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3.
A GDPR-ról általában;
bevezetés az
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztatóhoz1

A) Általános alapvetés
A mellékelt Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló, az EU-nak a 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelete-ben (General Data Protection
Regulation/GDPR)főbb, a civil szférát, annak vállalkozásait érintő főbb rendelkezéseiről ad részletes tájékoztatást.
Előrebocsátandó ugyanakkor a következő megjegyzés is: Adatkezelőnek/adatfeldolgozónak – a jelen anyaghoz mellékelt adatvédelmi
követelményeket bemutató Tájékoztató elkészítésén túl – a személyes adataik kezelésével érintettek részére az adatátvételt/adatkezelést
megelőzően, illetve az adat kezelés teljes tartama alatt hozzáférhető, a Tájékoztatóaz 1.3. pontban leírt jogszabályokban foglalt adatvédelmijogi követelményekkel teljes összhangban tett/tehető [az Adatkezelő/adatfeldolgozó által ténylegesen nyújtott szolgáltatással szorosan
összefüggő]konkrét intézkedéseiről a legalapvetőbb adatvédelmi-jogi követelményeket számba vevő, s a Tájékoztató az 51.1. pontban leírt
adattartalmú Adatvédelmi Szabályzat elkészítéséről is célszerű gondoskodnia.
[Már csak azért is, mert az adatkezelési műveleteknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak, különösen a mellékelt Tájékoztató 2-5. pontjaiban említett, a GDPR-ben foglalt alapvető
követelményeknek való megfelelés hatósági eljáráson belüli bizonyítására Adatkezelő/adatfeldolgozó köteles.]

B) A GDPR-ról általánosságban
1.1. A „GDPR” az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
rendelete.
Mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós irányelv szólt, azt pedig a tagállamok maguk – sokszor eltérő módon –, ültették
át belsőjogi rendszerükbe. 2018.05.25-től fogva ez változni fog, mivel a GDPR közvetlen hatállyal rendelkezik, minden tagállamban kötelezően
alkalmazandó. Ennél fogva valamennyi tagállamban ez a rendelet lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme
tekintetében, s attól eltérni kizárólag akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.
1.2. A GDPR-ben rögzített alapelvek jelentősen hozzájárulnak a személyes adatok kezelésével érintett személyek jogainak biztonságához,
ugyanakkor növelik a személyes adatokat kezelő közhatalmi szervekbe, egyéb intézményekbe, s - nem utolsó sorban -a cégek sokaságába
vetett vásárlói, fogyasztói bizalmat is, mégpedig annak okán, hogy az adatalanyok, illetve a felhasználók bizonyosak lehetnek abban,
miszerint: a GDPR-ben írt adatvédelmi követelmények betartása/érvényesülése esetén nem történhet visszaélés a személyes adatok
kezelésének folyamatában.

A GDPR személyi hatálya
2.1. Az „adatkezelés” magában foglal minden, a személyes adatokon végzett cselekményt,így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző
célokra történő felhasználását, továbbítását, módosítását, hogy csak néhány adatkezelési műveletet említsünk.
2.2. A GDPR az EU-hoz valamilyen oknál fogva kapcsolódó adatkezelésekre állapít meg rendelkezéseket. Így alkalmazni kell a GDPR-t,
hapl. az adott vállalkozás/cég a tevékenységét az Unió területén fejti ki, és az adatkezelés e tevékenységével összefüggésben valósul meg,
ámde alkalmazandó a GDPR azokra az adatkezelésekre, adatfeldolgozási műveletekre is, amelyeket
(i) az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó végez, ám áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban
tartózkodó érintettek számára történő nyújtásához, vagy
(ii) az érintettek Unió területén belül tanúsított viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódnak.

