ANN&CLAYTON

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK ALKALMAZÁSA

Adatkezelő

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó
irányítása alatt eljáró,
a személyes adatokhoz
hozzáféréssel
rendelkező személy

Adatvédelmi
tisztviselő
(37. cikk)

Felügyeleti hatóság
(51. cikk)

1./ Az adatkezelő felelős a
személyes
adatok
kezelésére vonatkozó elvek
betartásáért.
(„elszámoltathatóság elve”
5. cikk (6) bekezdés).

1./ Ha az adatkezelést az
adatkezelő nevében más
végzi,
az
adatkezelő
kizárólag
olyan
adatfeldolgozókat
vehet
igénybe,
akik
vagy
amelyek
megfelelő
garanciákat nyújtanak az
adatkezelés e rendelet
követelményeinek
való
megfelelését
és
az
érintettek
jogainak
védelmét
biztosító,
megfelelő technikai és
szervezési
intézkedések
végrehajtására. (28. cikk
(1) bekezdés.)

1./ Az adatokat kizárólag az
adatkezelő
utasításának
megfelelően
kezelheti,
kivéve, ha az ettől való
eltérésre őt uniós vagy
tagállami jog kötelezi. (29.
cikk)

1./ Ha van kijelölt
adatvédelmi tisztviselő, az
adatkezelő az adatvédelmi
hatásvizsgálat
elvégzésekor
az
adatvédelmi
tisztviselő
szakmai tanácsát köteles
kikérni. (35. cikk (1)-(2)
bekezdés.)

1./
A
felügyeleti
hatóságnak össze kell
állítania és nyilvánosságra
kell hoznia az olyan
adatkezelési
műveletek
típusainak a jegyzékét,
amelyekre
vonatkozóan
adatvédelmi
hatásvizsgálatot
kell
végezni.

2./ Megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket
hajt végre annak biztosítása
és bizonyítása céljából,
hogy a személyes adatok
kezelése
e
rendelettel
összhangban történik. (24.
cikk (1) bekezdés.)

3./
Az
adatkezelési
tevékenységek
nyilvántartása. (30. cikk)
2./ Az adatkezelő és az
adatfeldolgozó, valamint –
Az adatkezelő és az ha van ilyen – az

2./
Az
tisztviselő
következő
ellátja:

adatvédelmi
legalább
a A felügyeleti hatóság
feladatokat összeállíthatja
és
nyilvánosságra hozhatja az
olyan
adatkezelési
a)
tájékoztat
és műveletek típusainak a
szakmai tanácsot ad az jegyzékét is, amelyekre
adatkezelő
vagy
az vonatkozóan nem kell
adatfeldolgozó, továbbá az adatvédelmi
adatkezelést
végző hatásvizsgálatot végezni.
alkalmazottak részére az e (35.
cikk
(4)-(5)
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adatfeldolgozó, valamint –
ha van ilyen – az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó
képviselője
feladatai
végrehajtása
során
a
felügyeleti hatósággal –
annak megkeresése alapján
– együttműködik. (31. cikk)
4./
Az
adatvédelmi
incidenst az adatkezelő
indokolatlan
késedelem
nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb
72
órával
azután,
hogy
az
adatvédelmi incidens a
tudomására
jutott,
bejelenti az 55. cikk
alapján
illetékes
felügyeleti
hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi
incidens
valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes
személyek
jogaira
és
szabadságaira nézve. Ha a
bejelentés nem történik
meg 72 órán belül,
mellékelni kell hozzá a
késedelem
igazolására
szolgáló indokokat is. (33.
cikk (1) bekezdés.)

adatkezelő
vagy
az
adatfeldolgozó képviselője
feladatai
végrehajtása
során
a
felügyeleti
hatósággal
–
annak
megkeresése alapján –
együttműködik. (31. cikk)
3./ Az adatfeldolgozó az
adatvédelmi incidenst, az
arról
való
tudomásszerzését
követően
indokolatlan
késedelem nélkül bejelenti
az adatkezelőnek. (33.
cikk (2) bekezdés.)

rendelet,
valamint
az
egyéb
uniós
vagy
tagállami
adatvédelmi
rendelkezések
szerinti
kötelezettségeikkel
kapcsolatban;
b)
ellenőrzi
az
e
rendeletnek, valamint az
egyéb
uniós
vagy
tagállami
adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá
az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó személyes
adatok
védelmével
kapcsolatos
belső
szabályainak
való
megfelelést, ideértve a
feladatkörök kijelölését, az
adatkezelési műveletekben
vevő
személyzet
tudatosság-növelését
és
képzését,
valamint
a
kapcsolódó auditokat is;
c)
kérésre
szakmai
tanácsot ad az adatvédelmi
hatásvizsgálatra
vonatkozóan,
valamint
nyomon
követi
a
hatásvizsgálat 35. cikk
szerinti elvégzését;
d)
együttműködik a
felügyeleti hatósággal; és

