít. A neve, az 

iskolázottsága, a hajszíne, de még a testsúlya is, vagy hogy szereti-e a mákos tésztát. 

A személyes adat tehát beazonosíthatóan egy adott személyre vonatkozó bármely 

információ. Fontos, hogy konkrét személyről szóló információról van szó, ami 

alapján ő azonosítható lehet. Kovács Béla, CNC esztergályos, aki nős és Budapesten 

lakik. Fontos, hogy kapcsolat legyen a személy és az adatok között, tudjuk azt, hogy 

az adatok egy bizonyos személyhez tartoznak. 

 

adatok

Nagy 
Éva

4 
gombóc

süt a 
nap

Kovács Béla, nős, biszexuális, 

36 éves, rövidlátó, lakik: 

Budapest, Tej út 33. 

CNC esztergályos, 

református, B+ vércsoportú 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ismeret
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Legfontosabb adataink az úgynevezett természetes személyazonosító adatok: 

név, lakcím, tartózkodási hely, születési hely és idő, anyánk neve, stb. 

Tágítva a kört személyes adatnak számítanak a családi állapotunkkal összefüggő 

adatok, az iskolázottságunk, a munkahelyeink, az egészségügyi állapotunk, a 

gyógyszerezettségünk, kórtörténetünk, a munkahelyünk és az érdek-képviseleti 

tagsággal kapcsolatos adataink. 

Személyes adatnak számít még az ismerősökre, barátokra, szexuális érdeklődésre és 

a partnerekre vonatkozó adataink. 

Végül személyes adatainkhoz tartoznak az utazásaink, vásárlásaink, banki ügyleteink 

és online jelenlétünk, IP címünk, email címeink és belépő jelszavaink, vagy akár a 

GPS koordinátánk, keresési eredményeink, vagy az online menstruációs 

naptárunkban tárolt adataink. Bármilyen adat, ami hozzánk kapcsolható. 

Néhány személyes adatot pirossal jelöltem a fenti ábrán, mégpedig azért, mert ezek 

különleges adatnak számítanak.  

 

Mit jelent az, hogy különleges adat? 

Olyan speciális adatok, amelyek érzékenységüknél fogva különös védelmet élveznek. 

Az egészségügyi adatok, genetikai adatok, a természetes személy egyedi azonosítását 

célzó biometrikus adatok, pl. ujjlenyomat, a nemi életre vonatkozó adatok, a faji vagy 

etnikai hovatartozás, a politikai vélemény, a vallási vagy világnézeti meggyőződés, a 

szakszervezeti tagság, a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkozó 

adatok. 

Különleges 
személyes 
adatok

személyes 
adatok

adatok
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A szakszervezeti tagság különleges adatnak számít, ugyanis néhány vállalatnál 

sajnos retorzió éri azokat a munkavállalókat, akik szakszervezeti tagok. 

A szexuális élet és szexuális irányultság adatai különleges adatnak számítanak, 

ilyen például, hogy valaki biszexuális. 

Genetikai adatok: Örökölt vagy szerzett genetikai jellemzők, amely egy természetes 

személy fiziológiájára, egészségügyi állapotára vonatkozó egyedi információt 

hordoznak, és amely elsősorban biológiai minta elemzéséből származik, például 

vércsoport. 

Biometrikus adatok: Egy természetes személy testi, fiziológiai, viselkedési 

jellemzőire vonatkozó, technikai eljárással nyert személyes adata, amely egyedi 

azonosítást tesz lehetővé, például ujjlenyomat. 

Egészségügyi adat: Természetes személyek testi, pszichikai és egészségügyi 

állapotára vonatkozó személyes adat, ide értve a nyújtott egészségügyi szolgáltatásra 

vonatkozó adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségügyi 

állapotáról, például ilyen a kórházi kórlap. 

 

 

A cégek adatai is személyes adatoknak számítanak? 

A vállalkozások adatai nem természetes személyek adatainak, hanem jogi személyek 

adatainak számítanak, így nem személyes adatok. 

De az olyan cégek, mint az egyszemélyes gazdasági társaságok, vagy egyéni 

vállalkozások, őstermelők kivételt jelenthetnek, hiszen náluk a céges adatok is 

személyes adatoknak minősülnek, amennyiben egy természetes személy 

beazonosítását teszik lehetővé. Így az ő adataik személyes adatoknak számítanak. 

Erre még visszatérünk a könyvben a gyakorlati részeknél később. 

adatok

személyes adatok

különleges

személyes adatok

• helyrajzi szám

• irányítószám

• név

• testsúly

• vércsoport

• szexuális irányultság
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Személyes adatnak számít, ha egy cég alkalmazottainak a szakmai tevékenységéhez 

kapcsolódó olyan adatáról van szó, melyből a magánszemélyek is beazonosíthatóak, 

így például a nagy.gabor@MindenKlappol.hu email cím esetében. Hasonló email 

címekkel nap mint nap találkozunk az üzleti életben, ezek tehát személyes adatoknak 

számítanak még akkor is, ha céges email címként kaptuk őket.  

Személyes adat, ha a céges ügyfél megadja a magántelefonszámát, hogy a hétvégén is 

hívni tudd, mert fontos! Személyes adat, ha a céges ügyfél családi autójának a 

rendszámát rögzítik a vagyonvédelmi kameráid, amikor nálad parkol. 

 

Ahogy a fenti ábrán láthatjuk, sokféle személyes adatot használunk a 

vállalkozásunkban. Személyes adatokat kapunk a vásárlóinktól több célból is: 

- személyre szabott kiszolgálás miatt például megkapjuk a ruhaméretét, 

lábméretét, vagy akár a gyermeke nevét és életkorát, ha tortát rendel a 

születésnapjára, 

- a számlázás miatt elkérjük a nevét és a lakcímét, 

- ha kiszállítást kér, megadja a szállítási címet, telefonszámát és email címét, de 

gyakran még a kapukódját is. 

  

ÜGYFELEK

név lakcím

telefonszám

email cím

lábméret

ALKALMAZOTTAK

munkaügyi adatok

táppénzes adatok

geolokációs adatok

PARTNEREK

telefonszám

magán telefonszám

céges és magán email címek
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A természetes személyek jogai az adataik kezelésével kapcsolatosan 
Ahogy írtam az adatvédelmi jog (egyszerűsítve) a természetes személyek adatainak a 

védelméről rendelkezik. 

Nézzük meg, milyen jogokat biztosít a jogszabály az érintetteknek az adataik 

kezelésével kapcsolatban!  

A MindenKlappol Betéti Társaságnak, mint adatkezelőnek a tevékenysége során úgy 

kell eljárnia, hogy az alábbi jogokat minden pillanatban biztosítani tudja az 

érintetteknek. 

Az átlátható tájékoztatás 

Az érintettek tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége, amely az átláthatóság 

alapelvének megvalósítását szolgálja. Az érintetteket tájékoztatni kell az adatkezelő 

elérhetőségéről, az adatkezelés lényeges körülményeiről, az érintett jogairól és a 

jogérvényesítés lehetőségeiről. 

A tájékoztatást abban az esetben is meg kell adni az érintetteknek, ha a személyes 

adatokat nem tőlük gyűjtötték. A tájékoztatás megadásának határideje a két 

esetkörben a következők szerint változik: 

 ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatok gyűjtésekor, 

 ha a személyes adatok más forrásból származnak, az adatok megszerzésétől 

számított 1 hónapon belül (ha kapcsolattartásra használják az adatokat, az első  

kapcsolatfelvétel alkalmával) kell az érintetteket tájékoztatni. 

A tájékoztatás garanciális jellegű az érintett jogok gyakorlása szempontjából, ezért az 

érintettet 

 érthető és átlátható módon 

 főszabály szerint írásban (elektronikus út is ideértendő), az érintett kérésére 

szóban, 

 díjmentesen kell tájékoztatni. 

 Hozzáféréshez való jog 

A hozzáféréshez való jog az átláthatóság alapelvének megvalósítását szolgálja. Az 

érintett kérelmére vissza kell neki igazolni, hogy a személyes adatai kezelése 

folyamatban van-e, és ha igen, akkor hozzáférést kell biztosítani számára a kezelt 

személyes adataihoz, valamint hozzáférést kell biztosítani neki az alábbi 

információkhoz: 

 az adatkezelés célja, 

 a kezelt személyes adatok kategóriái, 
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 a címzettek, 

 a tárolás tervezett időtartama, 

 az érintett jogai, 

 a panasz benyújtásának joga (jogorvoslati jog) 

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. 

Helyesbítéshez való jog 

Ez a jog a pontosság alapelvének való megfeleltetést érvényesíti. Ha az Adatkezelő. 

által kezelt adatok nem pontosak, az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adat helyesbítését vagy kiegészítését. 

Törléshez való jog 

Az Adatkezelő köteles törölni az érintett kérésére a rá vonatkozó személyes adatot, 

ha 

 az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték, 

 az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja, 

 az érintett a saját helyzetével összefüggő okokból a jogos érdeken, vagy 

közfeladat teljesítésén alapuló adatkezelés ellen tiltakozik, ideértve a 

profilalkotást is és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy 

marketingtevékenység ellen tiltakozik, 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha 

valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhető az érintettre 

vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából, 

 az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

 népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 



GDPR Konyhanyelven 2. Felkészültem? 

 

ADATVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS TANÁCSADÁS 

TELEFONSZÁM 

E-MAIL-CÍM 

WEBHELY 

+36-304787866 
info@bookpile.hu 
www.bookpile-data-
consulting.hu 

 

 

  

 

21 

 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Korlátozáshoz való jog 

Az adatok korlátozása esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatokat, de 

egyéb módon nem kezelheti őket. Ez alól kivétel az érintett hozzájárulásával történő 

adatkezelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió 

illetve valamely tagállam fontos közérdekéből történő adatkezelés. 

Az érintett kezelt személyes adatai korlátozását az alábbi esetekben kérheti: 

 ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok 

pontosságát, 

 az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását, 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 az érintett a saját helyzetével összefüggő okokból a jogos érdeken vagy 

közfeladat teljesítésén alapuló adatkezelés ellen tiltakozik, ideértve a 

profilalkotást is, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatóság joga a GDPR által bevezetett új jog, ami az adatok szabad 

áramlását biztosítja az Európai Unión belül. Az érintett akkor élhet-e jogával, ha 

 az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítése érdekében és 

 automatizált módon történik. 