A GDPR időbeli hatálya; a türelmi idő kizártsága
3.A GDPR 2018. május 25-től alkalmazandó. A GDPR nem enged türelmi időt eme időpontot követő időszakban!
Ha a személyes adatokat kezelő vállalkozás nem veti magát alá a GDPR szabályainak (nem érvényesíti annak követelményeit)komoly
bírságoknak teszi ki a cégét.
E kockázatra tekintettel alaposan javasolt minden cég számára: vizsgálja meg az adatkezelési gyakorlatát, lévén, hogy a GDPR az eddigieknél
sokkal szigorúbb szankcionálási eszközöket ad a nemzeti hatóságok.

C) A jelen Tájékoztató szerepe, tartalma;
a jelen Tájékoztatóhoz kapcsolódóan születő további dokumentumok
A mellékelt Tájékoztatórendszerbeli szerepét, kezelését, az adatvédelmi-jogi tárgyú, a magánszektorban tevékenykedő adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó (vállalkozás) által a GDPR-ban írott követelményeknek való megfelelést „bizonyítani hivatott” egyéb, megírni ajánlott
dokumentumokhoz (különösen az érintettek előzetes, az adatfelvételt megelőző, a GDPR-ban rögzített szempontoknak megfelelő, egyben
elmaradhatatlan tájékoztatását szolgáló(relatíve rövid, tömör…) Adatvédelmi Szabályzathoz való viszonyát illetően az alábbi megjegyzések
teendők:
1.1. a mellékelt Tájékoztató a GDPR-ban foglalt általános adatvédelmi-jogi tételeket jeleníti meg, jobbára a magánszektorban tevékenykedő
adatkezelőket, illetve az adatfeldolgozókat (vállalkozásokat) egyaránt terhelő, a GDPR-ban írott jogi követelményekre koncentrálva. [Ennek
folytán az állami vagy helyi önkormányzati feladatot vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervekre közvetlenül
vonatkoztatható, illetve hatósági eljárásokat szabályozó különös adatvédelmi-jogi rendelkezések megjelenítését a jelen Doc. tudatosan
mellőzi!]

A jelen doc. a HERTZ munkatársai részére készült!
A jelen iratot összeállította: Dr. Borai Ákos adatvéd. tisztvis. - HERTZ. Jogi Szekciója).
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1.2. A mellékelt, részletes Tájékoztató – mondható el alapvetésként! - a magánszektorban tevékenykedő adatkezelőknek, illetve az
adatfeldolgozóknak (vállalkozásoknak) a működési körükben bárminő jogcímen birtokukba jutott személyes adatokat érintő adatkezelési
műveletekkel szemben támasztott, a GDPR-ból eredő jogi követelményeket láttatja, szedi rendbe, függetlenül egyébként az adott vállalkozás
által ténylegesen végzett adatkezelés formájától, módjától.
A Tájékoztató valójában a magánszektorban tevékenykedő adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó vállalkozások (s ide értve természetesen a
magánbiztonsági vállalkozásokat is!) adatkezelését bemutató alapdokumentumként tekinthető, olyan irományként, amely az érintett
vállalkozások adatkezelési műveleteinek egészét hivatott láttatni, s amely végül is a GDPR-ból, s az azzal teljes összhangban álló hazai
adatvédelmi-jogi követelményekből eredő generális elvárásokat veszi számba.
Valójában az ezen irományban egybeszedett adatvédelmi-jogi követelményekre épülnek/épülnének rá a GDPR-ban írott követelményeknek
való megfelelést „bizonyítani szolgáló” egyéb dokumentumokban írottak, s ezek sorában: különösen az érintettek előzetes, a GDPR-ban
rögzített szempontoknak megfelelő, s már az adott vállalkozás „arcára szabott” Adatvédelmi Szabélyzatban rögzítendő, a konkrét, a

vállalkozás által ténylegesen gyakorolt adatkezelési műveleteket prezentáló, valójában az érintettek előzetes tájékoztatására szolgáló anyag
(lásd ehhez a mellékelt Tájékoztatónak az előzőekben már hivatkozott 51.1.,2. pontjaiban írottakat!).