bekezdés.)
2./ Ha a 35. cikkben előírt
adatvédelmi hatásvizsgálat
megállapítja, hogy az
adatkezelés az adatkezelő
által
a
kockázat
mérséklése céljából tett
intézkedések
hiányában
valószínűsíthetően magas
kockázattal
jár,
a
személyes
adatok
kezelését megelőzően az
adatkezelő konzultál a
felügyeleti hatósággal. (36.
cikk (1) bekezdés.)
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5./
Az
adatkezelő
nyilvántartja
az
adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez
kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és
az
orvoslására
tett
intézkedéseket.
E
nyilvántartás
lehetővé
teszi, hogy a felügyeleti
hatóság ellenőrizze az e
cikk
követelményeinek
való megfelelést. (33. cikk
(5) bekezdés)

e)
az adatkezeléssel
összefüggő ügyekben –
ideértve a 36. cikkben
említett
előzetes
konzultációt
is
–
kapcsolattartó
pontként
szolgál
a
felügyeleti
hatóság felé, valamint
adott esetben bármely
egyéb
kérdésben
konzultációt folytat vele.
(39. cikk (1) bekezdés.)

6./
Az
adatkezelő
indokolatlan
késedelem
nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi
incidensről. (34. cikk (1)
bekezdés.)
7./ Ha az adatkezelés
valamely – különösen új
technológiákat alkalmazó
– típusa –, figyelemmel
annak
jellegére,
hatókörére, körülményére
és
céljaira,
valószínűsíthetően magas
kockázattal
jár
a
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természetes
személyek
jogaira és szabadságaira
nézve, akkor az adatkezelő
az
adatkezelést
megelőzően
hatásvizsgálatot végez arra
vonatkozóan,
hogy
a
tervezett
adatkezelési
műveletek a személyes
adatok védelmét hogyan
érintik. Olyan egymáshoz
hasonló
típusú
adatkezelési
műveletek,
amelyek
egymáshoz
hasonló
magas
kockázatokat jelentenek,
egyetlen
hatásvizsgálat
keretei
között
is
értékelhetőek.
Ha
van
kijelölt
adatvédelmi tisztviselő, az
adatkezelő az adatvédelmi
hatásvizsgálat
elvégzésekor
az
adatvédelmi
tisztviselő
szakmai tanácsát köteles
kikérni. (35. cikk (1)-(2)
bekezdés.)
8./
A
hatóságnak

felügyeleti
össze kell
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állítania és nyilvánosságra
kell hoznia az olyan
adatkezelési
műveletek
típusainak a jegyzékét,
amelyekre
vonatkozóan
adatvédelmi
hatásvizsgálatot
kell
végezni.
A felügyeleti hatóság
összeállíthatja
és
nyilvánosságra hozhatja az
olyan
adatkezelési
műveletek típusainak a
jegyzékét is, amelyekre
vonatkozóan nem kell
adatvédelmi
hatásvizsgálatot végezni.
(35.
cikk
(4)-(5)
bekezdés.)
9./ Ha a 35. cikkben előírt
adatvédelmi hatásvizsgálat
megállapítja, hogy az
adatkezelés az adatkezelő
által
a
kockázat
mérséklése céljából tett
intézkedések
hiányában
valószínűsíthetően magas
kockázattal
jár,
a
személyes
adatok
kezelését megelőzően az
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adatkezelő konzultál a
felügyeleti
hatósággal.
(36. cikk (1) bekezdés.)

A hatásvizsgálat
Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és
céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést
megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat
keretei között is értékelhetőek. (35. cikk)
Magas kockázatú adatkezelési műveletek: Pl. nagyszámú érintett, nagy mennyiségű személyes adat, gyermekek adatainak kezelése, különleges
adatok kezelése.
A hatásvizsgálat kötelező tartalmi elemei
a)
a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő
által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;
b)
az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;
c)
az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és
d)
a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és a rendelettel való összhang igazolását
szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.
Megjegyzés: Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő, az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi tisztviselő
szakmai tanácsát köteles kikérni. (35. cikk (1)-(2) bekezdés.)
Ha a 35. cikkben előírt adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett
intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a
felügyeleti hatósággal. (36. cikk (1) bekezdés.)
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Az érintettek jogaival kapcsolatos változások közül kiemelendő két új jog
Az érintettek jogaival kapcsolatos változások közül kiemelendő, hogy két új jog is megilleti az egyéneket személyes adataik védelme érdekében,
melyek az internethasználattal összefüggésben kerültek megfogalmazásra.
Az elfeledtetéshez való jog (right to be forgotten) vagy törléshez való jog (data erasure) alapján az érintett kérheti személyes adatainak teljes és
végleges törlését.
A kérésnek az adatkezelő köteles eleget tenni, a jog érvényesülése alóli kivételeket a rendelet határozza meg (17. cikk). A törlés megtagadása
csak jogos indok alapján történhet, melyet az adatkezelőnek kell igazolnia.
Az adathordozhatósághoz való jog (data portability) értelmében az érintett kérheti adatkezelőjétől személyes adatainak (akár közvetlen)
továbbítását egy másik adatkezelőhöz, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult és automatizált módon történik (20. cikk).
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