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[…] 
 
[…] 
 
 
Tisztelt […]! 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) érkezett 
elektronikus levelében azzal a kérdéssel fordult a Hatóság felé, hogy szükséges-e bejelentenie az 
Ön által létrehozni kívánt hírgyűjtő portál kapcsán alkalmazandó hírlevél-szolgáltatás keretében 
történő adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba. 
 
Kérdéseivel kapcsolatban a Hatóság az alábbi általános tájékoztatást nyújtja: 
 
A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartást az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó 
adatkezeléseiről vezeti, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében.1 
 
A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő - a kötelező adatkezelés 
kivételével az adatkezelés megkezdése előtt - kérelmezi a Hatóságnál2, ezt megelőzően az 
adatkezelés nem kezdhető meg.3 
 
Az adatkezelőnek abban az esetben kell bejelenteni adatkezelését a nyilvántartásba, ha nem esik 
az Infotv.-ben meghatározott kivételek hatálya alá.4 
 
Az Infotv.-ben található felsorolás a) pontja alapján nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a 
Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek 
adataira vonatkozik. 
 
 

                                                

1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 65. § (1) bek. 
2 Infotv. 66. § (1) 
3 A kötelező adatkezelés, valamint az Infotv. 68. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével 
4 Infotv. 65. § (3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely 

a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy 
tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, 
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik; 
b) a bevett egyház belső szabálya szerint történik; 
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra 
vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából; 
d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik; 
e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes 
adatokra vonatkozik; 
f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - törvényben meghatározottak szerint 
- az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik; 
g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait 
tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják; 
h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra, 
i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg. 
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Az ügyfélkapcsolat fogalmát az Infotv. nem definiálja, a Hatóság gyakorlata szerint az alábbi 
követelményeknek kell megfelelnie az adatkezelésnek, hogy ügyfélkapcsolatról lehessen beszélni:  

- az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, 
- az adatkezelés célja az érintettek számára ismert,  
- a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,  
- az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, 
- az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, 
- az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják. 

 
Amennyiben az adatkezelése a fenti kivételek közé tartozik, az adatkezelést az adatvédelmi 
nyilvántartásba nem kell bejelenteni, ellenkező esetben bejelentési kötelezettség áll fenn. 
 

Online hírlevél szolgáltatás esetén a fenti kritériumoknak való megfelelőséget mérlegelni kell, 
figyelembe véve azt, hogy a reklámcélú (direkt marketing) küldemények küldésére vonatkozó 
szabályokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) tartalmazza. Amennyiben a hírlevél szolgáltatás direkt 
marketing célra is irányul, úgy e tevékenység nem esik az Infotv. kivételi szabályainak hatálya alá, 
és ebben az esetben bejelentési kötelezettség áll fenn. 
 
A Hatóság mindemellett tájékoztatja arról, hogy a 2018. május 25. napjától az Európai Unió 
valamennyi tagállamában alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet5 (a továbbiakban: GDPR) 
nem tartalmaz az Infotv. jelenlegi szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő 
országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást.  
 

A GDPR 30. cikke az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók kötelezettségévé6 teszi, hogy a 
felelősségükbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről vezessenek nyilvántartást. Ez azt 
fogja jelenteni, hogy az adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak saját maguknak kell nyilvántartást 
vezetniük adatkezeléseikről, azokat azonban nem kell bejelenteniük a Hatóságnak. Tehát a 
jelenlegi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnik. 
 
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. 
 
 
Budapest, 2018. február „        ” 
 

Üdvözlettel: 
 

 dr. Balogh Gyöngyi 
 főosztályvezető 
 Adatvédelmi Főosztály 

                                                

5 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelet (a továbbiakban: 
GDPR) 
6 A rendelet 30. cikk (5) bekezdése alapján a nyilvántartási kötelezettség nem vonatkozik a 250 főnél kevesebb személyt 
foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett 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 vagy a 10. cikkben említett, 
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak 
a kezelésére.  