A vállalkozás arcára szabandó, az érintett Vállalkozás adatkezelési műveleteit megjelenítő, számba vevő dokumentum az adatokat
kezelő/feldolgozó Vállalkozással szorosan együttműködve, valójában a helyszínen folytatandó vizsgálat (adatvédelmi hatásvizsgálat),
elemzés eredményeként készíthető el! (A most mellékelt, az alapul szolgáló részletes Tájékoztató birtokában viszonylag egyszerűen!)
2.1. A mellékelt Tájékoztató alapvetően GDPR-ben foglal elvárások rendszerbe szedett ismertetésére irányul, s jobbára az adatkezelő, az
adatfeldolgozó, az érintett, s nem utolsó sorban a hatóságok kontextusaiban esetleg felmerülő jogviták, értelmezési gondok enyhítését, netán
rendezését szolgálja.
2.2. A Tájékoztató I. része Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó alapvető adatvédelmi-jogi rendelkezésekről szól; az anyag II. része
az egyes, tipizálható adatkezelési műveletek különös, ámde az általános elvárásokra épülő rendelkezéseiről ad tájékoztatást , így
a) a szerződésekhez kötődő,
- a szerződő partnerek adatainak kezelésé hez (a vevők, szállítók nyilvántartását; jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes
személy képviselőinek elérhetőségi adatait érintően!);
- az ügyfélszolgálat által készített telefonos hangfelvételhez, *az adatkezelő cég honlapján végzett látogatói adatok kezelésé hez,*a„sütik”
(cookie) alkalmazásához;
- a cég honlapján történő regisztráció hoz,
- a hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezeléshez;
- a cég „webáruházában” folyó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokhoz (s ezek körében kimondva: a gyermekkorúnak szánt
szolgáltatás, a gyermekkorú személyes adatai kezelésének tilalmát!),
- az ajándéksorsolás szervezésével
kapcsolatos, illetve
- a direkt marketing célú
adatkezelés szabályairól;
b) a Munka Törvénykönyvén alapuló, ámde a GDPR-ral éppúgy összhangban álló „munkahelyi privacy” körében
- a munkavállaló ellenőrzése,
- a munkavállaló kiválasztása, - a munkaviszony létesítése, - a munkavállaló egészségügyi alkalmassági vizsgálata,
- a munkavállaló munkájának ellenőrzése,
- az öltözőszekrény-, csomag-, ruházat-átvizsgálás, - az internet-forgalom, az e-mailek, a híváslisták, a GPS, cellainformáció, flottafigyelés ellenőrzése,
- a kamerás belső megfigyelés,
- a munkahelyi alkoholteszt
kapcsán keletkező személyes adatok kezelésének különös rendelkezéseiről;
c) a jogi kötelezettségeken alapuló, így
- az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történő,
- a kifizetői célú;
- a „Levéltári törvény” szerint: maradandó értékű iratokra vonatkozó, illetve
- a pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése és a korlátozó intézkedések céljából alkalmazott adatkezelés
különös előírásairól.
2.4. Adatkezelő/adatfeldolgozó az egyes adatkezelési műveletekről – ha azt az adatvédelmi-jogi, illetve adatbiztonsági követelmények,
valamint érintettek jogainak érvényesüléséhez fűződő érdek indokolja – további, az egyes adatkezelési műveleteket részletező tájékoztató
anyagokat, szabályzatokat is készítene/készíthetne, amelyeket érintettek részére a személyes adatai kezelését megelőzően, illetve annak
teljes tartama alatt hozzáférhetővé tenne. (Lásd a mellékelt Tájékoztató 51.2. pontját!)
2.4. Adatkezelő/adatfeldolgozó vállalkozás ugyanakkor Tájékoztatóban említett további dokumentum-minták elkészítésével is
segíti/segíthetné a GDPR-ből, illetve az azzal összhangban lévő nemzeti jogszabályokban rögzített adatvédelmi-jogi követelmények
érvényesülését.(Lásd a Tájékoztató 51.3. pontját!)

D) A

GDPR szabályaira tekintettel módosult Infotv.

