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SZEMÉLYES ADAT
GDPR 4. CIKK 1.

• Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adat fogalmi elemei:
1. Adat („bármely információ”)
2. Azonosított vagy azonosítható természetes személy
(„érintett”)
3. Adat és az érintett közötti kapcsolat („vonatkozó”)

Videó:
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v=
OI1hq9KOfc4&feature=emb
_logo

SZEMÉLYES ADATOK
KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI
GDPR 9. cikk (1)
Különleges adatok, szenzitív adatok  szigorúbb szabályok!
Esetei:
• A faji vagy etnikai származásra vonatkozó adatok.
• Politikai véleményre vonatkozó adatok.
• Vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok.
• Szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok.
• Genetikai adatok.
• Biometrikus adatok.
• Egészségügyi adatok.
• Szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok.
+ Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok.

ÁLNEVESÍTÉS
GDPR 4. CIKK 5.

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.”
Elhatárolás: anonimizálás  végleg megszakad a kapcsolat az
érintett és a személyes adat között – GDPR-t nem kell rá alkalmazni

ADATKEZELÉS
GDPR 4. CIKK 2.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége
 (GDPR tárgyi hatály!)

Adatkezelési műveletek:
 Különösen: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés

ADATKEZELŐ
GDPR 4. CIKK 7.
Adatkezelő: az a
• természetes vagy
• jogi személy,
• közhatalmi szerv,
• ügynökség vagy
• bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza.
Érdemi döntési kompetenciával rendelkező személy:
- A legfontosabb döntéseket meghozza: milyen személyes adatokat kell kezelni, milyen
célból, meddig kell tárolni, stb.
- Irányítja és utasítja az adatfeldolgozót

Közös adatkezelő: amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több
adatkezelő közösen határozza meg.

ADATFELDOLGOZÓ
GDPR 4. CIKK 8.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Elhatárolás az adatkezelőtől:
 Az adatkezelő nevében végez adatkezelési műveleteket
 Az adatkezelőtől elkülönült, önálló jogalany
 Utasításokat hajt végre! (nem hoz érdemi döntést)

HOZZÁJÁRULÁS
GDPR 4. CIKK 11.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez.

4 konjunktív feltétel:
• Önkéntes
• Konkrét
• Tájékozott
• Egyértelműen kinyilvánított

HOZZÁJÁRULÁS
• Megkérdőjelező
dik: ha
megtagadása
hátrányos
következmények
kel járhat (pl.
munkaviszony)

• Tartalmi
• Formai (tömör,
átlátható,
világos,
közérthető)

• Adatkezelés
pontos és
egyértelmű célja
• Csak abból a
célból lehet
felhasználni

Önkéntes

Konkrét

Tájékozott

Egyértelműen
kinyilvánítottt
• aktív
cselekedettel
tud beleegyezni
az adatkezelésbe
• Hallgatás: NEM

ADATVÉDELMI INCIDENS
GDPR 4. CIKK 12.

Adatvédelmi incidens: „a biztonság olyan sérülése, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.”
Az adatbiztonság követelményének a sérülése
 (Adatbiztonság – adat fizikai értelemben vett védelme)

Pendrive
elvesztése:
https://gdpr.blog.h
u/2019/07/26/a_nai
h_juniusi_birsagol
o_hatarozatai

FELÜGYELETI HATÓSÁG
GDPR 4. CIKK 21.

Valamennyi tagállamban kötelező
egy vagy több független közhatalmi szervet (felügyeleti hatóság),
amik elősegítik a GDPR-nak az EU egész területén történő
egységes alkalmazását
Hazánkban: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH)

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.

