A NAIH tájékoztatója a KKV
információs vonal működéséről
STAR II projekt
Az Európai Unió altal finanszírózótt és a Némzéti
Adatvédélmi és Infórmaciószabadsag Hatósag
(NAIH), a Bru" sszéli Vrijé Egyétém és égy brit
tanacsadó és kutató-féjlésztó( cég, a Trilatéral
Réséarch
Ltd.
írórszagi
iródajanak
partnérségébén 2018-2020 kó" zó" tt futó STAR II
prójékt célja, hógy EU-szérté tamógassa a kis- és
kó" zépvallalkózasókat az altalanós adatvédélmi
réndélét mégféléló( alkalmazasaban.

KKV-hotline
A STAR II prójékt kérétébén a NAIH é-mailés
infórmaciós vónalat u" zéméltét 2019. marcius 15.
és 2020. marcius 15. kó" zó" tt, aménnyibén téhat
Ö6 n kis- és középvállalkozásnak minősül és az
uj Európai Uniós adatvédélmi szabalyózassal
kapcsólatban kérdésé van, kérju" k fórduljón
bizalómmal a NAIH-hóz az alabbi é-mail címén:
kkvhotline@naih.hu.
Félhívjuk figyélmét, hógy a fénti élérhétó( ségén
kizárólag a GDPR-ral kapcsólatós általános
tajékóztatast és utmutatast adunk. Aménnyibén
panaszu" gyintézéssél, incidénsék béjéléntésévél,
valamint égyéb szakkérdésék mégvalaszólasaval
kapcsólatban kívan ségítségét kérni a Hatósagtól,
kérju" k, hógy a hónlapón mégtalalható szókasós
infórmaciós csatórnakat hasznalja.

Gyakori kérdések
Munkahelyi eseményeken készült fotók a munkahely
honlapján történő megosztásához alkalmas lehete a hozzájárulás mint jogalap?
A vonatkozó rendelkezések szerint a hozzájárulás
mégadasa ném tékinthétó( ó" nkéntésnék, ha az
érintétt ném réndélkézik valós vagy szabad
valasztasi léhétó( séggél. A munkavégzésré
iranyuló jógviszónyókban fó( szabaly szérint ném
értélmézhétó( a hózzajarulas ó" nkéntésségé: a
munkaltató és a munkavallaló kó" zó" tti alafó" léréndéltségi viszónyban, ha az alkalmazótt a
hózzajarulasat mégtagadja, éz anyagi vagy ném
anyagi térmészétu( hatranyt ókózhat néki.

Aménnyibén a hózzajarulas barmély fógalmi
élémé hianyzik, ugy a hózzajarulas ném
szólgalhat az adatkézélés jógalapjaul, téhat az
érintétt hózzajarulasara, mint jógalapra, a
munkahélyi adatkézélésék ésétébén téhat csak
kivétélésén léhét hivatkózni, abban az ésétbén,
ha égyértélmu( , hógy a munkavallalót ném érhéti
sémmilyén hatrany az adatkézélés mégtagadasa
ésétén.
Ha az adatkézélés égyszérré tó" bb célt szólgal, a
hózzajarulast az ó" sszés adatkézélési célra bé kéll
szérézni, téhat az érintétték hózzajarulnak, hógy
a
munkahélyi
éséményén
róluk
fótók
készu" ljénék, éz a hózzajarulas ném tékinthétó( a
fótók hónlapón tó" rténó( kó" zzététéléré vónatkózó
hózzajarulasnak is égybén, érré a célra ku" ló" n
hózzajarulast kéll bészérézni a munkavallalóktól.
A hózzajarulas érvényésségénék tóvabbi féltétélé,
hógy az érintétt azt barmikór visszavónhatja.

Aménnyibén érré sór kéru" l, az érintéttró( l készu" lt
fótókat a munkahély kó" télés éltavólítani a
hónlapjaról.
Kell-e írott formájú adatkezelési tájékoztatót
készítenem az ügyfeleim számára?
A GDPR ném tartalmaz arra vónatkózó
kó" télézéttségét, hógy az adatkézéló( írótt fórmaju
adatkézélési tajékóztatót készítsén, a GDPR
pusztan azt írja éló( , hógy az adatkézélés kizarólag
akkór léhét jógszéru( , ha az érintétték tisztaban
vannak az adatkézélés lényégés kó" ru" lményéivél,
azaz akkór, ha az adatkézéló( mégféléló( én
tajékóztatja az érintéttékét szémélyés adataik
kézélésénék részlétéiró( l. Mivél az adatkézéló( – a
GDPR 5. cikk (2) békézdésébén éló( írt
élszamóltathatósag élvé alapjan – kó" télés
igazólni, hógy adatkézélésé jógszéru( , így az
érintétték tajékóztatasanak mégféléló( fórmaja
léhét, ha az adatkézéló( írótt tajékóztatót készít.
Az atlathatósag élvé kiféjézéttén mégkó" vétéli,
hógy az adatkézélés az érintétték szamara
atlatható módón tó" rténjén, azaz, hógy az
érintétték tisztaban légyénék azzal, hógy a rajuk
vónatkózó szémélyés adataikat hógyan gyu( jtik,
hasznaljak fél, azókba hógy tékinténék bélé vagy
milyén égyéb módón kézélik, valamint azzal
ó" sszéfu" ggésbén, hógy a szémélyés adatókat
milyén mértékbén kézélik vagy fógjak kézélni.
A
réndélét
(39)
préambulumbékézdésé
hangsulyózza tóvabba az atlathatósag élvé altal
tamasztótt azón kó" vétélményt, hógy a szémélyés
adatók kézélésévél ó" sszéfu" ggó( tajékóztatas,
illétvé kómmunikació kó" nnyén hózzaférhétó( és
kó" zérthétó( légyén, valamint, hógy azt vilagósan
és égyszéru( nyélvézéttél fógalmazzak még.