Ez év nyarán (erősen megkésve!) a Kormány beterjesztette az Infotv .és más, vonatkozó törvényi rendelkezések módosítására irányuló, a
GDPR-rel való teljes összhang megteremtésére irányuló alábbi című/számú törvényjavaslatát2:
E törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadta, s az Infotv.3 immáron új, a GDPR rendelkezéseit egészében tükröző/kiegészítő tartalmával
jelent meg, s lépett hatályba (mellékelve!) - gyorsan megjegyzendő: a jogász társadalomban komoly meglepetést, egyúttal óriási csalódást is
okozva!
A meglepetést leginkább a törvény tartalma, illetve törvény hatályát, illetve a GDPR és az Infotv. viszonyát illető szabályrendszer
okozta/okozza, lévén, hogy - a GDPR közvetlenül érvényesülni hivatott szabályaira tekintettel - legfeljebb az un. adaptációs, tehát a GDPRban foglalt rendelkezések alkalmazását, s egyáltalán a magyar jogalkalmazási gyakorlatot pusztán segítő, a GDPR terminus-technicusait
magyar jogi szabályokban már érvényesülő, elfogadott, a magyar sajátosságokat tükröző jogi fogalmakhoz igazító, s ekként az értelmezést
szolgáló rendelkezésekre számítottunk, ilyen segítségre vártunk, Ami jobbára elmaradt! E helyett a magyar jogalkotás a GDPR és a
magyar Infotv. egy rendkívül bonyolult, alig átlátható és értelmezhető, a jogalkalmazást, egyben a jogkövetés gyakorlatát szinte

T/623. számú törvényjavaslat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi
reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
3
2011. évi CXII. törvény (módosult tartalommal!)
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megoldhatatlan nehézségek elé állító „viszonyrendszert” jelenít meg (amely pedig a gyakorlott jogászok számára - nem kis fejtörést okozva,
tetemes időt és energiát felemésztve – ugyan kibogozható, ámde az egyszerű halandók számára e törekvés eleve reménytelennek tűnik!
Mindennek okán az adatvédelmi-jogi követelmények érvényesítése során a két jogi forrás egyidejű alkalmazására, illetve a lentiekben
ismertetett szabályokra tekintettel a GDPR érintett szabályainak az Infotv. vonatkozó szabályaiban foglaltakkal való egybevetésére
kényszerülünk, mégpedig az Infotv. 2.§-ában írott, alig-alig átlátható, követhető instrukcióknak megfelelően. Az infotv.-nek a GDPR-ban
írott szabályokat kiegészítő, más esetekben pedig kizárólag az Infotv.-ben foglalt rendelkezéseinek alkalmazására kényszerítő szabályok
szinte követhetetlenek, aminek okán szinte kódolhatók a tömeges jogsértések!
Az iméntieket szemléltetendő idézzük az új Infotv. hatályára (alkalmazandóságára) vonatkozó, a megoldás kritikus módját választó
passzusokat (a táblázat a baloldali oszlopában!)

