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Elektronikus úton küldött leveleiben a GDPR alkalmazására való felkészülés érdekében az
alábbi kérdésekkel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
amellyel összefüggésben a következőkről tájékoztatom.
1./ A magatartási kódex-szel kapcsolatos érdeklődését illetően tájékoztatom, hogy a GDPR
40. cikke értelmében az adatkezelők (adatfeldolgozók) kategóriáit képviselő egyesületek és
egyéb szervezetek dolgozhatnak ki magatartási kódexeket annak érdekében, hogy a
rendelet alkalmazásában a különböző adatkezelők egyedi ágazati jellemzői, valamint a
mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényei érvényesülni tudjanak. A felügyeleti
hatóságok e folyamatban ösztönzőként vesznek részt, és ha a magatartási kódex megfelel a
rendelet szabályainak, a magatartási kódexet jóváhagyják és nyilvántartásba veszik.
Ez alapján a magatartási kódexeket az adatkezelők vagy adatfeldolgozók kategóriáit
képviselő egyesületek, egyéb szervezetek dolgozzák ki, a felügyeleti hatóságok sem
magatartási kódex kiadására, sem pedig azok központi kezdeményezésére nem
rendelkeznek hatáskörrel.
Tájékoztatom, hogy a GDPR-t 2018. május 25. napjától kell valamennyi tagállamban
kötelezően alkalmazni, így a magatartási kódex-szel kapcsolatos szabályok is csak ettől az
időponttól lépnek életbe; ezt megelőzően a Hatóságnál magatartási kódex jóváhagyására és
nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor. Figyelemmel kell továbbá lenni arra, hogy a
Hatóságnak a magatartási kódexek nyilvántartására irányuló eljárási rendjét a magyar jognak
kell szabályoznia (erre vonatkozóan a rendelet nem tartalmaz előírást), így a GDPR
végrehajtása e tekintetben hazai jogalkotást igényel. Mint talán az Ön előtt is ismert, az uniós
adatvédelmi reformhoz kapcsolódóan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosításához szükséges
tervezet már el is készült, annak közigazgatási és társadalmi egyeztetése 2017
szeptemberében történt meg. A törvénymódosítási javaslat várhatóan hamarosan
benyújtásra kerül az Országgyűlés elé.

2./ A GDPR 35. cikk (10) bekezdésében írt jogszabályon alapuló adatkezelések adatvédelmi
hatásvizsgálatával kapcsolatban írt kérdése arra vonatkozik, hogy „minden esetben
alapértelmezettnek vehető, hogy megtörtént-e a hatásvizsgálat” vagy pedig „ez a (10)
bekezdés az adatkezelőre vonatkozik, és minden egyes új jogalapnál, ahol a 35. cikk (1) és
(3) bekezdése érintett lesz, újra el kell-e végezni a hatásvizsgálatot”.
A 35. cikk (10) bekezdése értelmében, ha a jogalkotási eljárás során egy általános
hatásvizsgálat során már elvégezték az adatvédelmi hatásvizsgálatot, akkor azt nem kell
elvégeznie az adatkezelőnek, kivéve ha a tagállamok azt az adatkezelési tevékenységet
megelőzően szükségesnek tartják. Ezen rendelkezés alapján tehát az adatkezelőt terhelő
adatvédelmi hatásvizsgálati kötelezettséget kiválthatja a jogalkotás során végzett
adatvédelmi hatásvizsgálat.
Mint ahogy fentebb is hivatkoztam rá, a GDPR kötelező alkalmazásának kezdete 2018.
május 25. napja, így álláspontom szerint a fenti rendelkezésben foglalt feltétel is csak ezen
időpontot követően elfogadott jogalapok vonatkozásában teljesülhet leghamarabb. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szabályozza, hogy a jogszabály
előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatnak milyen kötelező tartalmi elemei
vannak. E rendelkezésből is látható, hogy az ott írt előzetes hatásvizsgálat nem feleltethető
meg a GDPR által támasztott követelményeknek. Addig tehát, amíg a GDPR-nak megfelelő
adatvédelmi hatásvizsgálat nem készülhet el a jogalkotási eljárás során, álláspontom szerint
a 35. cikk (10) bekezdésének alkalmazása nem merülhet fel. Erre figyelemmel az adatkezelő
kötelezettsége az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére a 35. cikk (1) bekezdésében
meghatározott esetben 2018. május 25. napjától kezdődően fennáll.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. 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.
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