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I. MI AZ A GDPR? 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános 
adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation) 

Eddig:  

EU-s adatvédelmi irányelvek, amiket eltérően vettek át a tagállami jogszabályok 

Minden tagállamban saját nemzeti adatvédelmi jogszabály 

Magyarországon: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

 

GDPR: 

Minden EU tagállamban közvetlenül alkalmazandó 

A nemzeti jogszabály helyébe lép (Infotv. helyett) 

De! a tagállami szabályozás kb. 20-30%-ban fennmarad (Infotv. jelentős módosítása 
várható) 
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II. MIÉRT VONATKOZIK A GDPR ÜGYVÉDEKRE ÉS 
ÜGYVIVŐKRE? 

 

 

 

Mert természetes személyek adatait kezelik. 

Nagy mennyiségben, rendszeresen. 
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II. MILYEN ADATKEZELÉS FORDULHAT ELŐ?  

 Vannak munkavállalóik. 

 Vannak magánszemély ügyfeleik. 

 Az ellenfelek adatait is ismerik. 

 Néha nem a megbízójuk fizeti a számlát, hanem más. 

 Tanúval ellátott papírokkal is dolgoznak, tanúkat idéztetnek be. 

 Szakértőt vesznek igénybe. 

 Vannak céges ügyfeleik, akiknek vannak kapcsolattartóik. 

 Van honlapjuk, amin van Google analytics, Adwords, cookiek, stb. 

 Néhányan hírlevelet is küldenek. 

 Valaki konferenciát is szervez. 

 Néhány irodában kamera van felszerelve. 

 JÜB-ölnek és ügyfelet azonosítanak. 

 Vannak beszállítóik és annak kapcsolattartói. 
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III. ÚJ ADATKEZELÉSI JOGALAPOK 

Mik jöhetnek szóba?  

 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása 

 6. cikk (1) bek. b) pont: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy létrehozásához 
szükséges, amelyben az érintett szerződő fél 

 6. cikk (1) bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

 Mt. 10. § munkavállalói adatok kezelése 

 9. cikk (2) be. b) pont: az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a 
foglalkoztatást szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és 
konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges 

 9. cikk (2) bek. h) pont : az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból, a 
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése érdekében szükséges 
jogszabály alapján  
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III. ÚJ ADATKEZELÉSI JOGALAPOK 
Adatkezelés jellege, kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja 

Hírlevél küldés (név, e-mail cím) 
Ügyfeleknek: 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 
Nem ügyfeleknek: 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti 
hozzájárulás 

Megbízó adatainak kezelése 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése 

Számlázási adatok 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése 

Megbízónak árajánlat küldése 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása 

Megbízó alkalmazottainak adatai (kapcsolattartók) 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 

Költségviselő adatainak kezelése 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése 

Ellenérdekű fél adatainak kezelése 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 

Tanúk adatainak kezelése 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 

Szakértők adatainak kezelése 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 

Eljárások egyéb résztvevői adatainak kezelése 
(beavatkozó, stb.) 

6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 
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III. ÚJ ADATKEZELÉSI JOGALAPOK 
Adatkezelés jellege, kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja 

Kötelező ügyfél azonosítás (JÜB) ellenjegyzéskor 
(cég tagjai, vezető tisztségviselői, FB tagjai, 
könyvvizsgálója, ingatlan adásvételnél pl. szerződő 
felek adatai) 

6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése 

Új Pmt.: kötelező személyi igazolvány másolás 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése 

Munkavállalók adatai 
Mt. 10. § és 6. cikk (1) bek. b) pont: 
munkaszerződés teljesítése  

Önéletrajzok toborzási eljárásban 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás 

Munkavállalók munka-alkalmassági, betegséggel 
kapcsolatos különleges adatai 

9. cikk (2) be. b) pont: foglalkoztatási jogi előírásokból eredő kötelezettségek 
teljesítése és jogai gyakorlása   
9. cikk (2) bek. h) pont:munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló 
munkavégzési képességének felmérése érdekében jogszabály alapján  

Kamerarendszer által rögzített adatok 
(munkavállalók, tagok, lakók, járókelők, vendégek, 
ügyfelek, stb., mindenki, aki belép) 

