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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 
által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett 
rendelkezésére bocsátja különösen a GDPR (39) és (61) preambulumbekezdés alapján az Infotv. 16.§, az Ügyvédi tv. 53.§, az adott foglalkoztatásra (Különösen 
Mt. 9-11.§), valamint az egyéb adatkezelésre irányuló jogszabályok (Különösen a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján.) vonatkozó  rendelkezéseiben foglalt adatokat. 

   

Előzetes tájékoztatási 
kötelezettség/Érintettek 

Természetes személy 
foglalkoztatott 

Ügyfélstátusz Hozzátartozó Jogi személy 
kapcsolattartója 

Általános adatkezelési 
tájékoztató 

X X X X 

Munkahelyi adatkezelés 
általános 
szabályzata/tájékoztatója 

X _ _ X 

Előzetes munkáltatói 
tájékoztatás 

X _ _ X 

Az elektronikus (munkahelyi 
kamerás) 
megfigyelőrendszer 
alkalmazására vonatkozó 
tájékoztató 

X X X X 

Hozzájárulás 
megadásának/vissza- 
vonásának  szabályai 

X X X X 
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AZ ADATKEZELŐI ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS, AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA 
VALÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A GDPR alkalmazása előtti időszakban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az 
adatkezelők bejelentései alapján az Adatvédelmi Hatóság nyilvántartást vezetett az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében, amelyben fel kellett 
tüntetni az adatkezelésre vonatkozó minden lényeges körülményt (így például az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát). 

 Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt, a GDPR ugyanis nem tartalmaz a tagállami felügyeleti hatóságok által vezetendő országos 
adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást. 

Ezen időpontot követően a GDPR 30. cikke, valamint az Ügyvédi tv. 53.§ rendelkezése alapján az adatkezelőknek (adatfeldolgozóknak) kell nyilvántartást 
vezetnie a saját adatkezelési tevékenységeikről.  

 

Nyilvántartás 
vezetése/Érintettek 

Természetes személy 
foglalkoztatott 

Ügyfélstátusz Hozzátartozó Jogi személy 
kapcsolattartója 

Kötelező X X X X 
Nem kötelező - - - - 
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A GDPR 24. cikk (2) bekezdése alapján az adatkezelőnek akkor kell belső adatvédelmi szabályokat alkalmaznia – a személyes adatok védelmének biztosítása 
céljából megvalósított technikai és szervezési intézkedések részeként – ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos.  

Ennek a rendelkezésnek az értelmezését a (78) preambulumbekezdés segíti. Ez alapján azt kell tehát az adatkezelőnek mérlegelnie, hogy a kezelt adatok 
mennyisége és köre alapján „arányosnak” mutatkozik-e adatvédelmi szabályzat vagy más szabályrendszer (pl. utasítás, folyamatleírás, biztonsági szabályzat) 
elkészítése. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KOCKÁZATBECSLÉS 
 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat célja az adatkezelés jellegének feltárása, szükségességének és arányosságának vizsgálata, valamint a személyes adatok 
kezeléséből eredően a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatok kezelésének elősegítése, e kockázatok értékelésével és a kezelésükre 
szolgáló intézkedések meghatározásával. Az adatvédelmi hatásvizsgálatok az elszámoltathatóság szempontjából is jelentőséggel bírnak, ugyanis nemcsak az 
általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásainak teljesítését könnyítik meg az adatkezelők számára, de annak betartása érdekében hozott 
megfelelő intézkedések végrehajtásának bizonyítását is (lásd: GDPR 5. cikk (2) bekezdés, 24. cikk). 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat tehát a GDPR betartásának elérésére és bizonyítására szolgáló eljárás. 

Adatkezelőnek célszerű az adatvédelmi hatásvizsgálatot az Infotv. rendelkezéseiben foglalt kockázatbecslés eredményétől függetlenül, a folyamatos 
nyomonkövetés érdekében rendszeresen elkészíteni a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatok mérséklése érdekében. (Lásd még: 
Infotv. 5.§ (5) bekezdés.) 
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ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése 
érdekében - különösen a GDPR 37. cikk rendelkezésében foglaltak alapján - adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. 

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 
 

Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály 
által megállapított – akár a GDPR, akár más, rendeletben említettek szerinti uniós vagy tagállami jogban foglalt – alappal kell rendelkeznie, ideértve az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által 
kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket. (GDPR (40) preambulumbekezdés) 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez 
hozzájárult. 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más 
ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett 
hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a GDPR rendeletet, kötelező erővel nem bír. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell 
lehetővé tenni, mint annak megadását. (Az írásbeli hozzájárulást célszerű annak visszavonásáig megkérni.) 

 

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a 
szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek 
nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. (GDPR 7. cikk) 
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A hozzájárulás kötelező tartalmi elemeit a GDPR 4. cikk 11./ pont, valamint az Infotv. 3.§ 7./ pontja rögzíti.  

 

AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS  
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, - álláspontom alapján - a szerződésnek tartalmaznia kell 
minden olyan információt (Lásd különösen: a GDPR (39) és (61) preambulumbekezdés, valamint a GDPR 13. cikk, az Infotv. 16.§, valamint az Ügyvédi tv. 53.§, 
illetve a hozzájárulás megadásának/visszavonásának szabályaira vonatkozó rendelkezéseit.), amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az 
érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának 
tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

Álláspontom alapján az előbbiek beépíthetőek magába az ügyvédi tevékenység végzésére irányuló megbízási szerződésbe (továbbiakban: megbízási szerződés) 
szövegébe, vagy táblázat formájában (mint általános adatvédelmi tájékoztató) csatolható a megbízási szerződés mellékleteként. 

 

Kelt: Szombathely, 2018. 11. 04. 

 

 

Dr.Hosszú Károly 

Ügyvéd 


