
 
Az új uniós Általános Adatvédelmi Rendelet bevezetésének  

hatásai a magyar adatvezérelt marketing szakma hétköznapjaira 

A Direkt és Interaktív Marketing Szövetség a FEDMA tagjaként már az új adatvédelmi rendelet 
előkészítésének időszakában is figyelemmel kísérte a szabályozás várható alakulását, és a magyar 
piacra és jogi környezetre vonatkozó tájékoztatással segítette az európai szervezet munkáját mind az 
előzetes lobbitevékenységben, mint az érvénybe lépést közvetlenül megelőző értelmezési 
munkafolyamat során. A nyár folyamán tagjaink és az érdeklődők számára magyar nyelven is 
elérhetővé tettük a FEDMA által összeállított, gyakran felmerülő kérdésekre válaszoló kiadványt. 
Mivel azonban a hazai környezet mind piaci, mind jogi tekintetben kissé eltér az EU általános 
viszonyaitól, úgy éreztük, hasznos lehet, ha mindezen felül arra kérjük a tagságunkat, hogy 
fogalmazzák meg, milyen kérdések azok, amikre úgy érzik, még mindig nem kaptak választ. Ezeken a 
kérdéseken alapul a következő szöveg. Reméljük, minden érdeklődő haszonnal olvassa majd. 

 Miben más a GDPR, mint a jelenlegi adatvédelmi szabályozás? 
 
A GDPR minden EU-s tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy a 
rendelkezéseit nem kell külön helyi jogszabály formájában átvenni (ahogyan jelenleg az 
Infotv. beépíti az 1995-ös EU-s Adatvédelmi Irányelvet), így az érintett adatkezelők, 
adatfeldolgozók és természetes személyek közvetlenül hivatkozhatnak a rendelkezéseire. A 
GDPR fő célja ugyanis, hogy az adatvédelmi jogokat minden EU tagállamban egységesen 
magas szintű védelemben részesítse, ugyanakkor biztosítsa a személyes adatok EU-n belüli 
szabad áramlását. Ehhez az kell, hogy a személyes adatok védelmére ne 28 különböző ország 
eltérő sztenderdeket meghatározó adatvédelmi jogszabálya legyen irányadó. A jelenlegi 
szabályozás alapján ugyanis az a cég, aki több tagállamban szeretne árukat eladni vagy 
szolgáltatást nyújtani, mindenhol meg kell feleljen a helyi adatvédelmi szabályozásnak és 
hatósági követelménynek (pl. bejelentkezés az Adatvédelmi Nyilvántartásba). A GDPR az EU-
ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel 
összefüggésben alkalmazandó, függetlenül attól, hogy azt az EU területén folytatják-e. 

 Hogyan érvényesülnek a rendeletben foglaltak akkor, ha az érintett EU-tagállam lakója, de 
az adatkezelő az EU-n kívüli tevékenységi központtal rendelkezik? 
 
A GDPR két esetben azokra az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra is alkalmazható, akik nem 
rendelkeznek az EU-ban tevékenységi hellyel, de az EU-ban tartózkodó érintettek személyes 
adatait kezelik. Az egyik, amikor adatkezelési tevékenységük áruknak vagy szolgáltatásoknak 
az EU-ban tartózkodó érintettek számára történő nyújtásához kapcsolódik (függetlenül attól, 
hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért). A másik, ha adatkezelési tevékenységük az 
érintettek EU területén belüli viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódik (például 
internetes nyomon követés, profilalkotás, személyes preferenciák előrejelzése). Az EU-ban 
tevékenységi hellyel nem rendelkező, de a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó írásban uniós képviselőt jelöl ki (kivéve bizonyos alkalmi jellegű 
adatkezeléseket), akinek tevékenységi hellyel kell rendelkeznie az egyik olyan tagállamban, 
ahol az érintettek tartózkodnak. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által a képviselő 
számára adott megbízásnak ki kell terjednie arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő minden 
ügyben –különösen a felügyeleti hatóságok és az érintettek megkeresésére – eljárjon. A 
képviselő az illetékes adatvédelmi hatósággal együttműködésben tevékenykedik. 
 



 
 Mi történik az Infotörvénnyel, és jelenleg még hatályban van-e? 

 
Az Infotv. még hatályban van, de várhatóan jelentős módosításokon esik át, mire a GDPR 
alkalmazása Magyarországon is kötelező lesz. Jelenleg számos olyan témakört szabályoz, 
amiben majd a GDPR lesz irányadó, és párhuzamos szabályozásra nem lesz lehetőség. Ilyen 
alfejezetek szabályozzák például az Infotv.-ben az adatkezelés általános elveit, az adatkezelés 
előfeltételeit, az adatbiztonsági előírásokat, az adattovábbítási előfeltételeket, az 
adatfeldolgozókra és az automatizált adatfeldolgozással hozott döntésekre (profilozás) 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint az érintettek jogait és érvényesítésüket. 2018. május 
25-ét követően ezek a részek várhatóan kikerülnek belőle, maga a jogszabály azonban 
megmarad, és egyéb, a GDPR által nem érintett területeket szabályoz majd.  
 