Az adathordozhatóság nem egy általános jog, csak a fenti esetben élhet vele az 

érintett. Amennyiben az érintett él-e jogával, jogosult arra, hogy  

 a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, 

vagy 
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 kérheti, hogy az adatkezelő közvetlenül továbbítsa az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat egy másik adatkezelő részére. 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett akkor élhet e jogával, ha az adatkezelés jogos érdeken vagy közérdekű 

adatkezelésen alapul és az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az 

adatkezelés során bármikor. Következménye főszabály szerint az, hogy az adatkezelő 

a személyes adatokat nem kezelheti tovább. 

Kivétel, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy  

 az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak, az Adatkezelő ezekben az esetekben jogosult a 

személyes adatokat tovább kezelni.  

Speciálisan alakul a tiltakozáshoz való jog direkt marketing tevékenység esetén. 

Ebben az esetben, ha az érintett tiltakozik az adatok kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat (ebből a 

célból). 

Jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtására (panasztételhez való 

jog), illetve bírósági jogorvoslatra. 

A Felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósága (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://naih.hu), akihez az érintett jogosult 

panaszt benyújtani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése megsérti a GDPR-t.  

Az érintett a felügyeleti hatóság döntése ellen a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt élhet bírósági jogorvoslati jogával. Mind az érintett, mind 

pedig az adatkezelő/adatfeldolgozó megtámadhatja a felügyeleti hatóság döntését. 

Az érintett jogosult közvetlenül a bírósághoz fordulni, amennyiben megítélése szerint 

a személyes adatainak, a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében 

megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az Infotv. rendelkezése szerint a hatáskörrel 

rendelkező bíróság az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék. 

http://naih.hu/
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Az adatvédelem alapelvei 
Mit nevezünk alapelvnek? Nem egy konkrét szabályt jelent, amit meg kell jegyeznünk, 

hanem inkább egy olyan fontos célkitűzést, ami minden adatvédelmi szabályra 

érvényes. 

 

 

 

1. A célhoz kötöttség elve 

Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetünk. 

A begyűjtött adatot csak arra a célra használhatjuk, amilyen célból begyűjtöttük. 

Minden érintettnek joga van tudni, hogy az adatkezelésünk során hol, mikor, ki, miért 

és milyen célból használja az adatait, és ez a cél végig csak az a cél lehet, amiért 

begyűjtöttük. 

Azért, hogy ez valóban így legyen, ki kell dolgoznunk egy belső szabályzatot (akkor 

is, ha egyéni vállalkozók vagyunk), hogy az adatkezelés folyamata végig a célnak 

megfelelő mederben maradjon, ne is lehessen az adatot más célra felhasználni. 

Ha a cél megváltozik, új adatkezelés indul! 

Olyan, hogy cél nélkül gyűjtsünk adatot, nincs! Még akkor sem, ha az érintett 

személyek ezt nem bánnák és beleegyeznének! 

Ha egy adat elérte a célját, már cél nélkülinek számít, amelynek kezelése tilos, erre 

figyeljünk! Csak addig kezelünk egy adatot, míg a célja eléréséig szükséges. 

2. Jogszerű és tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve 

Abból kell kiindulnunk, hogy az az alap felállás, hogy jogszerűen végezzük az 

adatkezelést. Vagyis nem csinálunk olyat, ami törvénybe ütközik. Pont. 

De akkor mit értünk a tisztességességen az adatvédelemben? 

Az adatkezelésünk lehet jogszerű, ha van célja, van jogalapja és mégis 

tisztességtelenül végezzük, mert a gyűjtött adataink tele vannak hibás, pontatlan, ezer 

éve lejárt adatokkal. 

Ha tisztességesen akarunk végezni egy adatkezelést, akkor pontos, teljes és naprakész 

az érintettekről gyűjtött adatállományunk. 

Minden egyes lépésünket az adatkezelésünk során az alábbi alapelveknek 

megfelelően kell végeznünk. 
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3. Az adattakarékosság elve 

Már az üzleti folyamataink tervezésekor oda kell figyelnünk, hogy arra törekedjünk, 

minél kevesebb személyes adatra legyen szükségünk a munkánk során. Ezt nevezik 

beépített adatvédelemnek. Már magát a termelési folyamatot is át kell fésülnünk 

adatvédelmi szempontból. 

Mielőtt az adatkezelést megkezdenénk, mérlegelni kell, egyáltalán szükségünk van-e 

a személyes adatokra, illetve mennyi az a minimum adatmennyiség, amivel még a cél 

elérhető. 

Ha a cél megvalósult és nincs további kötelező adattárolás az adatra előírva, a 

személyes adatot azonnal törölni kell. 

4. A pontosság elve 

Itt nemigen van mit magyarázni. Pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük 

az általunk kezelt személyes adatoknak és ebből a célból nekünk vállalkozóknak meg 

kell tennünk minden észszerű intézkedést. 

5. A korlátozott tárolhatóság elve 

A kezelt adatokat úgy kell nyilvántartanunk, hogy csak addig legyen az adat alkalmas 

az érintett személyek azonosítására, amíg az adatkezelésünk el nem érte a célját. 

Ennél hosszabb ideig személyes adatot kezelni csak közérdekű archiválás, statisztika 

és tudományos vagy történelmi kutatás céljából lehet. 

6. Az integritás és a bizalmas jelleg elve 

Itt valójában az informatikai és szervezési biztonsági intézkedéseket várja tőlünk a 

jogszabály. Vigyáznunk kell, hogy a személyes adatok a vállalkozásunknál 

biztonságban legyenek, ne történjen jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés. Az 

adatok ne veszhessenek el, ne károsodhassanak, azokat ne lehessen ellopni, vagy 

megsemmisíteni. 

Ide kívánkozik egy szabály, ami nem alapelv, de jól jöhet még, ha nagy a baj. 

Mentesülhetünk a felelősség alól, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatokban 

bekövetkezett kárt előidéző eseményért bennünket semmilyen módon nem terhel 

felelősség. Ezt akkor tudjuk bebizonyítani, ha az integritás és a bizalmas jelleg 

alapelvet tökéletesen betartjuk az adatkezelésünk során. 

7. Az elszámoltathatóság elve 

A legfontosabb alapelvvel itt találkozunk a felsorolás végén. Mindig képesnek kell 

lennie a vállalkozásunknak arra, hogy bebizonyítsuk, az adatkezelési folyamatunk 

megfelel a jogszabályoknak. Nem csak hibátlannak kell lennie az adatkezelésünknek, 

hanem ezt bizonyítékokkal dokumentálva be is kell tudnunk mutatni. 
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Nem elég, ha mi tudjuk, hogy megfelelünk az adatvédelmi szabályoknak, ezt be is 

kell tudnunk mutatni.  

Hogyan? 

Az alábbi feladatok, célok elvégzését kell írásbeli dokumentumokkal 

alátámasztanunk: 

- már az üzleti tervekben figyelembe vettük az adatvédelem szabályait (beépített 

és alapértelmezett adatvédelem) 

- a GDPR szabályainak megfelelően tevékenykedő adatfeldolgozót bíztunk meg 

- az adatkezelésünk nyilvántartásai naprakészek 

- megtettünk minden szükséges adatbiztonsági intézkedést 

- az incidenseket megelőző intézkedéseket megtettük, és az adatsértéseket 

azonnal kezelni tudnánk (van rá technológiánk és eljárásunk is) 

- ha szükséges, adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. 

 

 

 

  

Most kezdjük el a 
MindenKlappol BT 
megfeleltetését!
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1. lépés: Nézzük meg, kell-e kineveznünk adatvédelmi tisztviselőt? 
 

 

 

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) egy olyan szakember, aki az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó mellett tevékenykedik: 

 tájékoztat és szakmai tanáccsal segít adatvédelemmel kapcsolatos 

kérdésekben, 

 ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezések tökéletes betartását, 

 szakmai javaslatot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, 

 együttműködik a felügyeleti hatósággal, 

 kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság, a vállalkozás 

alkalmazottai, és a vállalkozáshoz forduló magánszemélyek felé is. 

És pontosan ez a felsorolás indokolja meg, hogy miért a DPO kinevezésének 

kérdésével kezdjük a vállalkozás adatvédelmi megfeleltetését! 

Ahogy fentebb láthatjuk, a DPO feladata, hogy a cégünk adatvédelemmel 

kapcsolatos feladatainak ellátását segítse és ellenőrizze, így nagyon fontos, hogy az 

adatvédelmi megfeleltetés első percétől részt vegyen ebben a közös 

munkában, amennyiben szükséges lesz a kinevezése. 

Mikor kell a vállalkozásunknak adatvédelmi tisztviselő (DPO)?

  

Fő
 t

ev
ék

en
ys

ég

nagyszámú különleges adat 
kezelése

nagyszámú, rendszeres, 
szisztematikus megfigyelés

önkéntes döntés alapján

Bumm, a közepébe! Ki az az adatvédelmi tisztviselő és honnan tudjuk, kell-e 

nekünk olyan? És mi a bánatért ezzel kezdjük? 
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A vállalkozásunknak akkor kell adatvédelmi tisztségviselőt kijelölnie, ha 

1) mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó a fő tevékenységei nagyszámú 

különleges adat kezelését foglalják magukban, 

2) vagy amelyek az érintettek nagymértékű, rendszeres, és szisztematikus 

megfigyelését teszik szükségessé (viselkedés megfigyelés, profilalkotás, 

viselkedésalapú hirdetések is ide tartoznak) 

3) és ha önkéntes alapon a cégünk így dönt. 

 

Mit jelent az, hogy fő tevékenység? 

A vállalkozás céljainak eléréséhez szükséges legfontosabb műveletek tartoznak ide, 

és az összes olyan tevékenység, amely során az adatkezelés az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységének elválaszthatatlan részét képezi. 

Itt most belefutunk néhány kifejezésbe, amelyet körbe kell járnunk, ahhoz, hogy 

kiderüljön a MindenKlappol BT-nek szükséges lesz-e kineveznie adatvédelmi 

tisztviselőt, aki jó esetben levezényli a teljes adatvédelmi megfeleltetési folyamatot, 

így sokkal könnyebb dolgunk lesz, és én itt be is fejezhetem a könyvemet… 

Mit jelent a nagymértékű vagy nagy számban történő adatkezelés? 