6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás 
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III. ÚJ ADATKEZELÉSI JOGALAPOK 

Adatkezelés jellege, kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja 

Beszállítói partnerek kapcsolattartóinak adatai 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek 

Különleges adatnak minősülő büntetőjogi 
felelősséggel és határozattal összefüggő adatok, 
diszkriminációs esetekben, megbízásokban kezelt 
különleges adatok – büntetőjogi, orvosi 
műhibaperes, diszkriminációs ügyekben 

6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás 
6. cikk (1) bek. D) pont: létfontosságú érdek 
védelme 

Kirendelés esetén történő adatkezelés 
6. cikk (1) bek. e) pont: az adatkezelés közérdekű 
feladat végrehajtásához szükséges 

Cookiek a honlapokon (Google analytics, Facebook 
remarketing, stb.) 

6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás 
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III. ÚJ ADATKEZELÉSI JOGALAPOK 
Jogos érdek 
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Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke érvényesítéséhez 
szükséges adatkezeléshez nem kell hozzájárulás. 

Feltételei: 

 Ha az adatkezelő és az érintett között releváns és megfelelő kapcsolat van 
(pl. ügyfél) 

 Ha az érintett szabadságjogai, érdekei nem élveznek elsőbbséget az 
adatkezelő érdekeivel szemben 

 Ha az érintett ésszerűen számíthat arra, hogy adatait erre a további célra 
is kezelik 

 Ha az érdekmérlegelési tesztet elvégezték 

Az érintett tiltakozhat ellene! 
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IV. ÍRJUNK ÚJ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT! 

Érintetti kör Tájékoztató és helye 

Megbízók Megbízási szerződésben és honlapon 

Ellenérdekű felek, tanúk, szakértők, eljárás egyéb 
résztvevői 

Honlapon 

Hírlevél címzettjei Honlapon 

Honlap látogatók Honlapon 

Ellenjegyzéskor JÜB alanyok, aláíró felek 
Ellenjegyzésre kerülő szerződésben vagy külön 
okiratban 

Munkavállalók 
Munkaszerződés melléklete (Munkáltatói 
adatkezelési tájékoztató) 

Állásra jelentkezők Hirdetésben, válaszlevélben, honlapon 

Beszállítók Szerződésben, honlapon 

Kamerával megfigyeltek Kamera mellett, honlapon 
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IV. ÍRJUNK ÚJ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT! 
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Mit írjunk a tájékoztatóba? 

 Adatkezelő és képviselője neve és elérhetősége  

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei  

 Adatkezelés célja 

 Adatkezelés jogalapja 

 Adattovábbítás esetén a címzett neve 

 EU-n kívüli adattovábbítás ténye 

 Adattárolás időtartama 

 Érintettek jogai  
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IV. ÍRJUNK ÚJ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT! 
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Mit írjunk a tájékoztatóba? 

 Adathordozhatósági jog 

 Hozzájárulás visszavonási jog 

 Panasz benyújtási jog 

 Kötelező-e a személyes adatok megadása, és ha nem adja meg, milyen 
következményekkel járhat?  

 Az adatok megadása szerződéskötés előfeltétele-e? 

 Az adatok megadása jogszabályon vagy szerződésen alapul-e?  

 Az adatok automatizált döntéshozatalra/profilalkotásra kerülnek-e 
felhasználásra? + alkalmazott logika, milyen jelentőséggel és milyen 
következményekkel jár az érintettre nézve ez az adatkezelés 
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IV. ÍRJUNK ÚJ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT! 
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Hogyan írjuk meg a tájékoztatót? 

