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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) érkezett
levelében arról kért tájékoztatást, hogy a Hatóság 2018. május 25-e után indított eljárásai során
vizsgálni fogja-e, hogy az eljárás alá vont adatkezelő a 2018. május 25-e előtt megkezdett
adatkezeléseit bejelentette-e a Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.
A megkereséssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
Az Általános adatvédelmi rendelet1 2018. május 25-től alkalmazandó. Az ezt követően, az
Általános adatvédelmi rendelet szabályai alapján indított eljárásokban a Hatóság nem vizsgálja az
adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettség teljesítését, mivel a Hatóság által
vezetett adatvédelmi nyilvántartás, valamint az abba való bejelentkezési kötelezettség megszűnik.
2018. május 25-től az adatezelőknek maguknak kell nyilvántartaniuk az adatkezeléseiket az
Általános adatvédelmi rendelet 30. cikkében foglaltaknak megfelelően.
A 2018. május 25-e után indított, de az ezt megelőző időszakra vonatkozó adatkezelések
megítélésére irányuló eljárások során – amely eljárásokban az Általános adatvédelmi rendelet
szabályai nem alkalmazhatóak – a Hatóság esetlegesen vizsgálhatja, hogy az adatkezelő eleget
tett-e az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettségének,2 azonban ennek
elmulasztását a Hatóság önmagában nem szankcionálja.
A Hatóság – eljárási kereteket nélkülöző, konzultációs válaszként kiadott – jelen tájékoztatása
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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) szóló az
Európai
Parlament
és
a
Tanács
(EU)
2016/679
rendelete
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 66. § (1) bekezdés: A
személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő - a kötelező adatkezelés kivételével az
adatkezelés megkezdése előtt - kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) bekezdésben
foglalt eset kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.

tehát 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.
Budapest, 2018. február „
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