
Adatvédelmi workshop
Szabályok, megfelelés, hatóság



Az előadó
Kiss Tibor

● Adatvédelmi és információbiztonsági specialista
● Vezető rendszermérnök, több mint 20 év informatikai és 

telekommunikációs tapasztalat
● ISO 27001 és 27701 vezető auditor
● Certified Information Privacy Professional/Europe (IAPP)



A mai előadáson
● GDPR alapfogalmak
● Feladatok és az azoknak való megfelelés
● Néhány tipikus adatkezelés
● Segédletek
● Hatósági gyakorlat
● Kérdések és válaszok



GDPR a periférián



Alapfogalmak
● Személyes adat
● Érintett (adat alany)
● Adatkezelő
● Különleges adat
● Az adatok átlátható kezelése
● Az adatok tisztességes kezelése
● Az adatkezelés jogalapja
● Adatminimalizálás
● Az érintett jogai



Feladatok
… az érintettnek lehetősége van tájékozódni az 
adatkezelésről.

Eszköz: Adatkezelési tájékoztató

Kinek szólhat: munkavállaló, ügyfél, weboldal látogató, 
álláshirdetésre pályázó. (Egyéb érintettek…)
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A tájékoztató
Az adatkezelési tájékoztatóban köznapi* nyelven 
tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy:

● ki az adatkezelő, hol lehet elérni;
● milyen céllal kezeljük az adatokat;
● milyen jogalapot jelölünk meg az adatkezelésre;
● (hozzájárulás, szolgáltatás teljesítése, törvényi 

kötelezettség, jogos
● érdek (indoklással))
● ha továbbítjuk az adatok, akkor kinek és miért;

*Nem citálunk paragrafusokat, még a jogalap megjelölésénél sem. Kerüljük a 
jogi nyelvezetet.
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Példa tájékoztatás
Tisztelt workshop látogató! Az előadó által képviselt cégünk 
(Nagyszerű Kft, cím: 1234 Valahol, Valami u. 3.) GDPR tanácsadással 
foglalkozik. Szeretnénk Önt a jövőben értékes információkkal és 
ajánlatokkal megkeresni. Amennyiben ezt engedélyezi számunkra, 
kérjük nevét és elérhetőségét írja fel a mellékelt formanyomtatványra 
és dobja be ezen dobozba.

Adatait kizárólag hírlevelek küldéséhez és a GDPR témaköréhez 
szorosan kapcsolódó marketing megkeresésekre használjuk, 
harmadik félnek nem adjuk át. Adatait az Ön hozzájárulásával 
kezeljük, de kizárólag addig amíg Ön nem kéri az eltávolítást az 
adatbázisunkból. Ha eltávolítást kér, Ön további megkereséseket 
tőlünk nem kap. Ugyancsak leiratkozhat hírlevelünkről, az abban 
található link segítségével. Ha kérése, kérdései vannak, azokat az 
alábbi e-mail címen várjuk: ...
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Az érintettek jogai
● Hozzáférési jog
● Helyesbítéshez való  jog
● Törléshez való jog
● Korlátozáshoz való jog
● Hordozáshoz való jog
● Tiltakozáshoz való jog

Egy hónap áll rendelkezésre az intézkedésre!

Elérhető személy kinevezése és feltüntetése a 
tájékoztatóban.
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Adatátadások esetén
Ha valakinek adatot adunk át.

Eszköz: adatkezelési megállapodás. (Szerződés 
kiegészítés.)

Kivel: akinek adatot adunk át.

Miért: a harmadik fél is vállalja, hogy GDPR-nak 
megfelelően kezeli az adatokat és kizárólag azon 
célokból, amit mi meghatározunk neki.
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Egy kis bürokrácia
Adatkezelési nyilvántartás a rendszeres 
adatkezelésekről.

Eszköz: adatleltár.

Incidens nyilvántartás az adatkezelési incidensekről.

Eszköz: incidens nyilvántartás.
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Incidens esetén
Hatóság (NAIH) értesítése lehetőleg 72 órán belül:

● kizárólag, ha az incidens valószínűsíthetően 
kockázattal jár az érintettek számára.

Érintettek értesítése indokolatlan késések nélkül:

● akkor, ha az incidens magas kockázattal jár az 
érintettek számára.

