ADATVÉDELMI JOG A MUNKAERŐPIACON
DR. LUKÁCS ADRIENN

3. AZ ADATVÉDELEM HAZAI
SZABÁLYOZÁSA

A HATÁLYOS HAZAI
SZABÁLYOZÁS ALAPJAI
Alaptörvény
Polgári Törvénykönyv
Törvény a magánélet védelméről

+ bírói gyakorlat
+ NAIH gyakorlata

„adatvédelmi törvény”

+ szektoriális törvények

ALAPTÖRVÉNY (2011) – VI. CIKK
• Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és
családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó
hírnevét tiszteletben tartsák
• Mindenkinek joga van személyes adatai
védelméhez, valamint a közérdekű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez.
• A személyes adatok védelméhez és a közérdekű
adatok megismeréséhez való jog érvényesülését
sarkalatos törvénnyel létrehozott, független
hatóság ellenőrzi.
CJEU Case C-288/12 Commission v Hungary

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
Személyiségi jogok védelme:
2:42. § „(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások
jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és
családi élet, az otthon, a másokkal való - bármilyen módon, illetve
eszközzel történő - kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben
tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt
senki ne gátolja.”
Nevesített személyiségi jogok között:

- a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
- a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog
megsértése

2018. ÉVI LIII. TÖRVÉNY
A MAGÁNÉLET VÉDELMÉRŐL
Cél: magánszféra védelme

8. § (1): „A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a
névviseléshez való jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és
hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme. 8. § (1): „A magánélet
tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a névviseléshez való jog, a
személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó
hírnév védelme.

(2) A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti az
egyén által különösen a magánélettel kapcsolatban megőrizni kívánt személyes
adattal, titokkal, képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a
jó hírnév megsértése.”

INFOTV.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról – hatályos magyar
adatvédelmi törvény!
EU-s reform hatása:
• GDPR: rendelet, közvetlen hatály  főszabály: egységesen
alkalmazandó valamennyi tagállamban
• Infotv:
• GDPR kiegészítéseként alkalmazandók
• Amennyiben az adatkezelésre nem terjed ki a GDPR

• GDPR rendelkezéseinek végrehajtása

SZEKTORIÁLIS ADATVÉDELEM
•

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

•

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

•

rendészeti törvényekben található szabályok (rendőrség,
vám- és pénzügyőrség, nemzetbiztonság)

•

bűnügyi nyomozati és büntetőjogi adatkezelések

•

Stb.

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai
Unió támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-201700007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai,
innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban
című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásában valósul meg.