A GDPR 13. cikk (1) és (2) békézdéséi sóróljak fél
mindazón kó" ru" lményékét (pl. adatkézéló( kilété
és élérhétó( ségéi, adatkézélés célja és idó( tartama,
stb.), amélyékró( l mindénképp tajékóztatni
szu" kségés az érintéttékét, ha a szémélyés
adatókat az érintéttó( l gyu( jti az adatkézéló( . Az
érintéttó( l gyu( jtó" ttnék minó( su" l a szémélyés adat,
ha azt maga az érintétt adja még, pl. kitó" lt égy
nyómtatvanyt, illétvé az érintéttró( l készítétt
kamérafélvétél is. A 13. cikk ró" gzíti, hógy
aménnyibén az adatkézéló( az érintéttó( l szérzi
még a szémélyés adatókat, ugy a tajékóztatast a
szémélyés adatók mégszérzésénék idó( póntjaban
kó" télés az érintétt réndélkézéséré bócsatani.
A 14. cikk tartalmazza azókat az infórmaciókat,
amélyékró( l tajékóztatni kéll az érintéttékét, ha az
adatkézéló( a szémélyés adatókat ném az
érintéttó( l szérzi még. Ilyén ését all fénn pl., ha az
adatkézéló( a szémélyés adatót mas szérvtó( l vagy
szémélytó( l (dé ném az érintéttó( l) szérzi még,
vagy ha a szémélyés adatókat égy nyilvanósan
élérhétó( adatbazisból szérzi még.
Kell a kis- vagy középvállalkozásnak adatkezelési
szabályzatot készítenie?
Az általános adatvédelmi rendelet kifejezetten
adatvédélmi szabalyzatalkótasi kó" télézéttségét
ném ír éló( az adatkézéló( k szamara. Ugyanakkór
az élszamóltathatósag alapélvé alapjan az
adatkézéló( élsó( szamu kó" télézéttségé az altalanós
adatvédélmi réndélétnék való mégfélélés
biztósítasa, és énnék dókuméntalasa, igazólasa.
Az altalanós adatvédélmi réndélét 24. cikk (2)
békézdésé alapjan az adatkézéló( nék akkór kéll
bélsó( adatvédélmi szabalyókat is alkalmaznia – a
szémélyés adatók védélménék biztósítasa

céljaból mégvalósítótt téchnikai és szérvézési
intézkédésék részéként – ha éz az adatkézélési
tévékénység vónatkózasaban aranyós.
Ennék a réndélkézésnék az értélmézését a (78)
préambulum-békézdés ségíti. Ez alapjan azt kéll
az adatkézéló( nék mérlégélnié, hógy a kézélt
adatók ménnyiségé és kó" ré alapjan „aranyósnak”,
az
adatkézélés
atlathatósaga
érdékébén
szu" kségésnék
mutatkózik-é
adatvédélmi
szabalyzat vagy mas szabalyréndszér (pl.
utasítas, fólyamatléíras, biztónsagi szabalyzat)
élkészítésé.
Ha az adatkézéló( az adatvédélmi szabalyzat
élkészítésé méllétt dó" nt, ugy az altalanós
adatvédélmi réndélét ném tartalmaz spécialis
éló( írast arra vónatkózóan, hógy a szabalyzatnak
milyén kó" télézó( tartalmi éléméi légyénék. Az
adatvédélmi szabalyzat élkészítésé az adatkézéló(
féladata, nincsén fórmanyómtatvany, vagy
mintasablón, mindén adatkézéló( ó" nallóan
góndóskódik a tartalóm ó" sszéallítasaról.
Az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá
tartozik-e, ha nem természetes személyt keresek
meg direkt marketing ajánlattal?
Ném. Az altalanós adatvédélmi réndélét 4. cikk 1.
póntja tartalmazza a térmészétés adat fógalmat.
A ném térmészétés szémélyék adatainak védélmé
ném tartózik Az altalanós adatvédélmi réndélét
hatalya ala, így az égyéni vallalkózóké sém,
aménnyibén
bizónyós
szémélyés adataik
gazdasagi tévékénységu" khó" z kapcsólódik és
ólyan adatra vónatkózóan kó" vétkézik bé
jógsértés, amély kó" zérdékbó( l nyilvanós adatnak
minó( su" l.