Ahatályos Infotv.
szövege

Megjegyzések/javaslatok

2. A törvény hatálya
2. § (1) E törvény hatálya - a személyes
adatok tekintetében a (2)-(6) bekezdésben
meghatározottak szerint - minden olyan
adatkezelésre kiterjed, amely személyes
adatra, valamint közérdekű adatra vagy
közérdekből nyilvános adatra vonatkozik
(2) * Személyes adatoknak az (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: általános
adatvédelmi rendelet) hatálya alá tartozó
kezelésére az általános adatvédelmi
rendeletet a III-V. és a VI/A. Fejezetben,
valamint a 3. § 3., 4., 6., 11., 12., 13., 16.,
17., 21., 23-24. pontjában, a 4. § (5)
bekezdésében, az 5. § (3)-(5), (7) és (8)
bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a
23. §-ban, a 25. §-ban, a 25/G. § (3), (4) és
(6) bekezdésében, a 25/H. § (2)
bekezdésében, a 25/M. § (2) bekezdésében,
a 25/N. §-ban, az 51/A. § (1) bekezdésében,
az 52-54. §-ban, az 55. § (1) és (2)
bekezdésében, az 56-60. §-ban, a 60/A. §
(1)-(3) és (6) bekezdésében, a 61. § (1)
bekezdés a) és c) pontjában, a 61. § (2) és
(3) bekezdésében, (4) bekezdés b)
pontjában és (6)-(10) bekezdésében, a 6271. §-ban, a 72. §-ban, a 75. § (1)-(5)
bekezdésében és az 1. mellékletben
meghatározott
kiegészítésekkel
kell
alkalmazni.
(3) * Személyes adatok bűnüldözési,
nemzetbiztonsági és honvédelmi célú
kezelésére e törvényt kell alkalmazni.
4) * Személyes adatoknak a (2) és (3)
bekezdés hatálya alá nem tartozó kezelésére
a) az általános adatvédelmi rendelet 4.
cikkében, II-VI., és VIII-IX. fejezetében,
valamint
b) az e törvény III-V. és VI/A.
Fejezetében, továbbá a 3. § 3., 4., 6., 11.,
12., 13., 16., 17., 21., 23-24. pontjában, a 4.
§ (5) bekezdésében, az 5. § (3)-(5), (7) és (8)
bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a
23. §-ban, a 25. §-ban, a 25/G. § (3), (4) és
(6) bekezdésében, a 25/H. § (2)
bekezdésében, a 25/M. § (2) bekezdésében,
a 25/N. §-ban, az 51/A. § (1) bekezdésében,
az 52-54. §-ban, az 55. § (1) és (2)
bekezdésében, az 56-60. §-ban, a 60/A. §
(1)-(3) és (6) bekezdésében, a 61. § (1)
bekezdés a) és c) pontjában, a 61. § (2) és
(3) bekezdésében, (4) bekezdés b)
pontjában és (6)-(10) bekezdésében, a 6271. §-ban, a 72. §-ban, a 75. § (1)-(5)
bekezdésében és az 1. mellékletben
meghatározott
rendelkezéseket
kell
alkalmazni.
*

(5) * Személyes adatoknak az általános
adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó
kezelésére e törvény a (2) bekezdésben
meghatározott rendelkezéseit, valamint
más,
törvényben
meghatározott,
a
személyes adatok védelmére és a személyes

Az érintett rendelkezések
esetében mind a GDPR, mind
az Infotv. – saját érdekünkben
- előveendő!
A büntetéseket elkerülendő
erősen ajánlott az Infotv.
megjelölt §§-nak tüzetes
tanulmányozása, illetve a
kiegészítések,
eltérések
kifürkészése/kitapintása
(a
GDPR-hoz képest!), s a két
jogforrás egyidejű figyelembe
vétele/alkalmazása!

