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Tisztelt […]! 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak elektronikus úton 
küldött levelében az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletére (a 
továbbiakban: GDPR) való felkészülés érdekében azzal kapcsolatban kér 
tájékoztatást, hogy mi a saját belső szabályzat elkészítésének menete, és ez milyen 
költségekkel jár. 
 
Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy a GDPR kifejezetten adatvédelmi 
szabályzatalkotási kötelezettséget nem ír elő az adatkezelők számára. A 24. cikk (2) 
bekezdése alapján az adatkezelőnek akkor kell belső adatvédelmi szabályokat is 
alkalmaznia – a személyes adatok védelmének biztosítása céljából megvalósított 
technikai és szervezési intézkedések részeként – ha ez az adatkezelési tevékenység 
vonatkozásában arányos. Ennek a rendelkezésnek az értelmezését a (78) 
preambulumbekezdés segíti. Ez alapján azt kell tehát az adatkezelőnek mérlegelnie, 
hogy a kezelt adatok mennyisége és köre alapján „arányosnak” mutatkozik-e 
adatvédelmi szabályzat vagy más szabályrendszer (pl. utasítás, folyamatleírás, 
biztonsági szabályzat) elkészítése. 
 
Mindezekre figyelemmel, ha az adatkezelő az adatvédelmi szabályzat elkészítése 
mellett dönt, úgy a rendelet nem tartalmaz speciális előírást arra vonatkozóan, hogy 
a szabályzatnak milyen kötelező tartalmi elemei legyenek, vagy hogy ki állíthatja 
össze a szabályzatot. Az azonban, hogy a szabályzat alapján kialakított adatkezelési 
gyakorlat a GDPR-ral összhangban van-e, az adatkezelő (adatfeldolgozó) 
felelőssége. 
 
Tájékoztatom, hogy a GDPR rendelkezéseinek értelmezéséhez hasznos segítséget 
jelentenek az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi 
Munkacsoport iránymutatásai, amelyek elérhetők – jórészt magyarul is – a Hatóság 
honlapjáról (http://www.naih.hu/29-es-munkacsoport-iranymutatasai.html). Ezen kívül 
feltehetőleg érdemes áttekinteni az Európai Bizottság felkészítő anyagait is ezeken a 
hivatkozási címeken: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_hu.htm és  
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library. 
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Felhívom a figyelmét arra, hogy a Hatóság – eljárási kereteket nélkülöző, 
konzultációs válaszként kiadott – jelen tájékoztatása sem jogszabálynak, sem egyéb 
jogi eszköznek nem tekinthető, az normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező 
tartalommal nem rendelkezik. 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. 
 
Budapest, 2018. április „           .” 
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