Egyéb kérdéseivel kérjük, forduljon
hozzánk bizalommal az alábbi email
címen: kkvhotline@naih.hu

*A hótliné-t a „SuppórT small And médium éntérprisés ón thé data
prótéctión Réfórm II” - STAR II élnévézésu( , 814775 — STAR II —
REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017 azónósító jélu( prójékt
kérétébén a Némzéti Adatvédélmi és Infórmaciószabadsag Hatósag
u" zéméltéti az Európai Unió Jógók, égyénló( ség és pólgarsag
prógramjanak tarsfinanszírózasaban az Európai Bizóttsag
Jógérvényésu" lési és Fógyasztópólitikai Fó( igazgatósaganak
félu" gyélété alatt.
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Gyakori kérdések
Kiterjed-e az általános adatvédelmi rendelet
hatálya a kis- és középvállalkozásokra? Meg kell-e
a felelniük a kis- és középvállalkozásoknak az
általános adatvédelmi rendelet előírásainak?
Aménnyibén a kis- vagy kó" zépvallalkózas
szémélyés adatókat kézél (ld. éló( zó( kérdés), ugy
az altalanós adatvédélmi réndélét szabalyai ra is
vónatkóznak, téhat az altala végzétt adatkézélés
sóran bé kéll tartania az altalanós adatvédélmi
réndélétbén fóglaltakat. Az altalanós adatvédélmi
réndélét
ném
tartalmaz
a
kisés
kó" zépvallalkózasókra az altalanóstól éltéró(
réndélkézésékét, mint ahógy az altaluk végzétt
adatkézélés sém ésik az altalanós adatvédélmi
réndélét 2. cikk (2)-(3) békézdésé szérinti
kivétéli kó" rbé.
Vonatkozik-e rám, illetve a tevékenységemre az
általános
adatvédelmi
rendelet,
ha
a
főtevékenységem során nem kezelek személyes
adatokat, de vannak munkavállalóim?
Aménnyibén
égy
vallalkózasnak
vannak
alkalmazóttai,
ugy
vónatkózasukban
mindénképpén mégvalósul adatkézélés, amély az
altalanós adatvédélmi réndélét hatalya ala
tartózik. A munkavallalók adatainak kézélését
szamós jógszabaly, ku" ló" nbó" zó( célókból írja éló( ,
amély kó" télézéttségé téljésítésé érdékébén a
vallalkózasnak
kézélnié
kéll
a
munkavallalói/fóglalkóztatóttjai
szémélyés
adatait.

Az
adatkezeléshez
való
hozzájárulás
beszerezhető-e elektronikus úton az érintettől?
Az altalanós adatvédélmi réndélét ném tartalmaz
mégkó" tést
a
hózzajarulas
mégvalósulasi
fórmajara vónatkózóan, csak az érvényésségéhéz
szu" kségés kó" vétélményékét – ó" nkéntés, kónkrét,
mégféléló( tajékóztatasón alapuló, égyértélmu(
akaratkinyilvanítas,
améllyél
az
érintétt
nyilatkózat
vagy
a
mégéró( sítést
félréérthététlénu" l kiféjézó( csélékédét utjan jélzi,
hógy béléégyézését adja az ó( t érintó( szémélyés
adatók kézéléséhéz – hatarózza még. Az
adatkézéló( kó" télésségé azónban annak utólagós
bizónyítasa,
hógy
az
érintétt
mégadta
hózzajarulasat. Ennék értélmébén é féltétéléknék
mégféléló( barmély éléktrónikus vagy papír alapu
hózzajarulas érvényés léhét az altalanós
adatvédélmi réndélét alapjan.
Amennyiben természetes személytől adattörlési
kérelem érkezik a vállalkozásomhoz, és minden
adatát kitörlöm a nyilvántartásból, így a nevét is,
hogyan lehet bizonyítani, hogy érkezett ilyen
irányú megkeresés és annak eleget tettem-e vagy
sem?
Az altalanós adatvédélmi réndélét ném ír éló( az
adatkézéló( k szamara ólyan kó" télézéttségét, hógy
az érintétti jógók téljésítésé sóran tétt
intézkédésékró( l nyilvantartast kó" télésék vézétni.
Aménnyibén égy adatkézéló( az altalanós
adatvédélmi réndélét 5. cikk (2) békézdésébén
szérépló(
élszamóltathatósag élvénék való
mégfélélés érdékébén – az érré vónatkózó éló( íras
hianyaban is – nyilvantartast kívan vézétni az
érintétti kérélmék téljésítéséró( l, ugy annak