Ilyen ok az adatkezelésben  

1) érintettek száma, 

2) az adatok mennyisége vagy többféle adatkategóriák köre, 

3) a tevékenység időtartama, főként, ha állandó, 

4) a tevékenység földrajzi kiterjedése lehet. 

Fő 
tevékenység:

játék 
kereskedelem

csapat-
építés

vagyon-

védelem

munkabér

fizetése

takarítás



GDPR Konyhanyelven 2. Felkészültem? 

 

ADATVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS TANÁCSADÁS 

TELEFONSZÁM 

E-MAIL-CÍM 

WEBHELY 

+36-304787866 
info@bookpile.hu 
www.bookpile-data-
consulting.hu 

 

 

  

 

28 

Mit jelent a rendszeres és szisztematikus megfigyelés? 

Rendszeres megfigyelésnek számít, ha  

1) folyamatosan vagy bizonyos időközönként történik egy adott időszakban, 

2) meghatározott időpontokban ismétlődik vagy megismétlik, 

3) folyamatosan vagy időszakosan történik. 

Szisztematikus megfigyelés történik, ha 

1) egy adott rendszer szerint fordul elő, 

2) előre megszervezett vagy módszeres, 

3) az adatkezelésre vonatkozó terv részeként történik, 

4) egy adott stratégia részeként végzik. 

 

 

Lehet a vállalkozás alkalmazottja a DPO és milyen képzettség szükséges a 

munkaköréhez? 

Lehet külső szakembert kinevezni adatvédelmi tisztviselőnek, és lehet a vállalkozás 

alkalmazottja is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy alkalmazottként a DPO-nak az 

adatvédelemmel kapcsolatos minden kérdésben függetlennek kell lennie, és 

adatvédelemmel kapcsolatban nem utasítható, nem bocsáthatják el, és nem 

szankcionálhatják az adatvédelemben ellátott feladataival összefüggésben. 

A GDPR nem tartalmaz előírást az adatvédelmi tisztviselő szakképzettségére 

vonatkozóan, de azt kiemeli, hogy az uniós és a tagállami adatvédelmi joganyag és 

gyakorlat ismerete elvárás vele szemben. Ugyancsak ismernie kell a vállalkozás 

szakági, tehát a szakmai szabályokat tartalmazó joganyagát és magát a vállalkozás 

működését is. 

 

 

 

A MindenKlappol BT nem kezel nagyszámú különleges személyi adatot, és nem 

végez főtevékenységként nagymértékű, rendszeres vagy szisztematikus 

megfigyelést, így nem kötelező számára az adatvédelmi tisztviselő kijelölése. 

Önkéntesen sem teszi meg, mert nem látja indokoltnak. 
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2. lépés: A cégünk tevékenységeinek felmérése, az adatmozgások 

feltérképezése. 
Miután megállapítottuk, hogy nem vesszük igénybe adatvédelmi tisztviselő munkáját, 

kicsit nehezedett a dolgunk, hiszen így magunkra maradtunk a feladattal, hozzáértő 

segítség nélkül. 

De most egyelőre a MindenKlappol BT vezetőinek ismereteire van a legnagyobb 

szükségünk, hiszen a következő lépés a vállalkozásban folyó tevékenységek számba 

vétele. 

Emlékszünk még az adatkezelés fogalmára? Egy kis ismétlés! 

Az adatkezelés az adatok: 

 

Most nincs más feladatunk, mint egy táblázat elkészítése, amelyben minden, a 

MindenKlappol BT által folytatott tevékenyég mellé felírjuk az adatkezelés módját és 

azt, hogy ez milyen személyes adatokat érint.  

gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése 

adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, utasítások kiadása

tárolása,továbbítása, nyilvánosságra hozatala

zárolása, törlése  
megsemmisítése

megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése

összehangolása vagy 
összekapcsolása

adatok további 
felhasználásának 
megakadályozása

Milyen személyes 
adatokat

használunk?

Milyen személyes 
adatokat

használunk?

Milyen személyes 
adatokat

használunk?

Ügyvezetés

Árubeszerzés

Játéküzlet,

webshop
Játszóház

Könyvitel

munkaügy

vagyonvédelem

takarítás
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Például így! 

Adatkezelési 
tevékenységek 

 Ki végzi Személyes adatok megnevezése 

HR    

Felvételi eljárás (belső munkát 
végző) 

   

Alkalmassági vizsgálatok    

Alkalmazás (belső munkát 
végző) 

   

Képzés (tűz-, munka- és 
környezetvédelmi oktatás) 

   

Vagyonvédelem    

Kamerák    

Elektronikus beléptető 
rendszer 

   

Egyéb    

Pénzügy    

Számlázás    

Bérszámfejtés- könyvelés 
   

Dolgozói kedvezmények, 
juttatások 

   

Értékesítés/marketing    

Ügyfélszolgálat    

Ügyfélkapcsolatok (CRM, stb.) 
   

Elektronikus honlap (sütik, 
regisztráció, vélemény) 

   

Elektronikus hírlevél    

Elektronikus 
ajánlatkérés/megrendelés 

   

Beszerzés    

Beszállítók listája    

Alvállalkozók listája    

 

Néha szükséges, hogy a vállalkozásunk által kezelt adatokat más cégeknek adjuk 

további adatfeldolgozás céljából, ők lesznek az adatfeldolgozóink. 
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Beszéljünk az adatfeldolgozókról! 

 

Az adatfeldolgozó lehet akár egy természetes személy vagy egy másik vállalkozás, aki 

a mi megbízásunkból és rendelkezésünk alapján személyes adatokat kezel. Tehát ő 

végzi az adatfeldolgozást, de az adatkezelő, vagyis a mi döntésünknek megfelelően. 

Mi különbözteti meg az adatkezelőtől? 

 az adatfeldolgozó az adatkezelőtől elkülönült jogalany, 

 technikai feladatokat lát el, 

 kötelessége végrehajtani az adatkezelő utasításait, 

 adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. 

Leggyakrabban a tárhelyszolgáltatókat, a felhő szolgáltatásokat és a levélcímzést, 

postázást, könyvelést és bérszámfejtést, virtuális asszisztens szolgáltatást végző 

vállalkozásokat értjük alatta. 

Kiadhatja-e az adatfeldolgozó az adatkezelésünket egy másik alvállalkozójának? Igen, 

de csak akkor, ha előtte előzetes írásbeli engedélyt kapott tőlünk, mint adatkezelőtől. 

Fontos szabály, hogy az adatfeldolgozónak az adatkezelővel szembeni 

kötelezettségeit szerződésben kell megállapítani. Ebben a szerződésben ki kell térni 

arra, hogy mi lesz a személyes adatok sorsa a szerződés megszűnése után. 

Kiadhatja-e az adatfeldolgozó az adatkezelésünket egy másik alvállalkozójának? Igen, 

de csak akkor, ha előtte előzetes írásbeli engedélyt kapott tőlünk, mint adatkezelőtől. 

Nézzük meg, mi legyen benne adatvédelmi szempontból mindenképpen abban a 

szerződésben, amit az adatfeldolgozónkkal kötünk? 

Egy checklist következik, ezért vedd elő a céged által az adatfeldolgozóitokkal kötött 

szerződéseket, és ellenőrizd le egyenként, hogy az alábbi lista minden egyes pontjára 

és alpontjára szerepel benne kitétel. 
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Adatkezelő-Adatfeldolgozó szerződés ellenőrzőlista 
 

1. Az Adatfeldolgozó megnevezése 
 Név és cégforma 
 Cégjegyzékszáma és adószáma 
 Székhelye: 
 Az Adatfeldolgozó rendelkezik DPO-val? 
 DPO elérhetőségi adatai 

 
2. Csatlakozás a jóváhagyott szakmai magatartási kódexekhez vagy 
tanúsítványokhoz 
 
 Fel tudja-e mutatni az Adatfeldolgozó, hogy megfelel egy jóváhagyott 

magatartási kódexnek vagy egy jóváhagyott tanúsítványnak, amely elegendő 
garanciát nyújt a megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
alkalmazására? 
 

3. Az alvállalkozó adatfeldolgozókra vonatkozó feltételek 
 
 A megállapodás tartalmaz-e záradékot az alvállalkozók (lehetséges) 

használatáról? 
 

 Ha az alvállalkozó adatfeldolgozók alkalmazása említésre kerül, ez csak az 
alábbiak szerint lehetséges: 

a. a) Van-e egyedi előzetes engedély, az alvállalkozó adatfeldolgozókra 
az alkalmazásuk előtt;  

b. b) Van-e általános engedély az alvállalkozó adatfeldolgozók 
igénybevételére? 

 
 Az általános engedély esetén az Adatfeldolgozó köteles-e bejelenteni az 

alvállalkozó adatfeldolgozókkal kapcsolatos változásokat (amely engedélyt az 
Adatkezelő megadhat, vagy megtagadhat)? 

  
 Tartalmazza-e a megállapodás az Adatfeldolgozó kötelezettségét, hogy 

ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket írja elő az alvállalkozó 
adatfeldolgozókra, mint amit az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti 
szerződésben előírtak?  

  

A lista csak ellenőrzésre alkalmas, ez alapján ne állj neki szerződést 

módosítani az adatfeldolgozóddal, azt mindenképp bízd szakemberre! 
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 Tartalmazza-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozó teljes mértékben  
felelős, ha az alvállalkozó adatfeldolgozó nem teljesíti az adatok biztonságára 
vonatkozó kötelezettségeit? 
 

4. Általános feltételek 
  
 Meghatározza az adatfeldolgozói szerződés a következő elemeket: 
  
 A feldolgozás(ok) jellege és célja? 
  
 A feldolgozás időtartama? 
  
 A feldolgozott személyes adatok kategóriái? 
  
 Az adatalanyok kategóriái, akiknek az adatait feldolgozzák? 
   