 Hogyan és mely pontokon térhet el a helyi szabályozás / jogalkalmazás a rendeletben 
foglaltaktól? 
 
A GDPR célja az egységes EU-s adatvédelmi szabályozás megteremtése, ám lehetővé teszi, 
hogy a tagállamok törvényhozói és adatvédelmi hatóságai egyes kiemelt figyelmet érdemlő 
adatkezelésekre nézve pontosítsák a benne foglalt szabályokat.  
 

1. Például további rendelkezéseket vezethetnek be a genetikai adatok, a biometrikus 
adatok és az egészségügyi adatok kezelésének szabályozására. A magyar 
jogszabályoknak kifejezetten rögzíteniük kell majd azt is, hogy milyen esetekben 
jogosultak a társaságok bűnügyi jellegű személyes adatokat kezelni. A gyakorlatban 
jellemző lehet, ha egy munkáltató erkölcsi bizonyítványt kérne leendő 
munkavállalójától, mert a munkakör bizalmi jellegéből kifolyólag (például nagy 
értékű pénz kezelése) ez indokolt lehet. Ebben az esetben erre csak akkor lesz 
jogosult, ha a vonatkozó magyar munkajogi szabályozás ezt kifejezetten lehetővé 
teszi. A tagállamoknak a munkavállalói adatkezelések szabályozásában egyébként is 
jelentős mozgástere marad például a munkaerő-felvétellel, a munkaszerződés 
teljesítésével, munkaszervezéssel, munkahelyi egyenlőséggel és sokszínűséggel, 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, valamint foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogokkal és juttatásokkal kapcsolatos adatkezelés esetében. 

 
2. A gyermekek adatainak online kezelése esetén az egyes országok kulturális 

sajátosságai miatt az elvárások eltérőek lehetnek, ezért a GDPR lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok 13 és 16 év között maguk határozzák meg azt a korhatárt, amikortól nem 
szükséges szülői beleegyezés az ilyen adatkezeléshez.  

 
3. A tagállamok az adatvédelmi tisztviselő (korábban: belső adatvédelmi felelős) 

kötelező kinevezésének eseteit is meghatározhatják egyes iparágakban 
(Magyarországon jelenleg ilyen például a pénzügyi szektor és az elektronikus 
hírközlési szektor) vagy meghatározott munkavállalói létszám felett.  

 
4. A NAIH specifikus általános szerződési feltételeket fogadhat majd el az 

adatfeldolgozási szolgáltatásokra vonatkozóan, például ha a megbízási szerződés 
alapján IT-szolgáltatásokat vagy munkaügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek, akik 
munkájuk természetéből kifolyólag személyes adatokkal – például munkavállalók 
bérszámfejtési adataival – dolgoznak, de az adatokkal kapcsolatban érdemi döntést 
nem hoznak. A NAIH-nak össze kell állítania és nyilvánosságra kell hoznia az olyan 



 
adatkezelési műveletek típusainak a jegyzékét is, amelyek adatvédelmi kockázatai 
felmérése érdekében előzetesen ún. „adatvédelmi hatásvizsgálatot” kell végezni, 
illetve meghatározhatja azokat az eseteket is, amikor erre nincs szükség. 

 
5. Ma az egyes tagállamok adatvédelmi hatóságainak jogköre eltérő. A GDPR 

egységesen meghatározza, hogy a tagállami hatóságok milyen vizsgálati, 
szankcionálási, engedélyezési és tanácsadási jogkörrel rendelkeznek, ám a 
tagállamok jogszabályban előírhatják, hogy felügyeleti hatóságuk az említetteken 
kívüli hatáskörökkel is rendelkezzen. 

 
 Mi az az Európai Adatvédelmi Testület és megalakult-e már? 

 
A GDPR egységes alkalmazásának elősegítése érdekében független uniós szervként létrejön 
az Európai Adatvédelmi Testület (European Data Protection Board – a Testület), amely az 
1995-ös Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport (az 
ún. „29-es munkacsoport”) helyébe lép. A Testület minden tagállam adatvédelmi 
hatóságának vezetőjéből és az európai adatvédelmi biztosból, vagy az ő képviselőikből áll. Az 
EU egész területén hozzájárul a GDPR egységes alkalmazásához, iránymutatásokat bocsát ki, 
tanácsot ad az Európai Bizottság részére, és előmozdítja a tagállami adatvédelmi hatóságok 
közötti együttműködést. A Testület létrehozatala és működési feltételeinek (HR, 
költségvetés, eljárásrendek, IT működés) meghatározása folyamatban van. 
 

 Kiadott-e már bármilyen útmutatót a hatóság (NAIH)? 
 
A NAIH „Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben - iránymutatás 
adatkezelők, adatfeldolgozók részére” címmel tette közzé összefoglalóját a felkészülés 
elősegítése érdekében. Az iránymutatás megtalálható itt: http://www.naih.hu/felkeszueles-
az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html, és alapvetően a következő témákat érinti: 
szervezeten belüli felkészülés, az adatkezelés előfeltételeinek, jogalapjainak és az érintettek 
tájékoztatásának felülvizsgálata, az érintettek jogaival kapcsolatos szabályok, gyermekek 
adatainak kezelése, adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos eljárások, az ún. „beépített 
adatvédelem” és az „előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat” koncepciója, az adatvédelmi 
tisztviselők kinevezésének kötelezettsége, valamint az adatvédelmi hatóságok 
illetékességével kapcsolatos kérdések. A NAIH iránymutatása jó kiindulási pont a felkészülés 
megkezdéséhez, de nem helyettesíti a GDPR részletes áttekintését.  
 

