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GDPR egy mozaikszó: 

Angolul: General Data 
Protection Regulation

Magyarul: Általános 
Adatvédelmi Rendelet

Mi az a GDPR?



Melyik rendelet tartalmazza?

Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. 
cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió 

működéséről
szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) 
bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga 

van a rá
vonatkozó személyes adatok védelméhez. 
Azaz a  természetes személyek személyes 
adataik kezelésével összefüggő védelme 

alapvető jog. 
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Milyen adatokat kell védeni?

A személyes adatokat. Gyakorlatilag 
bármely olyan adat, amely alapján egy 
ember közvetlenül vagy közvetetten 
azonosítható, felismerhető. 

Ilyen a név, telefonszám, email cím, stb. 
De ilyen a személyre vonatkozó 
vélemény vagy értékelés is.
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Kire vonatkozik a GDPR?

Minden, az Unióban tevékenységi helyes 
rendelkező adatkezelőre vagy 
adatfeldolgozóra.

Mindannyiunk felelőssége, hogy mások 
személyes adatait helyesen kezelje.
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Milyen jogai vannak az 
érintetteknek?

• Átlátható tájékoztatáshoz való jog

• Hozzáféréshez való jog

• Helyesbítéshez való jog

• Törléshez és elfeledtetéshez való jog

• Korlátozáshoz való jog

• Adathordozhatósághoz való jog

• Tiltakozáshoz való jog

• Automatikus döntéshozatal elutasításához való jog



GDPR

Alapelvek

• Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: 
az érintett számára átlátható módon kell végezni 
az adatkezelést

• Célhoz kötöttség: csak meghatározott, egyértelmű 
és jogszerű célból történhet 

• Adattakarékosság: szükségesre kell korlátozni 
• Pontosság: pontosnak és szükség esetén 

naprakésznek kell lenniük
A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 
törölni vagy helyesbíteni kell
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Alapelvek

• Korlátozott tárolhatóság: Az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig 
tárolhatóak

• Integritás és bizalmas jelleg: biztosítva legyen 
az adatok biztonsága, jogosulatlan/jogellenes 
kezelés, véletlen elvesztés/megsemmísülés/ 
károsodás elleni védelme

• Elszámolhatóság: az adatkezelő felel a fenti 
elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek 
kell lennie e-megfelelés igazolására.
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Összefoglaló

• Csak olyan adatot kérjünk a résztvevőktől, 
amire szükségünk van!

• Vezessük végig a működési folyamatainkat, 
nézzük meg hol kerülnek az adatok harmadik 
fél számára átadásra. Itt se adjunk át többet, 
mint amennyi feltétlen szükséges!

• Alaposan nézzük át a harmadik felekkel (mint 
adatfeldolgozókkal) kötött szerződéseinket, 
illetve magát a szerződő partnerünket 
nyilatkoztassuk a megfelelőségről!