 Rögzíti-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő 

kifejezett írásos utasításai alapján végezhet adatkezelési műveleteket?  
(beleértve az adatok EU-n kívüli átadását, kivétel, ha a vonatkozó európai 
jogszabályok írják elő az Adatfeldolgozónak) 

   
 Milyen jogszabályt kell az Adatfeldolgozónak betartania, amely az 

Adatfeldolgozót feljogosítja, hogy az adatokat az Adatkezelő egyedi 
utasításait meghaladva dolgozza fel? 
Az adatfeldolgozónak kötelessége ezt bejelenteni az adatkezelőnek az adatok 
feldolgozása előtt? 

   
 Előírja-e a megállapodás, hogy a feldolgozó azon alkalmazottai, akik 

hozzáférnek az adatokhoz, bizalmasan kezelik a jogi vagy szerződéses 
információkat? (Van-e titoktartási nyilatkozatuk, vagy szakmai titoktartási 
kötelezettségük?) 

   
 Rögzíti-e a megállapodás, hogy az Adatkezelőnek ki kell alakítania a 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelme 
érdekében? (ezek rövid leírása) 

   
 Az Adatfeldolgozó bemutatta a "bizonyítékokat" (pl. Adatvédelmi 

Szabályzat, az adatvédelmi tisztviselő kinevezése, a védelmi intézkedések 
leírása, megfelelő tanúsítás, például az ISO 27001 stb.), amik igazolják, hogy 
a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések megtörténtek? 
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 Rendelkezik-e a megállapodás arról, hogy az Adatfeldolgozó milyen módon 
nyújt segítséget az Adatkezelőnek az érintettek törvényes jogait érintő 
kérelmek megválaszolásához ? 

   
 A megállapodás rögzíti, hogy az Adatfeldolgozó az alábbi kötelezettségekkel 

segítséget nyújt az Adatkezelőnek, figyelembe véve a feldolgozás jellegét és 
az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat (ki tájékoztat kit, és 
milyen határidőkkel): 

   
   a) Az Adatfeldolgozónál bekövetkező adatvédelmi incidens esetén az 

előírt információk haladéktalan jelzése az Adatkezelő irányába a 
hatósági (NAIH) bejelentési kötelezettség támogatása érekében 

   
   b) Az Adatkezelő érintettek irányába fennálló tájékoztatási 

kötelezettségének a támogatása az érintetteket nagymértékben 
veszélyeztető incidens esetén 

   
   c) Az előzetes adathatás vizsgálat végrehajtására és előzetes 

konzultációra vonatkozó kötelezettség 
   
 Rögzíti-e a megállapodás az Adatfeldolgozó kötelezettségét, hogy minden 

olyan adatot vissza kell adnia a szolgáltatás végén, amelyet az Adatkezelő az 
Adatfeldolgozónak átadott, illetve meg kell semmisítenie, a szolgáltatási díj 
keretében? 

   
 Rögzíti-e a megállapodás az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére 

bocsát minden olyan információt, amely annak bizonyításához szükséges, 
hogy a megállapodásból eredő valamennyi kötelezettség teljesült, ideértve az 
adatkezelő ellenőre vagy a kijelölt harmadik fél által végzett ellenőrzésekben 
való részvételt? 

   
 Rögzíti-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul 

tájékoztatni az adatkezelőt a GDPR vagy egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos utasítások esetén? 

 

 
 
 
 
  

Ha a fenti listából akár csak egy pont is hiányzik a saját szerződéseidből, ki 

kell javítanod a hiányosságot! 

Ehhez kérd adatvédelmi szakember tanácsát! 
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Nézzük meg, milyen adatfeldolgozói vannak a MindenKlappol Betéti Társaságnak! 

A vállalkozás könyvvitelét és munkaügyi és bérszámfejtési feladatait egy külső, erre 

szakosodott cég végzi vállalkozási szerződés alapján. A MindenKlappol BT és a 

könyvelő cég között régóta fennálló szerződés több pontot sem tartalmaz a fenti 

táblázatból, így a szerződés kiegészítésre szorul. 

Milyen személyek csoportjainak adatait kezeljük a vállalkozásunkban? 
 

 

Ügyfeleink személyes adatai, és adatkezelései 

Ügyfeleink azok a természetes és jogi személyek, akiknek a termékeinket és a 

szolgáltatásainkat nyújtjuk. 

 

 

  

Ügyfeleink

Munkavállalóink

Üzleti partnereink

ajánlatkérés

adatai

szerződéskötés

adatai

szavatosság

adatai

könyvvitel, adózás, pénzügy 

 



GDPR Konyhanyelven 2. Felkészültem? 

 

ADATVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS TANÁCSADÁS 

TELEFONSZÁM 

E-MAIL-CÍM 

WEBHELY 

+36-304787866 
info@bookpile.hu 
www.bookpile-data-
consulting.hu 

 

 

  

 

36 

A munkavállalóink személyes adatai 

(Garantálom, hogy ez lesz a legunalmasabb fejezet. Menj, és hozz egy kávét 

magadnak!) 

Az alkalmazottainkról nagyon sok személyes adatok kezelünk, ilyenek például: 

MUNKAVISZONY SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK FAJTÁI 

Felvételi adatlapon szereplő, továbbá a NAV részére történő bejelentéssel kapcsolatos személyes azonosító 

adatok, ideértve az adóazonosító jelet és TAJ számot, továbbá a képesítésre, állampolgárságra vonatkozó 

adatokat is 

Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok 

Bankszámlaszám, számlavezető bank neve 

Munkabér adatok (ideértve valamennyi bér jellegű juttatást, béren kívüli juttatást és költségtérítést 

Munkaidő-nyilvántartási adatok (ideértve az igazolt távollét igényléséhez illetve igazolásához szükséges 

adatokat is) 

Hozzátartozói (házastárs, gyermek), illetve családi állapotra vonatkozó adatok  

Privát elérhetőségi adatok 

Cipőméret, ruhaméret 

Kiküldetés teljesítésével kapcsolatos adatok (ideértve a munkavállaló vezetői engedélyének számát, útlevél 

számát / személyi igazolvány számát, és esetileg a biztosítási kötvényen szereplő adatokat is) 

Keresőképtelenség tartama, kódja, a keresőképtelenség típusától függően a hozzátartozókra vonatkozó adatok 

Munkahelyi baleset jegyzőkönyvi adatai, a balesettel kapcsolatos dokumentumok adatai 

Alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye 

Biztonsági kamerák felvételei 

Elektronikus belépőkártya naplózott adatai 

Fegyelmi határozat tényállás adatai 

Vezetői engedély adatai 

Végrehajtható határozatban szerepelő tartozásokkal kapcsolatos adatok 

Várandósságra vonatkozó adatok (ideértve a veszélyeztetett terhességre vonatkozó adatokat is  

Munkavállaló saját gépjárművével kapcsolatos adatok, a munkavállaló tartózkodási helye 

Személyi azonosító, személyi ig. szám, lakcímkártya szám 

Céges gépjármű munkaidő alatt rögzített geolokációs adatai (GPS) 

Céges számítógép, internet és email használat adatai, céges mobil telefon használat adatai  

Céges telefon, mobiltelefon híváslistája 
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Céges üzemanyagkártya adatai 

Megváltozott munkaképességre, fogyatékosságra vonatkozó adatok 

 

A felsorolás korántsem teljes, de láthatod belőle, hogy az alkalmazottak a személyes 

azonosítókon kívül nagyon sok különleges adatot is a rendelkezésedre bocsátanak. 

 

Nézzük meg pontosabban, milyen személyes adatok kezelése fordulhat elő egy 

munkaviszony során: 

 Családi és utónév 

 Születési családi és utónév 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 Otthoni telefonszám 

 Mobil telefonszám (privát) 

 Egyéb telefonszám (privát) 

 Levelezési cím 

 e-mail cím 

 Skype és VIBER azonosítók 

 Anyja neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Állampolgárság 

 Nyugdíjkorhatár 

 Adóazonosító jel 

 Személyi igazolvány szám 

 Lakcímkártya száma 

 TAJ szám 

 Személyi szám 

 Útlevél szám 

 Vezetői engedély száma 
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 Hozzátartozó (felnőtt) neve 

 Hozzátartozó (felnőtt) lakóhelye 

 Hozzátartozó (felnőtt) születési helye 

 Hozzátartozó (felnőtt) születési ideje 

 Hozzátartozó (felnőtt) telefonszáma 

 Hozzátartozó (felnőtt) e-mail címe 

 Hozzátartozó (felnőtt) adóazonosító jele 

 Hozzátartozó (felnőtt) TAJ száma 

 Hozzátartozó (felnőtt) útlevél száma 

 Hozzátartozó (felnőtt) vezetői engedélyének száma 

 Képzettséget igazoló bizonyítvány adatai (fénymásolat vagy a bizonyítvány száma) 

 Képesítést nyújtó iskola neve 

 Nyelvtudásra vonatkozó adatok (idegen nyelv, nyelvtudás foka) 

 Nyelvtudást igazoló bizonyítvány adatai (fénymásolat vagy a bizonyítvány száma) 

 Egyéb (pl. szakértői, kamarai) jogosítványokra, tagságra vonatkozó adatok 

 Részesedésekre vonatkozó adatok (részvények, értékpapírok, egyéb érdekeltségekre 
vonatkozó adatok) 

 Összeférhetetlenségre vonatkozó adatok (gazdasági, személyi) 

 Önkéntes pénztári tagságot igazoló okiratok 

 Munkáltatói kölcsönre vonatkozó adatok 

 Teljesítményértékeléssel kapcsolatos adatok 

 Internet böngészési adatok (naplózás) 

 Céges mobiltelefon híváslistája 

 Céges mobiltelefon használatával kapcsolatos egyéb adatok 

 Céges eszköz (pl. laptop) használatával, ellenőrzésével kapcsolatos adatok 

 Kiküldetés, kirendelés elrendelése során a munkavállaló ideiglenes tartózkodási helyével 
(szállásával), egyéb életkörülményeivel kapcsolatos adatok 

 Céges üzemanyag kártya használatával kapcsolatos adatok 

 Céges taxi kártya használatával kapcsolatos adatok 

 A munkavállalóra vonatkozó biztosítás(ok) adatai 

 Forint bankszámla adatok 

 Deviza bankszámla adatok 

 Magasság 

 Testsúly 

 Cipőméret 

 Ruhaméret 

 Munkabér adatok 

 Egyéb juttatásokra (pl. prémium, cafeteria, stb.) vonatkozó adatok 

 Munkavállaló saját személygépkocsijának vagy általa magáncélból használt gépkocsinak az 
adatai 

