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[…]

[…]

Tisztelt […]!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”)
érkezett levelében arról kért tájékoztatást, hogy a […] (a továbbiakban: „[…]”) általi
személyes adatok kezeléséhez az érintettek hozzájárulása milyen formában adható
jogszerűen papír alapon és/vagy online módon.
A megkereséssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
Tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 3. § 9. alpontja szerint adatkezelő
csak természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
lehet1, a […] pedig tájékoztatása szerint nem önállóan bejegyzett jogalany, ezért jelen
esetben az adatkezelői tevékenységért nem a […], hanem a fenntartó jogi személy, a […]
felelős. Az Info tv. 20. § (2) bekezdése alapján az érintettek tájékoztatása többek között ki
kell terjedjen erre a tényre is2.
Az Info tv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat főszabály szerint vagy az érintett
hozzájárulása, vagy törvény (vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben – helyi önkormányzat rendelete) alapján kezelhető3.
Az Info tv. 3. § 7. alpontja határozza meg a hozzájárulás formai és tartalmi követelményeit4.
Ennek megfelelően a hozzájárulásnak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie:
1

Info tv. 3. § 9. alpont
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2
Info tv. 20. § (2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett
személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
3
Info tv.5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
4
Info tv. 3. § 7. alpont
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2

- önkéntes: ha tényleges választási lehetőség létezik, negatív jogkövetkezmény nélkül5;
- határozott és félreérthetetlen, azaz kétséget kizáróan, igazolható módon a jogosult
tevékeny módon, konkrétan meghatározott adatkezeléshez illetve adatkezelési
műveletekhez járul hozzá, és nem egy blanketta elfogadó nyilatkozatot ír alá6;
- megfelelő tájékoztatáson alapul: egyszerű, zsargon használata nélküli, érthető,
figyelemfelkeltő szöveg, a rendszeres/átlag felhasználó számára érthetőnek kell lennie; az
információt közvetlenül az egyénekhez kell eljuttatni, az nem elég, ha az információ elérhető
valahol; a tájékoztatásnak jól láthatónak (betűtípus és betűméret), feltűnőnek és minden
részletre kiterjedőnek kell lennie7.
Mind a személyes adatok, mind a hozzájárulás beszerzése és kezelése során az adatkezelő
köteles a személyes adatok megfelelő védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi
megismeréstől megfelelő technikai megoldásokkal megvédeni8.
Felhívom a figyelmét arra is, hogy az Info tv. kizárólag a cél eléréséhez szükséges adatok
gyűjtését és kezelését teszi lehetővé9. Ennek megfelelően szükséges, hogy az adatkezelő
meghatározza és dokumentálja, mely adat milyen célból szükséges a […] kapcsolatban.
Tájékoztatom továbbá, hogy 2018. május 25-től a korábban megkezdett adatkezelésre is
közvetlenül alkalmazandó az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)10. Az
újabb hozzájáruló nyilatkozat beszerzésének elkerülése érdekében célszerű, ha az megfelel
már 2018. május 25. előtt a GDPR rendelkezéseinek.
Felhívom a figyelmét arra is, hogy a GDPR 2. cikk (2) bekezdése az adatkezelő
kötelezettségévé teszi a jogszabályi megfelelés dokumentálását olyan módon, hogy az
utólag igazolható legyen11. Ennek része az is, hogy a hozzájárulások utólag hitelesen
igazolhatóak legyenek azok formájától függetlenül.

5
A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi
Munkacsoportnak a hozzájárulás fogalom-meghatározásáról szóló 15/2011. számú véleménye (a továbbiakban:
„Vélemény”) 12. oldal
6
Vélemény 34. oldal
7
Vélemény 21. oldal.
8
Info tv. 7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
9
Info tv. 4. § (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig kezelhető.
10
GDPR preambulum (171) bekezdés
E rendelet hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet. Az e rendelet alkalmazásának időpontja előtt megkezdett
adatkezelést e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül összhangba kell hozni e
rendelettel. Ha az adatkezelés a 95/46/EK irányelv szerinti hozzájáruláson alapul és az érintett az e rendeletben
foglalt feltételekkel összhangban adta meg hozzájárulását, nem kell ismételten az érintett engedélyét kérni ahhoz,
hogy az adatkezelő e rendelet alkalmazási időpontját követően is folytathassa az adatkezelést. A 95/46/EK
irányelv alapján a Bizottság által hozott határozatok, valamint a felügyeleti hatóságok által kiadott engedélyek
hatályban maradnak mindaddig, amíg módosításukra, felváltásukra vagy hatályon kívül helyezésükre sor nem
kerül.
11
GDPR 2. cikk (2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3
A fentiek figyelembevételével a hozzájárulásokat olyan formában szükséges
beszerezni, amely megfelel a fent részletezett feltételeknek. Ez biztosítható mind papír
alapon, mind online. Online forma esetén feltehetően egy honlap átlagos működtetése
önmagában nem elégséges, mivel többlet technikai megoldások nélkül kétséges, hogy
a tájékoztatás megadása, a hozzájárulás beszerzése, és a biztonságos adatkezelés
megoldható és utólag bizonyítható lesz-e. Emiatt az online forma választása esetén
szükséges lehet informatikai szakember bevonása az adatkezelés megtervezésébe.
A Hatóság – eljárási kereteket nélkülöző, konzultációs válaszként kiadott – jelen
tájékoztatása nem mentesíti annak címzettjét, illetve az adatkezelőt saját jogi álláspontja
kialakításának szükségessége, illetve az adatkezelésért fennálló felelősség alól. A Hatóság
jelen ügyben rendelkezésre bocsátott információk alapján kialakított jogértelmezése más
hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem köti, annak csak iránymutató jellege van. Az
állásfoglalás, tájékoztatás kiadása tehát nem mentesíti annak címzettjét, illetve az
adatkezelőt saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége, illetve az adatkezelésért
fennálló felelősség alól.
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