 Kik hozzák létre a „code of conduct” jellegű dokumentumokat? Kik írják alá? Kik hagyják 
jóvá? 
 
Az adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat képviselő egyesületek vagy egyéb szervek a GDPR 
hatékony alkalmazásának az elősegítése érdekében magatartási kódexek hozhatnak létre. E 
magatartási kódexek keretében meg lehet határozni - figyelemmel az adatkezelés 
sajátosságaira, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos szükségleteire - az 
adatkezelők és az adatfeldolgozók kötelezettségeit és az adatkezeléssel járó kockázatot. A 
magatartási kódexet az illetékes tagállami adatvédelmi hatóság hagyja jóvá. Ha több 
tagállamot is érintő adatkezelési tevékenységekre vonatkozik, a jóváhagyási folyamatban a 
Testület és végső soron az Európai Bizottság is részt vesz. A jóváhagyott magatartási 
kódexnek való megfelelés ellenőrzését olyan szervezet végezheti, amely megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik, és amelyet az illetékes adatvédelmi hatóság erre akkreditál. 

http://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html
http://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html


 
 
Az átláthatóság és a rendeletnek való megfelelés érdekében a GDPR ösztönzi olyan tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi bélyegzők illetve jelölések létrehozását, amelyek lehetővé 
teszik az érintettek számára, hogy gyorsan értékelni tudják az adott termékek és 
szolgáltatások adatvédelmi szintjét. Ezek figyelembe veszik a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos igényeit, valamint bizonyítják, hogy az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által végrehajtott adatkezelési műveletek megfelelnek a GDPR előírásainak. A 
tanúsítványt az adatvédelem területén megfelelő szakértelemmel rendelkező, az illetékes 
adatvédelmi hatóság vagy nemzeti akkreditáló testület által akkreditált tanúsító szervezetek 
vagy az illetékes felügyeleti hatóságok állítják ki. Ha a szempontokat a Testület hagyja jóvá, 
ennek eredményeként közös tanúsítvány, európai adatvédelmi bélyegző állítható ki. 
 

 Mi lehet a valódi tartalom, jelentés a közvetlen üzletszerzés mint jogos érdek mögött? 
 
Ezzel kapcsolatban a GDPR csak annyit mond, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési 
célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. A gyakorlatban ez azt jelentheti, 
hogy az ilyen típusú adatkezeléshez nincs szükség az érintett hozzájárulására, feltéve hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az 
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásait. Ha a személyes adatok 
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a 
jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik. Az érintett figyelmét erre kifejezetten fel kell hívni, és a 
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
 
Az egyes tagállamok szabályozása ugyanakkor eltérő azzal kapcsolatban, hogy a közvetlen 
üzletszerzés célú megkeresések előzetes hozzájárulást igényelnek-e (opt-in), vagy elég csak 
utólagos leiratkozási lehetőséget biztosítani (opt-out). Nem teljesen egyértelmű ugyanakkor 
a GDPR szövege alapján, hogy ezeket a sajátos reklámjogi korlátozásokat felülírja-e az új 
szabályozás, vagy megmaradnak a tagállami jogszabályok. Érdemes figyelni a további 
szabályozói iránymutatásokat, amik a GDPR alkalmazásáig tisztázhatják a helyzetet. 
 

 A „beépített és az alapértelmezett adatvédelem” elvei hogyan valósíthatók meg a 
gyakorlatban? 
 
Ahhoz, hogy egy adatkezelő igazolni tudja a GDPR-nak való megfelelést, olyan belső 
szabályokat kell alkalmaznia és olyan intézkedéseket kell végrehajtania, amelyek teljesítik 
különösen a „beépített és alapértelmezett adatvédelem” („data protection by design and by 
default”) elveit. Ezek eddig nem szerepeltek az EU adatvédelmi szabályozásában. 
 
Az említett intézkedések magukban foglalhatják a személyes adatok kezelésének minimálisra 
csökkentését, a személyes adatok mihamarabbi álnevesítését, a személyes adatok 
funkcióinak és kezelésének átláthatóságát, valamint azt, hogy az érintett nyomon követhesse 
az adatkezelést, az adatkezelő pedig biztonsági elemeket hozhasson létre és 
továbbfejleszthesse azokat. Személyes adatok kezelésén alapuló alkalmazások, szolgáltatások 
és termékek kifejlesztésekor, tervezésekor, kiválasztásakor és felhasználásakor az előállítókat 
arra kell ösztönözni, hogy szem előtt tartsák a személyes adatok védelméhez való jogot, és a 
tudomány és technológia állását kellően figyelembe véve gondoskodjanak arról, hogy az 
adatkezelők és az adatfeldolgozók adatvédelmi kötelezettségeiknek eleget tegyenek.  