 A munkavállaló vagyonával kapcsolatos adatok (ingatlanok, ingóságok) 

 Veszélyeztetett terhesség ténye 

 Vércsoport adatok 

 Cég által finanszírozott szemüveg használatával kapcsolatos adatok 
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 Fogyatékosságra vonatkozó adatok 

 Munkaképesség csökkenés mértékére, okára vonatkozó adatok 

 Videófelvétel a munkavállalóról 

 Hangfelvétel a munkavállalóról 

 Geolokációs adatok a munkaidő alatt (pl. GPS) 

 Erkölcsi bizonyítvány (fénymásolat vagy a száma) 

 A munkavállaló céges leveleinek tartalma 

 A munkavállaló privát leveleinek tartalma 

 A munkavállaló fotói, videói, amelyek a céges eszközökön találhatók 

 A munkavállaló faji, etnikai, vallási hovatartozásával kapcsolatos adatok 

 A munkavállaló politikai hovatartozásával kapcsolatos adatok 

 A munkavállaló szakszervezeti tagságával, üzemi tanácsi tagságával kapcsolatos adatok 

 A munkavállaló vallási, világnézeti meggyőződésével kapcsolatos adatok 

 A munkavállaló szexuális életére vonatkozó adatok 

 A munkavállalóra vonatkozó pszichológiai tesztek adatai 

 Foglalkoztatástól történő eltiltásra vonatkozó adatok 

 Gyermekek száma 

 Gyermek családi és utóneve 

 Gyermek születési helye, ideje 

 Gyermek TAJ száma 

 Gyermek adóazonosító jele 

 Gyermek lakóhelye, tartózkodási helye 

 Gyermek telefonszáma 

 Gyermek e-mail címe 

 Fénykép (munkavállaló) 

 Profil kép (munkavállaló) 

 Ujjlenyomat 

 Retina minta 

 Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok 

 Alkoholvizsgálat eredményére vonatkozó adatok 

 Tudatmódosító szerek használatára vonatkozó vizsgálati adatok 

 Keresőképtelenség kódja 

 Keresőképtelenség tartama 

 Orvosi ambuláns lapok 

 Orvosi zárójelentés(ek) 

 Terhességre vonatkozó adatok 

 Emberi reprodukciós eljárásban való részvétel ténye 

 Veszélyeztetett terhesség ténye 

 Vércsoport adatok 

 Cég által finanszírozott szemüveg használatával kapcsolatos adatok 
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Szép kis lista, ugye? Még mindig úgy gondolod, hogy te alig kezeled a 

vállalkozásodban mások személyes adatait, hiszen csak pár alkalmazottad van? 

Mikor kezelhetünk a vállalkozásunkban különleges adatokat? 

Egy vállalkozás vagy szervezet kizárólag akkor kezelhet különleges adatokat, ha 

fennáll az alábbi feltételek egyike: 

1. megkapta az érintett magánszemély kifejezett hozzájárulását; 

2. uniós vagy magyar jog, vagy kollektív megállapodás értelmében a 

vállalkozásnak kötelessége az adatkezelés elvégzése; 

3. az adatkezelés az érintett személy létfontosságú érdekeinek a védelme miatt 

szükséges, vagy az érintett személy fizikailag vagy jogilag képtelen a 

hozzájárulás megadására, 

4. az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyet az érintett 

személy kifejezetten nyilvánosságra hozott; 

5. az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez szükséges; 

6. az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy magyar jog 

alapján; 

7. az adatkezelés a következő célokból történik: megelőző egészségügyi 

vagy munkaegészségügyi cél, munkavállaló munkavégzésének 

felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális 

ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális 

rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós 

vagy magyar jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött 

szerződés értelmében; 

8. az adatkezelés a népegészségügy területét érintő közérdekből szükséges, 

uniós vagy magyar jog alapján; 

9. az adatkezelő valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú 

alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet, az adatkezelés 

pedig az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy a szervezettel 

rendszeres kapcsolatban álló személyekre vonatkozik; 

10. az adatkezelés archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból szükséges uniós vagy magyar jog alapján.  

A piros színnel jelölt adatokra különösen figyelnünk kell, hiszen vagy polgári 

jogi vagy adatvédelmi jogi, vagy más szakági jogszabály rendelkezése miatt csak 

bizonyos feltételekkel és fokozott garanciák mellett kezelhetőek. Ezekben az 

esetekben mindenképp kérd szakember tanácsát! 
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Mi a helyzet a gyermekkorúak személyes adataival? 
 

 

Photo by li tzuni on Unsplash 

Gyermekek esetében az adatvédelem fokozott védelmet nyújt, mivel ők kevésbé 

képesek felmérni az adataik megosztásával járó kockázatokat és ezek 

következményeit. 

Vállalkozás csak akkor kezelheti egy gyermek személyes adatait hozzájárulása alapján 

egy bizonyos életkor alatt (13-16 év, ez változó az Unió tagállamaiban), ha 

rendelkezik a gyermek szülőjének a kifejezett írásbeli hozzájárulásával. 

Az előírás, hogy észszerű erőfeszítéséket kell tennie a vállalkozásnak, hogy 

ellenőrizze, a szülői hozzájárulás valóban a jogszabállyal összhangban történt-e. 

Szükség lehet ellenőrző kérdésekre is, vagy el kell kérni a szülő e-mail-címét, hogy 

beszerezzük az írásbeli hozzájárulását. 

Amennyiben a gyermekeknek ingyenes játékokat, közösségi oldalakat, zeneletöltési 

oldalt vagy játékvásárlási oldalt működtetsz, mindenképpen szükséges a szülői 

hozzájárulás beszerzése. 

Ha megelőző tanácsadást nyújtasz gyermekeknek, nincs szükséged a szülői 

hozzájárulás beszerzésére, mert a gyermek alapvető érdekeinek védelme ezt 

szükségtelenné teszi. 

Fontos szabályok még, ha gyermekek a célcsoportod: biztosítanod kell, hogy a 

gyermekeknek címzett minden tájékoztató könnyen hozzáférhető helyen legyen, és a 

nyelvezete egyértelmű és egyszerű legyen, hogy a gyerekek könnyen megérthessék. 

 

https://unsplash.com/photos/p0hDztR46cw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/kid?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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A partnercégeink kapcsolattartóinak személyes adatai 

Nézzük meg a partnercégeknél a kijelölt kapcsolattartó személyeknek melyek 

lehetnek az általunk kezelt személyes adatai! 

 Családi és utónév 

 Otthoni telefonszám 

 Mobil telefonszám (privát) 

 Egyéb telefonszám (privát) 

 Levelezési cím 

 e-mail cím 

 Skype és VIBER azonosító 

 A kapcsolattartó saját személygépkocsijának vagy általa magáncélból használt gépkocsinak 
az adatai 

 Internet böngészési adatok (vendég WIFI naplózás) 

 Fénykép 

 Ujjlenyomat 

 Retina minta 

 Videófelvétel a kapcsolattartóról 

 Hangfelvétel a kapcsolattartóról 

  
 Photo by oliur on unsplash 
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3. lépés Adatvagyon leltár és adatosztályozás. 
Ennek a lépésnek a megvalósítása nehezen elképzelhető adatvédelmi szakember 

segítsége nélkül, ezért senkit nem bíztatok arra, hogy egyedül vágjon bele. 

Az első két lépésben pontos képet kaptunk a MindenKlappol BT adatkezelésben 

résztvevő üzleti folyamatairól, az azokat végző munkatársakról, az adatgazdákról és 

az adatmozgásokról.  

Most ezeket az adatokat kell rendszereznünk, elsőként ki kell válogatnunk a 

személyes adatokat, hiszen a GDPR Rendelet csak ezeknek az adatoknak a kezelésére 

vonatkozik, ezért időt és pénzt takarítunk meg, ha szűkíteni tudjuk a védett adatok 

körét. 

Ezután a személyes adatokat kell tipizálnunk, érzékenység és típus szerint. 

4. lépés: Jogi audit, adatkezelési nyilvántartás elkészítése. 
Elérkeztünk a MindenKlappol BT adatvédelmi megfeleltetésének a legfontosabb és 

legnagyobb szakértelmet igénylő lépéseihez. Nincs mese, itt van a lényeg! 

Az előzőleg elkészített adatvagyon leltárban minden adatkezeléshez oda kell írnunk 

az adatkezelés célját, majd mellé írni az adatkezelés jogalapját. 

Az adatkezelési nyilvántartásban az alábbiakat tartjuk számon: 

Nyilvántartandók: Példák 

Az adatkezelés célja: 
házhoz szállítás biztosítása, az alkalmazottak  
bérezése, nyereményjáték bonyolítása  

Az érintett személyek kategóriái: alkalmazottak, ügyfelek 

A kezelt személyes adatok típusa: alkalmazottak adatai, szállítási cím,  

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettektől 

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama: 
munkaszerződés és a kapcsolódó jogi  
kötelezettségek időtartama végéig 

Az adatkezelés technikai jellege: papír és elektronikus alapon 

Az adatkezelés elmaradásának következménye: adóeljárási és munkaügyi szabályok megsértése 

Az adatok belső címzettjei:  könyvelő cég 

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és 
szervezeti biztonsági intézkedések: 

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése 

Továbbítják-e az adatokat az EU-n kívülre EU-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhő) 
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Mi adhat jogalapot nekünk arra, hogy mások személyes adatait kezeljük? 

A GDPR hat jogalapot nevez meg erre: az érintett személy hozzájárulását; azt, ha 

szerződés teljesítéséhez szükséges köztünk és az ügyfél között; ha ránk vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; ha egy személy létfontosságú érdekének 

védelme miatt szükséges; ha közérdekű vagy közhatalmi jogosítványunk van hozzá; 

és ha jogos érdekünk fűződik hozzá, és ezzel nem sértjük súlyosabban az érintett 

jogait. Amennyiben az érintett jogai elsőbbséget élveznek a vállalkozásunk érdekeivel 

szemben, nem végezhetünk vele szemben adatkezelést azzal a céllal, hogy a jogos 

érdekeinket érvényesítsük. 