tartalmat célszéru( ugy kialakítani, hógy az
szémélyés adatót né tartalmazzón.
Az adatkezelőnek van-e a Hatóság felé történő
bejelentésen
túl
bármilyen
kötelezettsége
adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén?
Igén. Egyrészt az adatvédélmi incidénsékró( l
nyilvantartast kéll vézétnié, amélybén fél kéll
tu" ntétni az adatvédélmi incidénshéz kapcsólódó
tényékét, annak hatasait és az órvóslasara tétt
intézkédésékét. Ezt a nyilvantartast a félu" gyéléti
hatósag is vizsgalhatja.
Masrészt az adatvédélmi incidénsró( l indókólatlan
késés nélku" l az érintéttét is tajékóztatni kéll, ha
az adatvédélmi incidéns valószínu( síthétó( én
magas kóckazattal jar a térmészétés szémélyék
jógaira és szabadsagaira nézvé.
Mit kell tartalmaznia az adatvédelmi incidens
bejelentésnek?
Légalabb a kó" vétkézó( két kéll tartalmaznia a
béjéléntésnék:
a) ismértétni kéll az adatvédélmi incidéns
jéllégét, béléértvé – ha léhétségés – az
érintétték katégóriait és hózzavétó( légés
szamat, valamint az incidénssél érintétt adatók
katégóriait és hózzavétó( légés szamat;
b) kó" zó" lni kéll az adatvédélmi tisztviséló( vagy a
tóvabbi
tajékóztatast
nyujtó
égyéb
kapcsólattartó névét és élérhétó( ségéit;
c) ismértétni kéll az adatvédélmi incidénsbó( l
érédó( , valószínu( síthétó( kó" vétkézményékét;
d) ismértétni kéll az adatkézéló( altal az
adatvédélmi incidéns órvóslasara tétt vagy
térvézétt intézkédésékét, béléértvé adótt
ésétbén az adatvédélmi incidénsbó( l érédó(
ésétlégés
hatranyós
kó" vétkézményék
ényhítését célzó intézkédésékét.

tó" rténó( béjéléntési kó" télézéttség 2018. majus 25.
napjatól mégszu( nt.
KKV-nak kell-e adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie?
Azt, hógy mély adatkézéló( nék kéll adatvédélmi
tisztviséló( t kijéló" lnié, az altalanós adatvédélmi
réndélét 37. cikk (1) békézdésé hatarózza még.
A KKV-k tékintétébén a 37. cikk (1) békézdés b)
póntja rélévans:
„az adatkézéló( vagy az adatféldólgózó fó(
tévékénységéi ólyan adatkézélési mu( vélétékét
fóglalnak magukban, amélyék jéllégu" knél,
hatókó" ru" knél és/vagy céljaiknal fógva az
érintétték
réndszérés
és
szisztématikus,
nagymértéku( mégfigyélését tészik szu" kségéssé”
(példaul kaméraréndszér u" zéméltétésé u" zlétbén,
u" zlétkó" zpóntban, mas a nyilvanóssag szamara
nyitva alló hélyén).
Be szeretném jelenteni az általam végzett
adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba,
azonban nem találok erre lehetőséget a
www.naih.hu oldalon.
Az altalanós adatvédélmi réndélét ném tartalmaz
az Infótv. kórabbi szabalyózasahóz hasónló, a
tagallami hatósagók altal vézéténdó( órszagós
adatvédélmi
nyilvantartasra
vónatkózó
szabalyózast. Az altalanós adatvédélmi réndélét
30. cikké az adatkézéló( k, illétvé adatféldólgózók
kó" télézéttségévé tészi, hógy a féléló( sségu" kbé
tartózóan végzétt adatkézélési tévékénységékró( l
vézéssénék nyilvantartast. Ez azt jélénti, hógy az
adatkézéló( knék,
adatféldólgózóknak
sajat
maguknak
kéll
nyilvantartast
vézétniu" k
adatkézéléséikró( l, azókat ném kéll béjélénténi a
Hatósagnak, így az adatvédélmi nyilvantartasba
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prótéctión Réfórm II” - STAR II élnévézésu( , 814775 — STAR II —
REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017 azónósító jélu( prójékt
kérétébén a Némzéti Adatvédélmi és Infórmaciószabadsag Hatósag
u" zéméltéti az Európai Unió Jógók, égyénló( ség és pólgarsag
prógramjanak tarsfinanszírózasaban az Európai Bizóttsag
Jógérvényésu" lési és Fógyasztópólitikai Fó( igazgatósaganak
félu" gyélété alatt.

