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6. AZ ÉRINTETTI JOGOSULTSÁGOK ÉS AZ
ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁG

AZ ÉRINTETT JOGAI
GDPR 12-22. CIKK

Átlátható tájékoztatás
Személyes adatokhoz való hozzáférés
Helyesbítéshez való jog
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Adathordozhatósághoz való jog

Tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Tájékoztatáshoz való jog
Kapcsolat: átláthatóság elvével
Adatkezelés megkezdése előtt
Adatkezelés legfőbb jellemzőiről
Hozzáféréshez való jog
Adatkezelés során
Adatkezelés tényéről és legfőbb jellemzőiről
Helyesbítéshez való jog
Pontatlan adatok kiegészítése és helyesbítése
Törléshez való jog
Kezelt adatok törlése
+ elfeledtetéshez való jog: többi adatkezelő értesítése

Adatkezelés korlátozásához való jog

Átmenetileg, az adatkezelési helyzet rendezéséig
Főszabály: csak tárolás lehetséges
Adatok hordozhatóságához való jog
Érintett joga, hogy a rá vonatkozó kezelt adatokat megkapja
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa
Tiltakozáshoz való jog
Meghatározott jogalap esetében
Tiltakozáshoz való jog az egyedi ügyekben történő
automatizált döntéshozatal ellen
Automatizált döntéshozatal esetében

A GDPR-BAN FOGLALTAK
MEGSZEGÉSE ESETÉN:
GDPR 77-84. CIKK

•Panasztételhez való jog
•Bírósági jogorvoslat

•Kártérítéshez való jog és felelősség
•Szankciók, különösen:
• Közigazgatási bírság
 Összege: legfeljebb 20 000 000 EUR illetve
a vállalkozások esetében az előző pénzügyi
év teljes éves világpiaci forgalmának
legfeljebb 4 %-át kitevő összeggel kell
sújtani, (a kettő közül a magasabb összeget
kell kiszabni)

ADATVÉDELMI TUDATOSSÁG
Cyber Chronix: Interaktív játék, mely elősegíti az adatvédelmi
tudatosságot és teszteli a GDPR-al kapcsolatos ismereteket.

Webes játék: https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/cyber-chronix/
Alkalmazás:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.europa.publications.cyberchroni
x&hl=en_US

FELÜGYELETI HATÓSÁG
Valamennyi tagállamban
független közhatalmi szerv

GDPR EU-ban történő egységes alkalmazása
érdekében
Magyarország: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS
INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
2012. január 1. előtt: adatvédelmi biztos
2012. január 1. után: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
Hatóság vs. Biztos:
ÚJ! NAIH: bírságot szabhat ki és
hivatalból is eljárhat!

Független hatóság (csak a törvénynek van alárendelve)
Tevékenységére vonatkozó szabályok: GDPR + Infotv.
Feladata: a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének
ellenőrzése és elősegítése.
Honlap: www.naih.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság:
• autonóm államigazgatási szerv
• feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének
ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli
szabad áramlásának elősegítése
• Az általános adatvédelmi rendeletben a felügyeleti hatóság részére
megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá
tartozó jogalanyok tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben és e
törvényben meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja
• független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem
utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól
mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg

A Hatóság eljárásai:
•bejelentés alapján és hivatalból vizsgálatot folytat;
•az érintett kérelmére és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást
folytat;
•(hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytat;)

•a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal
kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;
•a más által indított perbe beavatkozhat;
•kérelemre adatkezelési engedélyezési eljárást folytat;
•ellátja az Európai Unió kötelező jogi aktusában, így különösen az
általános adatvédelmi rendeletben és a 2016/680 (EU) irányelvben a
tagállami felügyeleti hatóság részére megállapított, továbbá a
törvényben meghatározott egyéb feladatokat.

A Hatóság a feladatkörében különösen:
•javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű
adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő
jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi a
feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét;

•tevékenységéről minden évben március 31-éig beszámolót hoz
nyilvánosságra és a beszámolót benyújtja az Országgyűlésnek;
•általános jelleggel vagy meghatározott adatkezelő részére ajánlást
bocsát ki;

•véleményezi a közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatosan
az e törvény szerint közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetve
egyedi közzétételi listákat;
•törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel
együttműködve képviseli Magyarországot az Európai Unió közös
adatvédelmi felügyelő testületeiben;
•megszervezi az adatvédelmi tisztviselők konferenciáját.

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.