 

 

 

 

 

A jogszerű adatkezelés feltétele, hogy a személyes adatok kezelése rendelkezzen 

GDPR-ban szabályozott valamely jogalappal. 

Hozzájárulás 

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilatkoztatása. Az önkéntesség fogalmilag valódi választási 

lehetőséget biztosít az érintettnek. Így nem értelmezhető, ha a hozzájárulás 

megadásának megtagadása együtt jár valamely szolgáltatásból történő kizárással, tehát 

negatív következménye van. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés nem értelmezhető 

olyan helyzetben sem, amikor a két fél között hatalmi egyensúlyhiány van.  

Kifejezett (tevőleges) hozzájárulás szükséges speciális, az érintettre jelentős 

adatvédelmi kockázattal járó esetekben. 

Az elszámoltathatóság elve értelmében az adatkezelőt igazolási kötelezettség terheli, 

így az Adatkezelőnek igazolnia kell, hogy az érintett személyes adatai kezeléséhez 

hozzájárult. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, és erről az érintettet a hozzájárulása 

megadása előtt tájékoztatni kell. 

Szerződés teljesítése 

Az adatkezelés megfelelő alapja, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési 

szándék keretében van szükség. Szűken kell értelmezni, vagyis a szerződés 

A jogszerű adatkezelési célok meghatározása és az azokhoz tartozó jogalapok 

meghatározása szakember feladata! 

Amennyiben nem szeretnénk külső cégre bízni az adatvédelmi megfeleltetés 

elvégzését, legalább az adatvagyon leltár rendszerezését, az adatkezelési célok 

és a jogalapok meghatározását bízzuk szakemberre! 
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megkötését megelőző, a szerződéskötéshez vezető adatkezelés esetén a szerződés 

teljesülése után már nem megfelelő jogalap az adatkezelésre. 

Jogi kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja lehet egy uniós vagy nemzeti jogban foglalt kötelezettségnek 

a teljesítése. A kötelezettségnek kötelező erejű jogszabályon kell alapulnia, ebben az 

esetben az adatkezelés célját is az uniós vagy nemzeti jogszabályban kell 

meghatározni. 

Létfontosságú érdek 

A létfontosságú érdek, mint adatkezelési jogalap akkor alkalmazható, ha az 

adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének 

védelme miatt szükséges. A létfontosságú érdek, mint jogalap, korlátozottan 

alkalmazható, kizárólag komoly veszélyhelyzet fennállása esetén. 

Közérdekű adatkezelés 

A közérdekű adatkezelés jogalapként akkor alkalmazható, ha az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Ide tartozik, amikor az Adatkezelőtől adatszolgáltatást kérnek közfeladat teljesítése 

érdekében és a személyes adat adatszolgáltatása nem a hatóság megkeresésén és nem 

jogszabályon alapul. 

Jogos érdek 

Jogos érdek esetén a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben 

elsőbbséget élvez az érintett olyan érdeke vagy alapvető joga és szabadsága, amely a 

személyes adatok védelmét teszi szükségessé. 

Annak eldöntésére, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben elsőbbséget élvez-

e az érintett érdeke vagy alapvető joga vagy szabadsága, az úgynevezett 

érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni. Az érdekmérlegelési teszt írásbeli 

dokumentálása annak, hogy az Adatkezelő által tervezett személyes adat kezelésére 

miért van szükség, azt az adatkezelő hogyan végezné el, és milyen az érintettek 

érdekeit védő garanciákat tartana be a folyamat során. 
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Az érdekmérlegelési teszt 

- Az adatkezelés céljának pontos meghatározása, milyen adatkategóriák, mennyi 

ideig tartó kezelését igényli a jogos érdek. 

- Az adatkezelő jogos érdekének a lehető legpontosabb meghatározása. 

- A cél elérése érdekében feltétlenül szükséges a személyes adatok kezelése? 

Vannak-e alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával a személyes adatok 

kezelése nélkül, vagy kevesebb személyes adattal is megvalósítható a tervezett 

cél? 

- Annak meghatározása, hogy melyek lehetnek az érintett érdekei az adott 

adatkezelés vonatkozásában, amelyeket felhozhatna az adatkezeléssel szemben. 

- Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos 

érdek az érintett jogokat. 
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5. lépés: Az informatikai audit 
A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy kell kiválasztani és üzemeltetni, hogy a kezelt adat: 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) 

 változatlansága (adatintegritás) 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel kell gondoskodni az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban 

jelentkező kockázatoknak megfelelő szintet nyújt. 

Az adatkezelés során meg kell őrizni: 

 a titkosságot, ezért meg kell védeni az információt, hogy csak az férhessen 

hozzá, aki erre jogosult, 

 a sértetlenséget, ezért megvédeni az információnak és a feldolgozás 

módszerének a pontosságát és teljességét, 

 a rendelkezésre állást, ezért gondoskodni arról, hogy amikor a jogosult 

használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt 

információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

  
Az informatikai audit elvégzése adatbiztonsági szakember 

informatikus feladata! 
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6. lépés: Előzetes adathatás elemzés és vizsgálat 
Az előzőleg feltárt és rendszerezett adatkezelési folyamatok sérülékenységét 

szükséges alaposan megvizsgálni. Azonosítani kell minden fenyegetést, amely a 

bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából hatással lehet az 

általunk kezelt adatokra vagy magára az adatkezelési folyamatokra. 

Nézzünk meg, mikor írja elő a GDPR cégünknek az adatvédelmi hatásvizsgálat 

elvégzését! 

 nyilvános helyek nagymértékű és módszeres megfigyelése, 

 különleges személyi adatok nagy számban történő kezelése, 

 automatizált adatkezelésen alapuló személyes adatok módszeres és kiterjedt 

értékelése, ide értve a profilalkotást is, ha erre alapulva joghatással bíró és 

természetes személyt jelentős mértékben érintő döntések épülnek. 

 és minden olyan adatkezelés tekintetében, amelyek valószínűsíthetően magas 

kockázattal járnak. 

Szükséges például a hatásvizsgálat, ha taxitársaság fedélzeti kamerákat telepítene, ha 

társkereső oldal profilozni szeretne. 

De nincs szükség hatásvizsgálatra, ha nyugdíjas otthon orvosi rendelője új 

egészségügyi adatbázist vezetne be. 

7. lépés: a GAP analízis és a cselekvési terv elkészítése 
 

Miután az előző lépésben feltártuk az adatkezelési folyamataink valós helyzetét, 

sérülékenységét és problémáit, össze kell hasonlítanunk a jelenlegi adatkezelésünket 

a GDPR rendelet által elvárt szabályokkal és garanciákkal. Ez ugyanis a célunk! 

A következő feladat egy pontokra lebontott cselekvési terv, ahol megjelöljük, hogy a 

feltárt hiányosságokat milyen lépésekkel kívánjuk kijavítani, és ehhez milyen 

feladatokat kell megtennünk. 

 

 

 

 

  

A GAP analízis és a cselekvési terv elkészítése adatvédelmi szakember 

közreműködését kívánja! 
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8. lépés: Szabályzatok, tájékoztatók, egyéb adatvédelmi nyilvántartások 

elkészítése 
Emlékszel, mit írtam a könyv elején a készen vásárolt vagy másolt pöpec adatvédelmi 

szabályzatokról és adatkezelési tájékoztatókról?  

 

 

 

Nem készült adatvagyon leltárunk, nincs adatkezelések és adattovábbítások 

nyilvántartása, és cselekvési terv sem, pedig a vállalkozásunknak ezek alapján kell 

majd tájékoztatást nyújtania az adatkezeléséről az ügyfeleinek, az alkalmazottainak, 

az üzleti partnereinek, és nem utolsó sorban a felügyelő hatóságnak (NAIH). 

Milyen feladatoknál emeltük ki az adatvédelemben és informatikában jártas 

szakember közreműködését? 

 

A MindenKlappol BT adatvédelmi szakemberre bízta a fenti feladatok elvégzését, aki 

ezek után elkészített egy adatkezelési szabályzatot is a MindenKlappol BT számára. 

Az adatkezelési szabályzat a MindenKlappol BT belső irata, nem nyilvánosság 

részére készült. Legfontosabb célja, hogy a cég vezetői és alkalmazottai pontos 

szabályokat és iránymutatást kapjanak arról, hogyan kell végezniük munkájuk sorén 

a személyes adatok kezelését.  

Adatvagyon 
leltár és 

adatosztályozás

Jogi audit  és 
adakezelések 
nyilvántartása

Informatikai 
audit

Előzetes 
adathatás 
vizsgálat

GAP analízis és 
cselekvési terv

Gondolj bele, amikor megvesszük a MindenKlappol BT számára a kész 

szabályzatot, az összes eddigi lépést elmulasztottuk! 
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Mit tartalmaz a MindenKlappol BT adatkezelési szabályzata? 

A MindenKlappol Bt számára egységes adatkezelési szabályzat készült, amely egy 

szabályzatban rögzíti a cég teljes adatkezelési politikáját, hiszen a MindenKlappol BT 

kicsi cég, minden alkalmazott ismeri a cég valamennyi tevékenységi feladatát és 

munkafolyamatát. 

Természetesen nagyobb cégeknél megosztott szabályzatok készülnek: 

- elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) szabályzat 

- információ biztonsági szabályzat 

- adatfeldolgozói szabályzat 

- iratmegsemmisítési szabályzat, stb. 

 

A MindenKlappol BT adatkezelési szabályzata egységes szerkezetben tartalmazza a 

társaságnál az adatok kezelésében betartandó szabályokat: 

- az adatok definiálásáról, az adatok bekerüléséről, 

- a hozzáférési jogosultságokról (megadás és megvonás), 

- az adatkezelések bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről, 

- az adatkezelések adatvédelmi részletszabályairól, 

- az érintettek jogairól, 

- az adatvédelmi incidens menedzseléséről, 

- az érintettek értesítésének eljárásáról adatvédelmi incidens esetén, 

- az informatikai rendszer biztonsági elemeiről, üzemeltetéséről, az e-

naplózásról, 

- az adattörlés IT és papír alapú szabályairól, 

- a gyerekkorú érintettekkel kapcsolatos szabályokról, 

- az adatfeldolgozókkal kapcsolatos szabályokról, 

- az alkalmazottak általános adatvédelmi felelősségéről, 

- a hatósági és ügyfél megkeresések eljárásrendjéről, 

- a társaság által használt közösségi média felületek szabályairól, 

- a társaság honlap üzemeltetésének szabályairól, 

- a játszóház vendég wifi üzemeltetésének a szabályairól 

- a társaság által üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer szabályairól 

- a társaság által szervezett nyereményjáték adatvédelmi szabályairól, 

- az EU-n kívüli adattovábbításról,  

- az alkalmazottak adatvédelmi oktatásáról, 

- a szabályzat felülvizsgálatáról. 
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A belső használatra szánt adatkezelési szabályzat rá vonatkozó tartalmával minden 

alkalmazottat kioktattak a MindenKlappol Betéti Társaságnál. 