Ez a vállalkozási szféra
vállalkozóit, adatkezelőit nem
érintő rendelkezés !
E bekezdés arról szól, hogy
Személyes adatoknak a 2.§
(2) és (3) bekezdésének
hatálya alá nem tartozó,
egyébként
alig-alig
értelmezhető kezelésére az a)
és b) pontokban felsorolt,
végeláthatatlan
hosszban
számba vett,
Infotv.-beli
szabályokat kell alkalmazni,
nem pedig a GDPR-ben
alapforrásként
szolgáló
normaszöveget!
Itt a jogalkalmazó teendője az,
hogy ti. előbb állapítsa meg:
melyek azok az érintett,
GDPR-beli,
ráadásul
az
egyébként is átláthatatlan (2)
bek. hatálya alá sem tartozó
rendelkezések, amelyekre az
Infótv. (4) bekezdésében
megjelölt
normák
alkalmazhatók (nem pedig a
GDPR alapforrásként szolgáló
szabályszövege!), majd vegye
elő, keresse meg az Infotv.
felsorolásban
megjelenített
szabályát, s azt alkalmazza!
E rendelkezés viszonylag
egyszerűen értelmezhető! [ha
a jelen anyagot olvasó az (5)
bekezdésben írt passzust
mégsem értené,
annak
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adatok kezelésének feltételeire vonatkozó
előírásokat - ha törvény vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusa másként nem
rendelkezik - akkor kell alkalmazni, ha
a) az adatkezelőnek az általános
adatvédelmi rendelet 4. cikk 16. pontjában
meghatározott tevékenységi központja vagy
az Európai Unión belüli egyetlen
tevékenységi helye Magyarországon van,
vagy
b) ha az adatkezelőnek az általános
adatvédelmi rendelet 4. cikk 16. pontjában
meghatározott tevékenységi központja vagy
az Európai Unión belüli egyetlen
tevékenységi helye nem Magyarországon
van, de az adatkezelő vagy az általa, illetve
a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró
adatfeldolgozó
által
végzett
adatkezelési művelet
ba) áruknak vagy szolgáltatásoknak a
Magyarországon tartózkodó érintettek
számára történő nyújtásához kapcsolódik,
függetlenül attól, hogy az érintettnek
fizetnie kell-e azokért, vagy
bb) az érintett Magyarország területén
belül
tanúsított
viselkedésének
megfigyeléséhez kapcsolódik.
*
(6) Nem kell alkalmazni e törvény
rendelkezéseit a természetes személynek a
kizárólag saját személyes céljait szolgáló
adatkezeléseire.
(7) * A közszféra információinak további
felhasználására vonatkozóan törvény az
adatszolgáltatás módjára és feltételeire, az
azért fizetendő ellenértékre, valamint a
jogorvoslatra vonatkozóan e törvénytől
eltérő szabályokat állapíthat meg.

megértéséhez
nyújtunk !]

segítséget

E passzus értelmezésre nem
szorul!
Ez a vállalkozási szféra
vállalkozóit, adatkezelőit nem
érintő rendelkezés !

Javaslatunk a következő:
1.1. a HERTZ (és területi szervezetei) „adatvédelmi könyvtárában” foglaljon helyet
a) a jelen anyag, s
b) a jelen anyag melléklete, az oly’ sokszor emlegetett, a GDPR általános rendelkezéseit, s az azokon alapuló generális adatvédelmi-jogi
szabályokat bemutató Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztató;

c) az úgyszintén csatolt GDPR szövege, valamint
d) az Infotv. mellékelt szövege.
1.2. A HERTZ „adatvédelmi könyvtárában” helyezendő el továbbá
e1) a vállalkozás „arcára szabott” Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat is, annak érdekében, hogy az esetleges hatósági ellenőrzés

során képes legyen számot adni az általa ténylegesen(!) végzett adatkezelési műveletekről [mert hát a hatóság a vállalkozó által konkrétan(!)
végzett adatkezelési műveleteknek a GDPR-ral, illetve az Infotv.-ben foglaltakkal való összhangját fogja kontrollálni, nem egyebet]4, de

Az Adatvédelmi Szabályzatban rögzíteni indokolt a vállalkozás adatkezelő tevékenységére vonatkozó főbb ismereteket, így különösen: az Adatkezelő
tevékenységi körére; (a GDPR-ból és az azon alapuló, azzal összhangban álló nemzeti adatvédelmi-jogi követelményekből eredően:) a személyes adatok
kezelésének módjáról, technikai megoldásairól (az adatkezelési folyamatok rövid leírásán keresztül!); a személyes adatok kezelésével érintettek köréről; a
személyes adatok megismerésének forrásairól, továbbá a vállalkozó által alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről (s e tárgykörben: a személyes adatok
bizalmas adatokként minősítése rendjéről;a vállalkozó által foglalkoztatottak titoktartási kötelezettségét előró szabályokról; az adatbiztonságot szolgáló konkrét
technikai intézkedésekről); az adattovábbítás/adatátvétel esetén a címzettek, a címzettek kategóriáiról; ezen adattovábbítások garanciáiról, a Vállalkozás esetleges
adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatos ismeretekről; az e feladatok kezelésével megbízott adatvédelmi felelős személyéről, jogállásáról, jogairól,
kötelezettségeiről.
A Szabályzatban számot kell adni vállalkozás által végzett konkrét adatkezelésekről, így a szerződésekhez kapcsolódó; a munkaviszonnyal kapcsolatos
(munkahelyi privacy), valamint a munkavállaló személyiségi jogai korlátozásán túl harmadik személyek személyes adatait érintő technikai és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó; a munkavállaló, valamint harmadik személyek személyiségi jogai korlátozására irányuló,személyes adataikat érintő technikai és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó, személyes adatokat érintő adatkezelésekről, továbbá a jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelésről, illetve az
érintetti panasz kivizsgálásához kapcsolódó adatkezelésekről.
A Szabályzatnak - célszerűen táblázatokba foglalva - kétségtelenné kell tennie az adott adatkezelésekre vonatkozó alábbi ismereteket:
4