 
 
Az új alapelvek értelmében egy adatkezelőnek két fő feladata van:  
 
1. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá 

az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú 
kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, 
mind pedig az adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – 
például álnevesítést – hajt végre. Ezek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az 
adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt 
követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges 
garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.  
 

2. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok 
kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott adatkezelési cél szempontjából 
szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük 
mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Különösen azt kell, hogy 
biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy 
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy 
számára. 

 
 Egy szervezeten belül milyen alkalmazotti szinteken kell tájékoztatni és felelősséget vállalni 

a megfelelőséggel kapcsolatban? 
 
A GDPR csak általánosságban rendelkezik a szervezetek adatvédelmi felelősségéről. A 
vonatkozó szabályok megszegése esetén az adatvédelmi hatóságok a szervezetet magát 
szankcionálják, nem az egyes alkalmazottakat. Kifelé tehát az alkalmazottak alapvetően 
egyénileg nem felelnek az adatvédelmi megfelelőségért. Nincs akadálya azonban, hogy az 
adatvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi köröket a szervezeten belül pontosan 
meghatározzuk, biztosítva ezzel, hogy az adatvédelmi megfelelőség minden alkalmazotti 
szinten megjelenjen. Ennek során természetesen figyelemmel lehet lenni az egyes 
alkalmazottak konkrét feladatkörére, különösen arra, hogy napi munkájuk során milyen 
adatkörrel dolgoznak, és milyen adatkezelési feladatokat látnak el. A GDPR külön említi az ún. 
„adatvédelmi tisztviselő” (korábbi nevén: belső adatvédelmi felelős) feladatait – 
felelősségéről azonban szintén csak általánosságban beszél. Az egyes szervezetek feladata 
tehát, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket megfelelően kezeljék belső eljárásaikban. 
 

 Mennyit kell az adott fejlesztő szakembereknek tudni a szabályozásról? Kérhetünk-e tőlük 
segítséget a gyakorlati megvalósítással kapcsolatosan? 
 
A 88 oldalas jogszabályból már több hasznos jogi összefoglaló is hozzáférhető, fontos 
azonban arra fókuszálni, hogy milyen konkrét többletfeladatokat hoz a GDPR, és ez hogyan 
érinti a napi folyamatokat. Lényeges felmérni azt is, hogyan változhat a cégek szervezeti 
struktúrája, mik lesznek az új prioritások, nyilvántartási és jelentéstételi folyamatok. Az adott 
fejlesztő szakemberektől értelemszerűen nem elvárható, hogy 88 oldal tömény adatvédelmi 
jogi szöveget elolvassanak, a GDPR-nak való megfelelés érdekében azonban fontos, hogy 
személyre szabott oktatást kapjanak az őket napi munkájuk során érintő gyakorlati 
szabályokról. Nem elég az, ha egy cég az általa használt munkaszerződésekben vagy 



 
fejlesztési szerződésekben kötelezi őket az adatvédelmi megfelelőség biztosítására – az 
általános vállalásokon túl segítenie kell őket abban, hogy ténylegesen tisztában is legyenek 
ezek gyakorlati tartalmával. Természetesen ez nem egy egyirányú folyamat – mivel a 
fejlesztők sokszor a jogászoknál gyakorlatiasabb, üzlet-orientáltabb megoldásokkal közelítik 
meg az adatvédelmi kérdéseket, érdemes lehet az ő megoldási javaslataikat is figyelembe 
venni a megfelelést segítő folyamatok kialakítása során. 
 

 Milyen cégméret / forgalom / adatkezelési mennyiség felett kötelező adatvédelmi 
tisztviselő megbízása? 
 
A kinevezési kötelezettség nem függ a cégmérettől vagy a forgalomtól – alapja a kezelt 
adatok típusa. 
 
A GDPR szerint adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha: 
 
a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, 

kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 
b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési 

műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy 
céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű 
megfigyelését teszik szükségessé; 

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei személyes adatok különleges 
kategóriának és büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és 
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagymértékű kezelését foglalják magukban. 

 
Egyéb esetekben nem kötelező adatvédelmi tisztviselő kinevezése. 
 

 Mit jelent pontosan a profilalkotás? 
 
A GDPR új szabályokat tartalmaz az egyedi ügyekben való automatizált döntéshozatalra, így 
különösen a profilalkotásra, ami a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 
formája, amelynek során az adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére használják.  
 
Az érintett a GDPR alapján jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené. Ilyen pl. egy online hitelkérelem 
automatikus elutasítása vagy az online munkaerő-toborzás emberi beavatkozás nélkül.  
 
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  
 
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 
b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó EU-s vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

például csalások / adócsalás nyomon követése és megelőzése, vagy az adatkezelő 
által nyújtott szolgáltatás biztonságának és megbízhatóságának a biztosítása; vagy  

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  
 



 
Az a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket 
tenni az érintettek védelme érdekében. Ilyen például az érintett joga, hogy az adatkezelőtől 
magyarázatot kapjon, emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel 
szemben kifogást nyújtson be.  
 