A MindenKlappol BT adatkezelésének legfontosabb alapelve az átláthatóság, és ezt 

az átlátható adatkezelést a cégnek be is kell tudni mutatnia a külvilág felé. 

 

A nyilvánosság felé közvetített átláthatóság a cég üzleti értékét növeli, így elsőrendű 

fontosságot élvez! 

Nyilvánosság tájékoztatása 

Elsősorban a vállalkozás kommunikációs felületeit kell ellátni az adatkezelés 

megfelelőségéről tájékoztató szövegekkel: 

- céges honlap, 

- reklámanyagok, 

- üzletek és ügyfélszolgálatok, 

- üzleti levelezés lábjegyzete. 

Az érintettek tájékoztatása  

Az érintettek tájékoztatása pedig az egyik legfontosabb kötelessége a cégnek, minden 

adatkezelés megkezdése előtt! 

A személyes adatok kezelésének megkezdése előtt az érintett személyt tájékoztatni 
szükséges az alábbiakról: 

- az adatkezelő, és ha van, az adatvédelmi tisztviselő megnevezéséről és 
elérhetőségéről; 

- meg kell jelölni, milyen célból gyűjtjük az adatokat; az adatok kategóriáit; az 
adatkezelés jogalapját; 

-  amennyiben külső adatfeldolgozóhoz adattovábbítás történik, erről a tényről, 
az adatfeldolgozó megnevezéséről, székhelyéről; a továbbított adatok 
kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, és a továbbítás elmaradásának 
következményeiről, 

Kinek kell az átláthatóságot közvetítenünk?

nyilvánosság 
felé

érintettek 
felé

hatóság felé
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- tájékoztatást kell adnunk arról, hogy továbbítjuk-e az EU-n kívülre az 
adatokat, valamint az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal 
létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről.  

- tájékoztatnunk kell az érintettet arról, hogy kérésére megkaphatja a gyűjtött 
adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van, valamint tájékoztatnunk kell az 
adatvédelmi jogairól;  

- külön arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; 
hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását,  

- végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről.  

A tájékoztatást írásban kell megtenni, de kérésére szóban is megadható, ha az érintett 
megfelelően igazolja a személyazonosságát. A tájékoztatásnak díjmentesnek kell 
lennie. 

A 3. személytől vagy nyilvános forrásból kapott adatok esetén az adatok megérkezése 
után 1 hónapon belül tájékoztatnunk kell az adatkezelésünkről az érintetteket a fenti 
listának megfelelően. 

Nem szükséges a tájékoztató alkalmazása, ha a kiküldése lehetetlennek bizonyul vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy ha jogszabály írja elő az adatkezelést. 

A címlistának használt 3. személytől származó adatok esetén, az első levélben írásban 
tehetjük meg a fenti tájékoztatást. 

A MindenKlappol BT megosztott adatkezelési tájékoztatót alkalmaz a tevékenysége 

során, így készült külön tájékoztató: 

- a játéküzletbe, 

- a játszóházba, külön figyelemmel a gyermekekre, nekik egyszerűsített 

szövegezéssel, 

- általános tájékoztató a partnereknek, ügyfeleknek a honlapra, 

- külön tájékoztató a webáruházba, (regisztráció, hírlevél platform, és fizetési 

oldalra) 

- külön tájékoztató az elektronikus megfigyelőrendszerről (kamera), 

- tájékoztató a vendég wifi működéséről, 

- külön tájékoztatás készült az alkalmazottak részére, 

- külön tájékoztató készült a nyereményjátékok során alkalmazott 

adatkezelésekről. 
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A hatóság tájékoztatása 

2018. május 25. óta nem szükséges a NAIH felé bejelentenünk a adatkezelésünket, 

de a saját céges adatkezelési nyilvántartásunkat vezetnünk kell (lásd a 4. lépést). 

Amennyiben adatvédelmi incidens történne, szükséges lesz konkrét tájékoztatást 

adnunk a NAIH felé. 

 

Adatvédelmi incidensek kezelése 
Mielőtt kitérünk a hekkertámadásokra és adatlopásokra, és a hasonló izgalmas 

témákra, beszéljünk kicsit újra a beépített és az alapértelmezett védelemről. Ahogy 

már szó volt róla, a vállalkozásoknak az adatkezelési műveleteik tervezési fázisától 

kezdve olyan technikai és szervezési intézkedéseket kell bevezetnie, amelyek a 

kezdetektől fogva szavatolják a magánélet legszigorúbb védelmét. 

Alapértelmezett módon a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell az általuk kezelt 

személyes adatok védelmének tiszteletben tartását azzal, hogy például csak a 

legszükségesebb adatokat kérik be, melyeket a szükségesnél egy perccel sem tartanak 

tovább nyilván, és csak azok férhetnek hozzájuk, akiknek ez feltétlenül szükséges. 

Jó példa a beépített adatvédelemre az álnevesítés és a titkosítás. 

Alapértelmezett adatvédelemről beszélünk, amikor a közösségi oldalunk 

felhasználóit ösztönözzük, hogy a legmagasabb szintű védelmi beállításokat 

alkalmazzák a profiljuk kialakításánál. 
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Mit nevezünk adatvédelmi incidensnek? 

Amikor a vállalkozásunknál olyan biztonsági vészhelyzet merül fel, amelynek 

eredményeként sérül a titoktartási kötelezettség vagy a hozzáférhetőség, illetve az 

integritás. 

Egyszerűbben fogalmazva, ha személyes adatok kerülnek a cégünktől nyilvánosságra, 

vagy ha mi nem tudunk többé hozzáférni az adatokhoz, mert kizárt bennünket egy 

támadás, vagy a cégünknél olyanok is hozzáférhettek az adatokhoz, akiknek erre nem 

volt felhatalmazása, adatvédelmi incidens történt. 

1) Amennyiben ilyen bekövetkezne, és ez feltehetően kockázatot jelent az 

érintettek jogaira 

2) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával aztán, hogy a 

tudomásunkra jutott 

3) kötelesek vagyunk bejelenteni a NAIH-hoz 

4) ha adatfeldolgozók vagyunk, akkor a bejelentést az adatkezelő felé is meg 

kell tennünk 

5) az érintetteket is értesíteni kell, amennyiben az incidens nagy kockázatot 

jelent számukra, és nincsenek bevezetve a cégnél olyan védelmi 

intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a kockázat bekövetkezése már nem 

valószínű (anonimizálás és álnevesítés, a tévesen kiküldött levél 

felbontatlanul visszajött). 
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Tennivalóink bőven akadnak még adatvédelmi incidens után a bejelentést követően 

is, figyelemmel kell kísérni a bekövetkező eseményeket, és amennyiben módunk van 

rá, azonnal és folyamatosan csökkenteni a káros következményeket. 

Nagyon fontos, hogy tanuljunk a bekövetkezett eseményekből, ha szükséges, azonnal 

tegyük meg a belső folyamatok átszervezését, tartsunk újabb oktatást az 

alkalmazottaknak. Kiemelt témakörök legyenek a veszélyes gócok a vállalkozásunk 

folyamataiban: adatmentések zsarolóvírusok ellen, hibás adatbevitel szinte mindig 

incidenst okozhat, adatmozgások fokozott felügyelete. 

Az adatvédelmi incidensek bejelentése. 

Nézzük meg, mit mond a jogszabály az adatvédelmi incidensről: 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése 

Az ügyvezető – informatikai rendszert érintő incidens esetén az informatikussal 

együttműködve – a bejelentést haladéktalanul megvizsgálja és észszerű mértékű 

bizonyosság esetén azonnali védelmi és kárenyhítési lépéseket tesz meg. 

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell 

 az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 

 az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

 az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 

 a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 

 az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 

 a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 
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Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megvalósított egyes intézkedésekről az 

adatgazda az adott intézkedések végrehajtását követő 1 munkanapon belül köteles az 

ügyvezetőt tájékoztatni. 

Az Adatkezelő. a lehető leghamarabb, de maximum 72 órával a tudomást szerzést 

követően az adatvédelmi incidenst bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság felé. 

Az Adatkezelő az érintetteket is értesíti, amennyiben az incidens nagy kockázatot 

jelent számukra, és nem voltak bevezetve olyan védelmi intézkedések, amelyek 

biztosítják, hogy a kockázat bekövetkezése már nem valószínű. 

Az érintettek felé a tájékoztatás tartalma megegyezik a NAIH felé benyújtott 

tájékoztatás tartalmával, de nyelvezetében világosnak és könnyen érthetőnek kell 

lennie. 

A NAIH felé benyújtandó adatvédelmi incidens bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 az incidens jellegét, az érintett adatok kategóriáját és számát, és az érintettek 

kategóriáját és számát, 

 az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, 

 a valószínűsíthető következményeket, 

 az orvoslásra tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve a bekövetkezett 

hatások enyhítését. 

Az adatkezelőnek haladéktalan tájékoztatási kötelezettsége van az érintettek felé, 

amennyiben az adatvédelmi incidens 

 magas kockázattal jár az érintettek jogaira nézve 

 vagy a NAIH erre utasítja. 

Nem szükséges az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről 

 ha a védelmi intézkedések értelmezhetetlenné teszik az adatokat (titkosítás) 

 hiába történt meg az adatsérülés, az utólag megtett lépések lecsökkentik a 

kockázatot. 

Nyilvános közzétételre kerülhet sor abban az esetben, ha aránytalan erőfeszítést 

igényelne az érintettek értesítése. 

Az incidens nyilvántartása 

Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. 



GDPR Konyhanyelven 2. Felkészültem? 