Az incidens bejelentés nem egyenes út a bírsághoz!
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Technológiai és szervezési intézkedések
Arányos intézkedések az alábbi területeken:

● Alapvető informatikai intézkedések
● Fizikai védelem
● Dokumentumok, adatok védelme
● Belső szabályzat*
● IT vagy szervezeti audit*
● Oktatás*
● Tanúsítványok (ISO 27001, stb.)*

*kizárólag, ha az adatkezelés jellege indokolja
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Összefoglalva
● Adatkezelési tájékoztató
● Kapcsolat, ahol élhetnek az érintettek a jogaikkal (kijelölt felelős)
● Ha kérés érkezik, jogok biztosítása
● Adatkezelési megállapodások harmadik felekkel (szerződés kiegészítés)
● Nyilvántartás: adatleltár, incidens nyilvántartás
● Incidens esetén bejelentés, érintettek tájékoztatása (ha szükséges)
● Kockázattal arányos technológiai és szervezési intézkedések
● (Informatikai biztonság, fizikai biztonság, dokumentumok védelme, stb.)



Különleges esetek
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 
kezelése.



Különleges esetek
● Büntetőjogi…
● Magas kockázattal járó adatkezelés (különösen új technológia esetén)
● Adatvédelmi hatásvizsgálat (DPIA), hatósági konzultáció
● Közhatalmi szervek, közfeladatot ellátó szervek
● Fő tevékenység keretében az érintettek rendszeres és 

szisztematikus,nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé
(Adatvédelmi tisztviselő (DPO))

● Nem megfelelő harmadik országba továbbított adatok
● Automatizált döntéshozatal jogi vagy egyenértékű következményekkel
● Gyerekeknek nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás



Néhány gyakori tévedés
● Hozzájárulás gyűjtése mindenhez.
● Adatkezelési tájékoztató vagy adatkezelési szabályzat vagy adatvédelmi 

szabályzat?
● Kell-e adatvédelmi szabályzat?
● Kell-e adatvédelmi tisztviselő és szükséges-e papír hozzá?
● Kell-e készíteni adatvédelmi hatás vizsgálatot?
● Érdekmérlegelési teszt készítése.



Néhány súlyos hiba
● Felesleges adatok kezelése
● A magánélet védelmét általában figyelmen kívül hagyni
● Jogigény fel nem ismerése
● Jogigényre nem válaszolni
● Incidens fel nem ismerése
● Incidens bejelentésének elmulasztása
● Hatósági megkeresésre nem válaszolni
● Felszínesen kezelni a hatósági adatigénylést
● Rosszul felmérni az adatkezelési kockázatokat



Jellemző adatkezelések
● Kapcsolattartás
● Foglalkoztatással összefüggő adatkezelés
● Szerződések
● Személyre szóló számlák készítése
● Panaszkönyv
● Vevőnyilvántartás
● Webshop
● Áruszállítás
● Garanciális problémák kezelése
● Vagyonvédelmi kamera üzemeltetése



Néhány gyakori adatmegosztás
● Online számlázó rendszer
● Könyvelés
● Bérszámfejtés
● Behajtó cég
● Biztonsági szolgálat
● IT szolgáltató (e-mail, honlap, rendszerek)
● Alvállalkozók



Néhány problémásabb kérdés
● Sütikezelés
● Analitika
● Nemzetközi adattovábbítás



Útmutató, dokumentáció
→ zenit-services.com



Hatósági gyakorlatról



Hatósági gyakorlatról

Magyarország: 829,026 €



Ügyek 2021-ből
● Ügyvédi iroda - bűnügyi személyes adatok illetéktelen személyek

300.000 Ft
● Magyar Telekom Nyrt. - hírlevél, e-mail cím törlése csak regisztrált 

felhasználóknak elérhető
10.000.000 Ft

● Idősek otthona - jogalap nélküli adatkezelés (kamera)
500.000 Ft

● Budapest XI kormányhivatal - COVID teszt információk + személyes 
adatok, panaszok, vizsgálati eredmények excelben
10.000.000 Ft



Konzultáció, felkészítés, segítségnyújtás
● Itt és most
● Kamara
● Eseti tanácsadás
● Közhasznú szervezeteknek ingyenes segítségnyújtás
● GDPR megfelelési program
● IT biztonsági audit
● ISO 27001 és 27701

tibor @ zenit-services.com

+36 70 618 0126