A fenti döntések nem alapulhatnak különleges adatokon, kivéve, ha az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy jelentős közérdekből szükséges, és az érintett védelme érdekében 
megfelelő intézkedések megtételére került sor. 
 
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében – az adatkezelés konkrét 
körülményeinek figyelembevételével – az adatkezelő: 
 
- a profilalkotáshoz megfelelő matematikai és statisztikai eljárásokat alkalmaz; 
- az adatok pontatlanságát előidéző tényezők korrekcióját és a hibalehetőségek 

minimalizálását biztosító technikai és szervezési intézkedéseket vezet be; 
- az érintett érdekeit és jogait potenciálisan veszélyeztető tényezőket figyelembe veszi, 

és megakadályozza pl. a személyek közötti hátrányos megkülönböztetést 
eredményező hatásokat. 

 
 Magatartás-figyelésnek minősül-e, ha pl. egy piackutatásban rendszeresen visszatérünk 

ugyanahhoz a mintához ugyanazzal a kérdőívvel? 
 
A profilozás jelenlegi definíciója és a GDPR által hozott példák alapján feltehetőleg igen 
(kivéve, ha az adatok anonimizálásra kerültek). A GDPR szerint ugyanis „profilalkotás” 
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási 
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzése vagy előrejelzése. Az Európai 
Adatvédelmi Testülettől további iránymutatást várható a profilozásra vonatkozóan, ami 
további gyakorlati eseteket határozhat meg, és remélhetőleg kiterjed a piackutatásra is. 
 

 Ha az álnevesítést támogatja a szabályozás, annak megvalósítására milyen gyakorlati 
lehetőségek adottak? 
 
A GDPR előtti szabályozás nem ismerte az „álnevesített személyes adatok” fogalmát.  
 
A GDPR szerint „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik. További feltétel, 
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 
megtételével biztosított legyen, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 
személyekhez a személyes adatot ne lehessen kapcsolni. Az álnevesített személyes adatok, 
amelyeket további információ felhasználásával valamely természetes személlyel kapcsolatba 
lehet hozni, azonosítható természetes személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni.  
 
A személyes adatok az álnevesítéssel nem veszítik el személyes adat jellegüket, ugyanakkor 
az álnevesítés csökkentheti az érintettek számára a kockázatokat, valamint segíthet az 
adatkezelőknek és az adatfeldolgozóknak abban, hogy az adatvédelmi kötelezettségeiknek 
megfeleljenek.  
 



 
Gyakorlati eset az álnevesítésre, ha például egy fogyasztói adatbázisban az egyes adatsorok 
egyedi, random-generált kódokhoz vannak hozzárendelve, és ezeknek a kódoknak a kulcsa 
egy elkülönített adatbázisban (vagy akár más szerveren) kerül tárolásra. Az adatok tehát 
végig, integráltan megmaradnak, ám ahhoz, hogy egyes valós személyekhez (és ne csak 
kódnevekhez) lehessen azokat hozzárendelni, szükség van egy biztonságosan és külön tárolt 
kódra is. 
 

 Melyik pontokon érvényesülhetnek a KKV-kra vonatkozó, általánosan érvényes 
könnyítések? 
 
A GDPR megalkotásakor kifejezett cél volt, hogy a KKV-k adminisztrációs terheit csökkentsék. 
Sajnos ebből a végleges jogszabály elfogadásakor a tervezettnél kevesebb valósult meg. Több 
helyen is tartalmazza azonban a GDPR a „kockázatalapú megközelítést”. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy ha a GDPR előírja egy társaság számára az érintett jogait és szabadságait 
érintő kockázat felmérését, akkor a kockázat valószínűségét és súlyosságát objektív értékelés 
alapján, az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak függvényében 
kell meghatározni. Ennek során figyelembe lehet venni a cég méretét is, bár nem kizárt, hogy 
egy KKV méretétől függetlenül szenzitívebb adatokkal dolgozik. 
 
A legfontosabb könnyítés a KKV-k számára, hogy a GDPR - az Adatvédelmi Nyilvántartásba 
való bejelentkezési kötelezettség helyett - általános belső adatkezelési nyilvántartási 
kötelezettséget ír elő mind az adatkezelők, mind az adatfeldolgozók számára. A nyilvántartást 
írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is, és kérésre az illetékes 
adatvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A 250 főnél kevesebb személyt 
foglalkoztató szervezetek azonban nem kötelesek nyilvántartást vezetni. Kivétel ez alól, ha az 
adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, 
ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés különleges adatokat vagy a 
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre 
vonatkozó személyes adatokat érint. 
 
További iránymutatás, ami KKV-kat is érinthet, hogy a fent említett magatartási kódexek és 
tanúsítások kidolgozása során a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeit is 
figyelembe kell venni. 
 

 Az előzetes hatásvizsgálat már most elkezdhető és beadható elfogadásra? 
 