 

ADATVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS TANÁCSADÁS 

TELEFONSZÁM 

E-MAIL-CÍM 

WEBHELY 

+36-304787866 
info@bookpile.hu 
www.bookpile-data-
consulting.hu 

 

 

  

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes 

adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 

20 évig köteles az adatkezelő megőrizni. 

Személyes adatok védelméhez fűződő jogok megsértése 
Lássuk be, bármennyire is szeretnénk tökéletesen tiszteletben tartani a személyek 

adatvédelemhez kapcsolódó jogait, előfordulhat, hogy egy ügyfelünk úgy érzi, nem 

jártunk el vele szemben jogszerűen. 

Mit tehet az érintett, mire számíthatunk? 

1) Panaszt tehet a NAIH-nál. A hatóság mindenképp kivizsgálja az ügyet és 3 

hónapon belül dönt, és erről értesíti az érintettet és bennünket is. 

2) Az érintett, ha úgy dönt, az előbbi panasz mellett egyúttal bírósághoz is 

fordulhat a jogsértésünk miatt. 

3) Ha az érintett elégedetlen a NAIH panaszkezelésével, a NAIH ellen is bírósági 

eljárást indíthat. 

4) Az ügyfelünknek jogában áll megbízni egy nem kormányzati szervezetet (civil 

szervezet), hogy panaszt nyújtson be ellenünk az ő nevében. 

Ennek feltételei vannak: 

- a megbízott szervezetet jogszerűen hozták létre, 

- a szervezet közérdekű célokat szolgál, 

- a szervezet az adatvédelem területén tevékenykedik. 

5) Az ügyfél kártérítést igényelhet. Ha vagyoni vagy nem vagyoni kára keletkezett 

a nem megfelelő adatkezelésünk miatt, az ügyfelünk bíróságtól kérheti a kára 

megítélését. A keresetet megindíthatja a vállalkozásunk tevékenységi helye 

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁS TARTALMA: 

1) az érintett személyes adatok köre, 

2) az adatvédelmi incidenssel érintettek adatok kategóriája és az érintettek köre és 

száma, 

3) a valószínűsíthető következmények, 

4) az adatvédelmi incidens időpontja, 

5) az adatvédelmi incidens körülményei, a személyes adatokra tett hatásai, 

6) az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések, 

7) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb feladatok 

8) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége. 
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szerint illetékes bíróságon, vagy a saját szokásos tartózkodási helye szerinti 

uniós tagállam bírósága előtt is. 

Amennyiben a vállalkozásunk több európai országban is kezel személyes adatokat, 

életbe lép az úgynevezett egységességi mechanizmus, ami azzal jár, hogy a panasznál 

a beadás országának az adatvédelmi hatósága lesz a fő kapcsolattartó pont, de ez a 

hatóság a többi érintett európai ország adatvédelmi hatóságával együtt fog működni. 

Hogyan tudom bizonyítani, hogy a vállalkozásom megfelel a GDPR 

előírásainak? 
 

Ahogy már többször elmondtam, az elszámoltathatóság alapelve előírja számunkra, 

hogy a GDPR megfelelőségünket bizonyítani is tudjuk. Van olyan eszköz, amelyet 

bizonyos esetekben kötelezően alkalmaznunk kell, például az adatvédelmi 

hatásvizsgálat elvégzése, vagy az adatvédelmi tisztségviselő kinevezése. Önkéntesen 

választható módszerek közé fog tartozni az egyes vállalkozói kamarák által 

kidolgozott magatartási kódexhez való csatlakozás. 

Mi történik, ha a vállalkozásom adatvédelmi szabályokat sértett? 
 

A NAIH-nak a rendelet többféle lehetőséget biztosít arra, ha egy vállalkozásnál 

adatvédelmi hiányosságot tár fel, fellépjen ellene. 

Amennyiben a jogsértés még nem következett be, csak a valószínűsége állt elő, a 

NAIH figyelmeztetést adhat ki. 

Ha a jogsértés megtörtént, a NAIH elmarasztalja a vállalkozásunkat és akár 

ideiglenesen, akár véglegesen eltilthat a további adatkezeléstől, valamint maximum 

20 millió eurós, vagy a vállalkozás teljes éves forgalmának 4%-át kitevő összegű 

bírságot szabhat ki ránk. 
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A cégünk kártérítési felelőssége 
Az érintett magánszemélyek kártérítést igényelhetnek, ha a vállalkozásunk 

megsértette az adatvédelmi jogszabályokat, és az érintettek vagyoni és nem vagyoni 

kárt szenvedtek. 

A GDPR biztosítja az érintettek kártérítését. Az érintettek a kártérítési igényüket az 

adatkezelő tevékenységi helye szerinti bíróságon, vagy a saját lakhelye, szokásos 

tartózkodási helye szerinti bíróságon nyújthatja be. 
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6 alapszabály 

Az adatkezelés során a vállalkozásunknak az alábbi szabályokat mindenképpen 

be kell tartania: 

 a személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, 

biztosítva a személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének 

tisztességességét és a kezelés átláthatóságát; 

 a személyes adatkezelésnek konkrét célja kell, hogy legyen, és ezt már az 

adatok gyűjtésének időpontjában közölnünk kell az érintettel. Soha nem 

gyűjthetünk személyes adatokat célhoz kötöttség nélkül, 

 a vállalkozásunk kizárólag olyan személyes adatokat gyűjthet és kezelhet, 

amelyek a cél eléréséhez szükségesek, 

 a vállalkozásunknak biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és 

naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes 

adatokat kijavítsák, 

 a vállalkozásunknak biztosítania kell, hogy a személyes adatokat kizárólag 

az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolják, 

 a személyes adatok kezelését a vállalkozásunknak olyan módon kell 

elvégeznie, hogy a technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 

biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. 
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Összegzés 

Amennyiben visszanézel arra a 10 lépésre, amelyet a 

MindenKlappol BT GDPR megfeleltetése alatt 

végigjártunk, összehasonlíthatod a saját vállalkozásod vagy 

céged adatvédelmi megfeleltetése során megtett úttal. 

Bízom benne, hogy sikerült bemutatnom neked, 

amennyiben rászánod azt a néhány tízezer forintot a 

GDPR megfeleltetés elvégeztetésére, azt ne úgy tedd meg, 

hogy az első 7 lépést, amelyet mindenképp szakember 

segítségével kell megoldani, egyszerűen kihagyod, és ezen 

az áron veszel inkább egy konzerv GDPR iratmintát. 

 

 

 

 

 

 

Ahogy láthattad, az adatvédelmi tevékenységünk GDPR 

megfeleltetése a cégen belül kezdődik az üzleti folyamatok 

feltérképezésével, és ott is ér véget az alkalmazottak 

oktatásával.  

Ezeknek a lépéseknek a megtörténtéről is bizonyítékot kell 

adnod a NAIH-nak, amennyiben egyszer majd bekéri 

tőled, ezért ne akard megúszni ez elvégzésüket. Sőt, úgy 

gondolom, ezek a lépések fontosabbak, mint az 

adatkezelési szabályzat elkészítése, az ugyanis nem 

kötelező, csak ajánlott. 

 

 

 

A bemutatott 10 lépés alkalmas arra is, hogy 

leellenőrizhesd, az általad megbízott szakember megfelelő 

módon végzi-e el a céged felkészítését. 

10 lépés a cél 
1. Nézzük meg, kell-e 

kineveznünk adatvédelmi 

tisztviselőt? 

2. A cégünk 

tevékenységeinek 

felmérése, az 

adatmozgások 

feltérképezése. 

3. Adatvagyon leltár és 

adatosztályozás. 

4. Jogi audit, adatkezelések 

nyilvántartásának 

elkészítése. 

5. Informatikai audit. 

6. Előzetes adathatás 

elemzés és vizsgálat, ha 

szükséges. 

7. GAP analízis és cselekvési 

terv elkészítése. 

8. Szabályzatok, 

tájékoztatók, egyéb 

adatvédelmi 

nyilvántartások 

elkészítése. 

9. Alkalmazottak oktatása 

és felkészítése. 

10. Folyamatos ellenőrzés. 

 

A piros színnel jelzett feladatok 

elvégzéséhez kérjük szakember 

segítségét. 

 
Igyekezzünk szakmai felelősségbiztosítással 

rendelkező szakembert megbízni! 

Ha már úgysem lehet megúszni a GDPR 

megfeleltetés költségét, legalább ne dobd ki az 

ablakon a pénzt, és főként ne ringasd magad abba a 

hamis biztonságérzetbe, hogy akkor vettünk egy 

szuper adatvédelmi tájékoztatót és minden pompásan 

el van intézve. 
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Először megbeszéltük, a vállalkozásunknak kell-e alkalmazni a GDPR szabályait, 

majd megnéztük közelebbről, mit is jelent az, hogy adat, személyes adat, különleges 

adat. Bemutattam, milyen jogai vannak a természetes személyeknek az adataik 

sorsával kapcsolatosan, és ezeket hogyan érvényesítheti a vállalkozásoddal szemben. 

Átgondoltuk és megterveztük, hogyan kezeljük majd ezeket az adatokat és milyen 

alapon. Ha kell, megtesszük majd a megfelelő technikai és szervezési módosításokat, 

hogy biztosan rendben legyenek az adatkezelési folyamataink, és bizonyítani tudjuk 

egy esetleges ellenőrzés során, hogy nálunk minden megfelel a GDPR előírásainak, 

és minden döntésünkkel erre is törekszünk. 

A GDPR ugyanis elsősorban egy szemléletmód kell, hogy legyen, ami arról szól, hogy 

a vállalatomnál pontosan tudom, ki, mikor, hol és miért milyen személyes adatokat 

kezel, és ezek biztonságáért én, vállalkozó, mit tettem meg, és mit tehetnék még, hogy 

ez még jobb legyen. És erről naprakész és pontos kimutatást vezetek, amit én magam 

is értek. 

Ha úgy érzed, lenne néhány kérdés, ami a vállalkozásodban egyedi és tanácsra van 

szükséged, jelentkezz be a lap alján található elérhetőségeinken! 

Kitartást kívánok a GDPR felkészüléshez, hidd el, csak az elején okoz ilyen sok 

feladatot, később belesimul majd a vállalkozásaink mindennapjaiba.  

 