az adatkezelési művelet megnevezése

…)

az adatkezelés célja
az adatkezelés jogalapja
adatátvétel esetén az
Adatkezelőként/Adatfeldolgozóként
kezelt személyes adatok köre
az adatkezelés (a személyes adatok
tárolásának) időtartama
A személyes adatok címzettjei, illetve a
címzettek kategóriái
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e2) ott helyezendők el a HERTZ adatkezelői-, valamint az adatfeldolgozói nyilvántartásai is (ez utóbbiakat a GDPR elvárásaira tekintettel,
mellőzhetetlenül!).
Hangsúlyozandó itt ismét: az adatkezelési műveleteknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak, különösen a GDPR-ben foglalt alapvető követelményeknek való megfelelés hatósági
eljáráson belüli bizonyítására Adatkezelő/adatfeldolgozó köteles!
A jelen anyag mellékleteként csatolt, a GDPR-ból, illetve az arra épülő Infotv. rendelkezéseit általánosságban, s az adatkezelési műveleteket
teljes körűen, valójában „tankönyvszerűen” bemutató anyag (Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztató) – s ez fontos megjegyzés! - nem
helyettesíti az adott vállalkozásnak a konkrét tevékenységével összefüggésben végzett adatkezeléseit bemutató dokumentumot (amelyet
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat című anyagként aposztrofáltunk!)
f) A HERTZ - a GDPR követelményét teljesítve – az adatkezelői, illetve adatfeldolgozói nyilvántartást5 vezesse naprakészen! Valójában az
adatkezelői, illetve adatfeldolgozói nyilvántartás az adatkezelés módszertani szabályaira koncentráló táblázatba szorított változata,
kivonata! (Az adatvédelmi/adatfeldolgozói nyilvántartás naprakész vezetése - nyomatékkal hangsúlyozva ismét!) elmaradhatatlan feladat!
2. Végül: a HERTZ – megfelelő szakértelemmel bíró személy segítségével – tekintse át a tevékenységük körében használt, személyes
adatok kezelését érintő dokumentumokat annak eldöntése végett, hogy ti.: azok mindenben megfelelnek-e az adatvédelmi-jogi
követelményeknek! Ha nem felelnének meg (s vélhetően az így van!), úgy új, avagy megfelelő kiegészítésekkel bővült dokumentumok
elkészítéséről kell gondoskodnia!
2018.10.3

[az adatkezelő megbízásából vagy
rendelkezése alapján személyes adatokat
kezelő,az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatokat ellátó…]
adatfeldolgozó(k)
személye, tevékenysége

Az adatkezelői, illetve adatfeldolgozói nyilvántartás: az adatkezelő/adatfeldolgozó kezelésében lévő,
(i) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatkezelő/ adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének/adatvédelmi felelősének
nevét és elérhetőségeit;
(ii) az adatkezelés céljait;
(iii) az érintettek, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;
(iv) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek típusait;
(v) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását, s
(vi)az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén: ezen adattovábbítás tényét, a személyes adatok közlésével érintett címzettek
felsorolását (ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket is);
(vii) a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint - a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás –
esetében: a megfelelő garanciák leírását;
(viii) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket
rögzítő adatkezelési műveleteket dokumentáló okirat.
5
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