Új kötelezettség a GDPR alapján az úgynevezett „adatvédelmi hatásvizsgálat”, de kötelezően 
alkalmazni elméletileg csak 2018. május 25-ét követően kell. Ajánlott azonban a vonatkozó 
belső eljárásokat és mintadokumentációt már most kidolgozni, és fokozatosan elkezdeni 
alkalmazni, hogy az érintett munkatársak is megfelelően be tudják építeni a hatásvizsgálat 
elvégzését napi folyamataikba. Számos cég már most is végez ilyen hatásvizsgálatot, 
függetlenül attól, hogy egyelőre nem kötelező. 
 
Adatvédelmi hatásvizsgálatot abban az esetben kell előzetesen lefolytatni, ha egy – 
különösen új technológiákat alkalmazó – adatkezelés (figyelemmel annak jellegére, 
hatókörére, körülményére és céljaira) valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek 
jogaira és szabadságaira nézve.  Az adatvédelmi hatásvizsgálat célja, hogy az adatkezelés 
jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait figyelembe véve felmérje a magas kockázat 



 
különös valószínűségét, forrásait, jellegét, egyediségét és súlyosságát, és hogy a tervezett 
adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.  
 
Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének kötelezettsége vonatkozik például azokra a 
nagymértékű adatot kezelő műveletekre, amelyek az érintettek számára jelentős hatással 
lehetnek, és amelyek például az adatok érzékenysége folytán valószínűsíthetően magas 
kockázattal járnak. A hatásvizsgálat kötelezettsége vonatkozik a nagy arányban a technológia 
elismert állásának megfelelő új technológiát alkalmazó adatkezelési műveletekre, és más, az 
érintettek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatkezelési műveletekre is, 
különösen, ha az említett műveletek megnehezítik az érintettek számára, hogy a jogaikat 
gyakorolják.  
 
További iránymutatás várható az adatvédelmi hatóságoktól azzal kapcsolatban, hogy milyen 
adatkezelési műveletek esetén kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni, és mikor nem. 
 
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat szerint az adatkezelési műveletek olyan magas kockázattal 
járnak, amelyet az adatkezelő nem képes a rendelkezésre álló technológia és a végrehajtási 
költségek szempontjából is megfelelő intézkedésekkel mérsékelni, az adatkezelést 
megelőzően konzultálni kell az adatvédelmi hatósággal. A hatóság tanácsot ad az 
adatkezelőnek, illetve gyakorolhatja vizsgálati, korrekciós, engedélyezési és tanácsadási 
hatásköreit. 
 

 Mik a pontos szabályok a belső adatkezelési nyilvántartással kapcsolatban? Mikortól nem 
kell a NAIH-tól azonosító számot kérni? 
 
A GDPR csak 2018. május 25-ét követően szünteti meg az Adatvédelmi Nyilvántartásba való 
bejelentkezési kötelezettséget. Ehelyett általános belső adatkezelési nyilvántartási 
kötelezettséget ír elő mind az adatkezelők, mind az adatfeldolgozók számára. A nyilvántartást 
írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is, és kérésre az illetékes 
adatvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A 250 főnél kevesebb személyt 
foglalkoztató szervezetek nem kötelesek nyilvántartást vezetni, kivéve ha az adatkezelés az 
érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az 
adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés különleges adatokat vagy a 
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre 
vonatkozó személyes adatokat érint. 
 
Az adatkezelők (és ha van ilyen, az adatkezelők képviselői) által vezetett belső nyilvántartás a 
következő információkat tartalmazza:  
 
a) az adatkezelő, a közös adatkezelő (ha van), az adatkezelő képviselője és az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; 
b) az adatkezelés céljai; 
c) az érintettek kategóriáinak, valamint az adatok kategóriáinak ismertetése; 
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel az adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a 

harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; 
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország 
vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint bizonyos adattovábbítások 
esetében a GDPR által előírt „megfelelő garanciák” leírását; 



 
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; és 
g) ha lehetséges, a GDPR által előírt adatbiztonsággal kapcsolatos technikai és 

szervezési intézkedések általános leírását. 
 

Az adatfeldolgozók (és ha van ilyen, az adatfeldolgozók képviselői) által nyilvántartás a 
következő információkat tartalmazza: 
 
a) az adatfeldolgozó(k) neve és elérhetősége, minden olyan adatkezelő neve és 

elérhetősége, akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, valamint (ha van ilyen) az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve és elérhetőségei; 

b) az adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái; 
c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi 
szervezet azonosítását, valamint bizonyos adattovábbítások esetében a GDPR által 
előírt „megfelelő garanciák” leírását; és 

d) ha lehetséges, a GDPR által előírt adatbiztonsággal kapcsolatos technikai és 
szervezési intézkedések általános leírása. 

 
 Hogyan lehet felkészülni az új jogosultságokkal (törléshez való jog, adathordozás, tiltakozás 

az automatizált döntéshozatal ellen stb.) kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére? 
 
A törléshez való jog alapján az érintettek bizonyos körülmények között az érintettek kérhetik 
a cégtől személyes adataik törlését (indokolatlan késedelem nélkül). Ilyen eset például, ha a 
cégnek nincs többé szüksége az adatokra abból a konkrét célból, amelyből összegyűjtötte 
őket, vagy ha az adatot hozzájárulás alapján szerezték meg, és az érintett visszavonja a 
hozzájárulását.  
 
