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Tisztelt […]!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság)
elektronikus úton küldött levelében az iránt érdeklődik, hogy egyéni vállalkozó
szexuálterapeutaként - az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban:
GDPR) való megfelelés érdekében - milyen kérdésekre kell válaszolnia május 25-ig.
Kéri, hogy az Önre háruló kötelező feladatok elvégzése érdekében - akár hatásvizsgálat
lefolytatása, akár nyilvántartás vezetése céljából – Hatóságunk küldjön Önnek lehetőség
szerint előre szerkesztett sablont.
Kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
1. A GDPR alkalmazására való felkészülésről:
Az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is - a hatálya alá tartozó adatkezelések
esetében - a GDPR határozza meg az alapvető adatkezelési szabályokat 2018. május 25.
napjától kezdődően.
A GDPR a hatálya alá tartozó adatkezelési jogviszonyokra közvetlenül alkalmazandóvá válik
majd a magyar jogban, így az adatkezelőket érintő kötelezettségek elsősorban e rendeletből
ismerhetők meg.
A rendelet egyébként magyarul is elérhető – egyebek mellett – a Hatóság honlapjáról is:
http://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html
Ezúton tájékoztatom, hogy az adatkezelők számára a GDPR-nak való megfelelés érdekében
az elvégzendő feladatokról előre megszerkesztetett formanyomtatvány (sablon) - tekintettel
az adatkezelések sokféleségére és a számos részletszabályra - nincsen.
A felkészülés mikéntje:
Az adatkezelőknek először is minden bizonnyal ajánlatos felmérniük valamennyi
adatkezelési tevékenységüket. Meg kell vizsgálni a GDPR 6. cikke szerinti megfelelő jogalap
meglétét. Elmondható, hogy a GDPR a jelenleginél hangsúlyosabban kívánja meg az
adatkezelés jogszerűségének bizonyítását, így erre feltehetőleg kiemelt gondot kell fordítani.
A GDPR-nak megfelelően végzett adatkezeléshez hozzátartozik még az érintettek részére
nyújtott tájékoztatások felülvizsgálata, az adatkezelési tevékenységekről való nyilvántartás
vezetése, az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése vagy az adatkezelés biztonságát
veszélyeztető helyzetek (incidensek) Hatóságnak történő bejelentése stb.
A GDPR 24. cikke az adatkezelő feladatává teszi azt, hogy – az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével – megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre annak biztosítása és bizonyítása
céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történjen.
Annak megítélésére, hogy konkrét esetben milyen technikai és szervezési intézkedések
lehetnek szükségesek, a Hatóságnak nincs módja, hiszen az adatkezelési tevékenységek
valamennyi részletéről nincs tudomása, és ilyen tevékenység folytatására hatáskörrel sem
rendelkezik. A GDPR-nak megfelelő adatkezelési tevékenység kialakítása az adatkezelő
felelőssége, miután a szükséges információk nála állnak rendelkezésre. Ezen intézkedések
tekintetében a (78) preambulumbekezdés példálózó felsorolást nyújt (belső szabályzat,
álnevesítés, adatkezelések szükségességének időszakos felülvizsgálata stb.).
Felhívom szíves figyelmét, hogy a rendelet szabályainak 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/dataprotection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library.
Ezen túlmenően megjegyzem, hogy a GDPR-hoz kapcsolódóan a honlapunkon
megtalálhatók az e tárgyban született egyedi ügyben nyújtott állásfoglalásaink is. A témában
készült egy összefoglaló anyag is, amely elérhető innen: https://www.naih.hu/felkeszuelesaz-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html
2. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásról: [30. cikk]
Levele szerint Ön egyéni vállalkozó. A GDPR 30. cikk (5) bekezdése az adatkezelési
nyilvántartás vezetésének kötelezettsége alóli kivételként említi a 250 főnél kevesebb
személyt foglalkoztató vállalkozásokat vagy szervezeteket. Azonban az említett rendelkezés
alkivételként szabályozza, ha az adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve
valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az
adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges
kategóriáinak a kezelésére.
A fentiek értelmében Önnek, mint szexuálterapeutának, amennyiben a GDPR. 9. cikk (1)
bekezdése alá tartozó – szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó - különleges
adatokat kezel, vagy az adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve
valószínűsíthetően kockázattal jár, illetőleg ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű,
adatkezelési nyilvántartást kell vezetnie.
E nyilvántartás adattartalmát a 30. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint - ha van ilyen - a közös
adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve
és elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
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c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak
ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni
fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország
vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési
intézkedések általános leírása.
3. Adatvédelmi hatásvizsgálat: [35-36. cikk]
Az elszámoltathatóság elvének érvényesülését szolgáló egyik speciális kötelezettség. Az
adatkezelés kockázatainak előzetes kontrollját jelenti, az adatkezelést megelőzően, a
kockázatok adatkezelő általi előzetes feltárása és a mérséklésükre tett intézkedések
révén. Szükségességét a 35. cikkben írt általános és speciális feltételek fennállása
határozza meg.
Mikor kell hatásvizsgálatot végeznie az adatkezelőnek?
Általános kitételként határozza meg a 35. cikk (1) bekezdése a hatásvizsgálat
szükségességét, ha az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira
figyelemmel az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.
A Preambulum (76) szerint az érintett jogait és szabadságait érintő kockázat valószínűségét
és súlyosságát az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak
függvényében kell meghatározni. Objektív értékelés alapján kell felmérni, amelynek során
szükséges megállapítani, hogy az adatkezelési műveletek kockázattal, illetve nagy
kockázattal járnak-e.
A személyek jogait és szabadságait érintő változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok
tekintetében a Preambulum (75) ad útmutatást. Ilyen változó valószínűségű és súlyú
kockázattal járó adatkezelési tényező lehet, ha olyan személyes adatok kezelése
történik, amelyek a szexuális életre vonatkoznak.
Vizsgálni kell, hogy a tervezett adatkezelési műveletek hogyan érintik a személyes adatok
védelmét.
A hatásvizsgálat módszertana tekintetében a Rendelet 35. cikk (7) bekezdése tartalmaz
előírásokat arra vonatkozóan, hogy a hatásvizsgálatnak legalább mire kell kiterjednie. Ezek a
következők:
-

tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírása,
az adatkezelési cél(ok) és
jogalap(ok) ismertetése,
az adatkezelés céljára figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességének és
arányosságának vizsgálata (szükségességi-arányossági teszt), majd a
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-

kockázatok ismertetése,
csökkentésük érdekében tett intézkedések bemutatása,
a garanciák, biztonsági intézkedések és mechanizmusok bemutatása vagyis a
megfelelőség bizonyítása.

A hatásvizsgálat eredményétől függően kerülhet sor az előzetes konzultációra. [36. cikk]
-

-

Ha az előírt adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az
adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában
valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően
az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal.
Ha a felügyeleti hatóság véleménye szerint a tervezett adatkezelés megsértené e
rendeletet – különösen, ha az adatkezelő a kockázatot nem elégséges módon
azonosította vagy csökkentette –, a felügyeleti hatóság az adatkezelőnek és adott
esetben az adatfeldolgozónak írásban tanácsot ad, továbbá gyakorolhatja az 58.
cikkben említett hatásköreit.

A hatásvizsgálat elvégzéséhez segítséget nyújt továbbá, az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke
szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez
kibocsátott 243. számú iránymutatása, amely magyarul is elérhető a Hatóság honlapjáról:
http://naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-hatasvizsgalat-elvegzesehez.pdf
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. május „

„.
Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár
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