 Tömören 

 Könnyen hozzáférhetően 

 Könnyen érthető, világos és közérthető nyelvezettel 

 Vizuálisan megjelenítetten 

 Lehet papír alapon vagy elektronikusan is, pl. honlapon 
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V. ADATFELDOLGOZÓK – KÖSSÜNK SZERZŐDÉST! 
könyvelő, bérszámfejtő, marketinges, rendszergazda  
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Mindenki, aki az adatkezelő nevében és megbízásából adatot kezel.  

 csak az adatkezelő utasítására járhat el  

 az adatkezelő határozza meg az adatok felhasználásának módját, az 

adatkezelés célját 

 az adatfeldolgozó nem kezelheti az adatkezelőtől kapott személyes 

adatokat saját vagy a szerződésében rögzítetten kívüli egyéb célra 

 adatfeldolgozási szerződést kell kötnie az adatkezelővel 
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V. ADATFELDOLGOZÓK – KÖSSÜNK SZERZŐDÉST! 
könyvelő, bérszámfejtő, marketinges, rendszergazda  
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 Bérszámfejtés 

 Könyvelés 

 Webhosting 

 Rendszergazda, IT support, 
karbantartás, hibaelhárítás 

 Szoftverfejlesztés 

 Adatbázis építés és karbantartás 

 Adatrögzítés 

 Hírlevél küldés (Mailchimp) 

 IT üzemeltetés 

 E-számla (szamlazz.hu) 

 Felmérés, közvéleménykutatás 

 Követelésbehajtás, követeléskezelés 

 Marketing, PR ügynökség 

 Kiszervezett díjbeszedés 

 Ügyfél visszajelzés elemzés 

 Kiszervezett ügyfélszolgálat 

 Ügynök, közvetítő 
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VI. VEZESSÜNK ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁST! 

Kötelező? 

 

Igen. 

 
Az ügyvédek, ügyvivők nagy számú érintett nagy 
mennyiségű személyes adatát kezelik rendszeresen. 
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VI. VEZESSÜNK ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁST! 

Mit tartalmazzon? 

 Adatkezelő neve és elérhetőségei 

 Közös adatkezelők nevei és elérhetőségei (ha van ilyen, pl. 
bankcsoporti szintű közös adatkezelés 

 Adatkezelő képviselőjének (ügyvezető) neve és elérhetőségei 
(céges elérhetőségek, nem magán!) 

 Adatvédelmi tisztviselő (DPO) neve és céges elérhetőségei 

 Adatkezelés céljai részletesen leírva (adatkategóriánként!) 

 Érintettek kategóriái (akiknek az adatait kezelik: felhasználók, 
munkavállalók, szerződött beszállítók, alvállalkozók, stb.) 
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VI. VEZESSÜNK ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁST! 

 Kezelt személyes adatok kategóriái 

 Adattovábbítás címzettjeinek neve és elérhetőségei 
(adattovábbítás címzettje az is, aki hozzáfér az adatokhoz, de 
fizikailag nem küldik meg számára az adatokat) 

 EU-n kívüli országban lévő adattovábbítás címzettje, küldendő 
adatok köre, garanciák 

 Az egyes adatkategóriák törlési ideje (adatkategóriánként!) 

 Az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési 
intézkedések leírása 

 Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei 
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VII. KÖTELEZŐ-E AZ ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT? 

Valószínűleg nem. 

Mert az ügyvédek, ügyvivők: 

 nem kezelnek nagy számban különleges adatot vagy büntetőjogi felelősségre 
vonatkozó adatot 

 Általában nincs automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés 

 Általában nem figyelnek nyilvános helyeket nagymértékben, módszeresen 

 Általában nem jár valószínűsíthetően magas kockázattal az érintettekre nézve 

 Általában nem alkalmaznak forradalmian új technológiákat az adatkezelésben 

De mi van a büntetős ügyvédekkel? 

Valószínűleg nekik sem kötelező. 
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VIII. KÖTELEZŐ-E AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ? 

Valószínűleg nem. 

 

Mert az ügyvédek, ügyvivők: 

 nem kezelnek nagy számban különleges adatot vagy büntetőjogi 
felelősségre vonatkozó adatot 

 Általában nincs automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés 

 Általában nem figyelnek nyilvános helyeket nagymértékben és 
módszeresen 

 

De mi van a büntetős ügyvédekkel? 

Valószínűleg nekik sem kötelező. 
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IX. SZÓLJUNK AZ IT-NAK: FŐ AZ ADATBIZTONSÁG! 

Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ) 

Titkosítás 

Jogosultságkezelés 

IT biztonság 

Munkavállalók oktatása 
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Köszönjük a figyelmet! 

     ELŐADÓNK 
 

dr. Horváth Katalin 
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