Amikor a vállalat közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli a személyes adatokat, leiratkozási 
(opt-out) joguk alapján az érintettek kérhetik a cégtől, hogy hagyjon fel személyes adataik 
kezelésével. 
 
Az adathordozhatóság joga alapján az érintettek kérhetik, hogy a cég bocsássa 
rendelkezésükre az általa tárolt személyes adataikat, és továbbítsa ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek. Ez az "automatizált módon" kezelt adatokra vonatkozik. A másolatot 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kell átadni. 
 
A fenti kötelezettségeknek, valamint az egyéb, adatvédelmi jogokkal kapcsolatos kéréseknek 
való megfelelés érdekében a cégeknek többek között az alábbiakat érdemes 
megvalósítaniuk:  
 

• Érdemes standard belső eljárásokat készíteni az érintettektől származó hozzáférési 
kérelmek, leiratkozások, egyéb megkeresések és panaszok kezelésére. Fontos 
továbbá listát vezetni azokról az adatkezelési tevékenységekről, amikből az érintettek 
jogosultak leiratkozni.  
 

• Az informatikai rendszereket oly módon kell megtervezni, hogy a leiratkozások, 
adatkezelési korlátozások, hozzáférési kérelmek, javítási kérelmek, adattörlési 
kérelmek hatékonyan és az előírt határidőn belül kezelhetőek legyenek.  



 
 

• Hasznos lehet a kulcsfontosságú funkciók számára (pl. IT, HR, Marketing, stb.) az 
érintettek kéréseinek, megkereséseinek és panaszainak kezelésében segítő (külső) 
checklisteket (pl. GYIK) készíteni.  
 

• A cég által használt adatkezelési tájékoztatások és a hozzájárulások összhangban kell, 
hogy legyenek a belső standard belső eljárásokkal és checklistek-kel annak 
érdekében, hogy a feliratkozásokat, leiratkozásokat, adatkezelési korlátozásokat, 
adathordozhatóságot, hozzáférési kérelmeket, adattörlési kérelmeket hatékonyan és 
az előírt időn belül kezelni lehessen. 

 
 Milyen várható költségei vannak mindennek idő- és energiaráfordításban? 

 
Egy-egy cég adatkezelési tevékenységét – figyelemmel a cég méretére és az általa kezelt 
adatok mennyiségére / típusára is – általában néhány hét alatt fel lehet mérni, és ennek 
alapján elkészíteni, illetve az érintett területekkel egyeztetni az új belső eljárásokat. Az 
eljárásrendek, checklistek, egyéb belső dokumentumok első tervezetének elkészítése 
alapvetően jogi munka – szintén a cég nagyságától, és az adatkezelés jellegétől függően egy-
egy tervezet elkészítése néhány óra lehet. 
 

 Melyek a sarokpontjai egy incidenssel kapcsolatos válság-akcióterv kidolgozásának? 
 
A cégeknek standard belső eljárásokat kell készíteniük az adatvédelmi incidensek kezelésére. 
Az eljárásban rögzíteni kell többek között, hogy ki miért felelős adatvédelmi incidens kezelése 
esetén, kritériumokat kell bevezetni annak meghatározására, hogy be kell-e jelenteni az 
incidenst és, ha igen, kinek (adatvédelmi hatóság, elektronikus hírközlési felügyeleti szerv, 
érintettek). Ezen túlmenően ellenőrizni kell és meg kell bizonyosodni arról, hogy minden 
harmadik féllel kötött szerződés megfelelő incidenskezelési rendelkezést tartalmaz. Ha 
szükséges, érdemes külső támogatást igénybe venni és/vagy biztosítást kötni az informatikai 
biztonsági incidensre (pl. AIG CyberEdge biztosítás; jogi támogatás 24/7 órában külsős 
ügyvédi irodától, aminek minden EU-s országban van irodája, ahol a cég működik stb.). 
Fontos továbbá minden esetben dokumentálni az adatvédelmi incidenseket (ideértve a 
következők leírását: adatvédelmi incidens jellege, az érintettek kategóriái és megközelítő 
számuk, az érintett adatnyilvántartások száma, az adatvédelmi incidens következményei, az 
adatvédelmi incidens és a következmények csökkentése és a hasonló adatvédelmi incidensek 
jövőben történő elkerülése érdekében tett lépések). 
 

 Mennyi tájékoztatást várhatok a szakmai szervezetektől, hatóságtól, sajtótól? Mikor kell 
ügyvédhez fordulni? 
 
A GDPR-ral, illetve a fontosabb adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos hírek rendszeresen 
szerepelnek a sajtóban, így érdemes nyomon követni az egyes médiumok híreit. Jelenleg még 
sok a kérdés és az értelmezési nehézség a GDPR-nak való gyakorlati megfeleléssel 
kapcsolatban, így mind a szakmai szervezetek, mind az ügyvédi irodák aktívan figyelik az 
Európai Bizottság és az illetékes adatvédelmi hatóságok állásfoglalásait. Érdemes már a 
felkészülési szakaszban adatvédelmi jogász segítségét igénybe venni, aki egyrészt követi a 
szabályozási fejleményeket, másrészt felméri a cég adatkezeléseit, és 2018. május 25-éig 
segít megfelelően elkészíteni, illetve továbbfejleszteni a megfelelőséghez szükséges belső 
eljárásokat. 



 
 

 Ha a szabályozás természetes személyekre vonatkozik, mikor érint mégis pl. egy B2B 
adatbázison alapuló kommunikációt? 
 
A GDPR szabályait minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell. A GDPR a „személyes adat” fogalmát az Infotv.-nél 
részletesebben határozza meg. Eszerint „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.  Azonosító lehet például 
név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező. Újdonság, hogy a GDPR kifejezetten személyes adatként 
nevesíti a helymeghatározó adatokat és az online azonosítókat. Ennek oka, hogy a 
természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, 
eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-
címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb, például rádiófrekvenciás azonosító 
címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal kombinálva felhasználhatók személyes profil létrehozására és az adott 
személy azonosítására.  
 
Tekintettel arra, hogy a „személyes adat” fogalma a GDPR alapján ilyen tág, elkerülhetetlen 
lehet, hogy egy B2B adatbázison alapuló kommunikáció is valamilyen módon tartalmazzon 
személyes adatot, így ennek során biztosítani kell a GDPR-nak való megfelelést. 
 

 Ha a GDPR hatályba lép, akkor attól még hatályban marad-e az ePrivacy irányelv? (Attól 
függetlenül ill. addig is, amíg az új direktíva is elkészül.) 
 
Az e-Privacy irányelv specifikus adatvédelmi kötelezettséget határoz meg az 
infokommunikációs szektorban, valamint a cookiek használatára vonatkozó szabályokat 
minden szektorban. A GDPR alkalmazását követően is hatályban marad, a kapcsolódó 
tagállami jogszabályokkal együtt. Érdekes helyzetet fog eredményezni a párhuzamos 
szabályozás - csak remélhetjük, hogy ez a gyakorlatban kezelhető lesz, és nem lesznek 
ellentmondó rendelkezések vagy hatósági iránymutatások. Az e-Privacy irányelv 
felülvizsgálata is elkezdődött már, de várhatóan több év, mire elkészül, és még nem tudunk 
semmi részletet az irányról, csak koncepciókat. Általánosságban várható például, hogy az e-
Privacy irányelv alapján fennálló hatósági adatszolgáltatási kötelezettségek szélesebb körűek 
lesznek, de ennek részletei csak a jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalások 
során derülnek majd ki. 
 

 Vonatkozik-e előírás arra vonatkozólag, hogy felhő alapú (pl. harmadik fél által 
üzemeltetett) rendszereken lehet-e adat, vagy kell-e feltételeknek teljesülnie? 
 
A GDPR kifejezetten nem nevezi meg a felhőt mint technológiát – az adatvédelmi 
rendelkezések az alkalmazott technológiától függetlenül irányadóak a társaságokra. Nincs 
akadálya annak, hogy a cégek személyes adatokat tároljanak a felhőben, ha mindeközben 
betartják a GDPR rendelkezéseit, és az esetleg rájuk irányadó egyéb szabályokat. (Specifikus 
szabályok irányadóak például a pénzügyi intézményekre.) Régebben az adatvédelmi 
hatóságok óvatosabb megközelítést képviseltek a felhőszolgáltatások megítélésével 
kapcsolatban, de mára már elfogadottá vált a cloud, és maguk a szolgáltatók is igyekeznek 
hatékony adatbiztonsági intézkedésekkel és szabványoknak való megfeleléssel biztosítani az 



 
általuk tárolt adatok védelmét. Ilyen például az új ISO/IEC 27018 (ISO 27018) szabvány, ami 
kulcsfontosságú védelmi eszközök bevezetésével erősíti a felhőben tárolt érzékeny 
ügyféladatok védelmét. 

 
 Ha egyáltalán szabad felhő alapú tárhelyen adatot tárolni, akkor pl. csak EU-s szervereken 

lehet az adat, vagy bizonyos IT biztonsági szabványnak meg kell felelni? 
 
Felhőszolgáltatások igénybevétele során nem csak EU-s szervereken lehetnek az adatok. A 
GDPR-ban fontos előrelépés, hogy a korábbi szabályozásnál részletesebben és jobban 
tisztázza az EU-n kívülre történő adatátadások feltételeit, melyek irányadóak 
felhőszolgáltatások esetén is. A már említett adatvédelmi magatartási kódexek és 
tanúsítások a felhőszolgáltatók számára szintén további lehetőséget engednek az 
adatvédelmi megfelelőség biztosítására. Sőt, ma már a felhőszolgáltatók sokszor a 
jogszabályok által elvárt minimális adatbiztonsági feltételeknél sokkal komolyabb védelmet 
biztosítanak az adatok számára annak érdekében, hogy tovább erősítsék ügyfeleik bizalmát. 
 

 

A kiadvány a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség gondozásában jött létre. A kérdésekre a DIMSZ 
Adatvédelmi és adatbiztonsági tagozatának vezetője, a CMS Cameron McKenna LLP budapesti 
irodájának szenior tanácsadója, Domokos Márton válaszolt. 
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