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Az adatvédelem digitalizálódása
A technológia sok pozitív változást hozott az életünkbe. A digitális korban, amiben
élünk, az internet, a nagy adathalmazok, a mesterséges intelligencia és egyéb
technológiai fejlesztések mind jelentős szerepet játszanak a napi tevékenységeinkben.
Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról, hogy ne a technológiai fejlesztések irányítsák
értékeinket. Képesnek kell lennünk arra, hogy kihasználjuk az új technológiák jelentette
előnyöket, közben pedig alapvető jogainkat is élvezzük. Idetartozik az adatvédelemhez
való alapvető jog.
Az Európai Unió új, 2018-tól alkalmazandó adatvédelmi szabályai a jövőre
koncentrálnak. Céljuk, hogy hatékony védelmet biztosítsanak a személyes adatoknak
a digitális korban.
Az általános adatvédelmi rendelet minden, az Unióban működő vállalkozásra és
szervezetre vonatkozik. Azzal, hogy biztosítja a személyes adatok védelmét a digitális
világban, világszerte az adatévdelem követendő példájaként van jelen.
Az uniós intézményekre vonatkozólag szintén új adatvédelmi szabályok kerültek
bevezetésre, annak biztosítása érdekében, hogy az uniós intézmények és szervek
adatvédelmi színvonala megfeleljen az adatvédelmi rendeletben meghatározott
adatvédelmi színvonalnak. Ezek a szabályok ugyanazokat az értékeket tükrözik, és
biztosítják az uniós polgárokat afelől, hogy ugyanazokat a megerősített jogokat
gyakorolhatják az uniós intézményekkel való interakció során, mint amelyeket az
általános adatvédelmi rendelet alá tartozó vállalatokkal, szervezetekkel vagy állami
szervekkel szemben is élveznek.

Adatvédelem az uniós intézményekben:
Milyen jogok illetik meg Önt?
Alapvető természeténél fogva az uniós projekt számos munkaterületen megköveteli
a személyes adatok uniós intézmények általi kezelését. Ez magában foglalhatja
a súlyos szervezett bűnözés és terrorizmus elleni uniós szintű küzdelem, az uniós
források elosztása, valamint a nagyméretű informatikai rendszerek, mint például
a Vízuminformációs Rendszer kezelése terén történő személyesadat-kezelést.
Az uniós intézmények egyben munkáltatók is. Ezért személyes adatokat kezelnek
például munkaerő-felvétel során, vagy amikor a személyzetükre vonatkozó orvosi
információkkal foglalkoznak.
A nagy adatmennyiségek napi szintű kezelése nagy felelősséggel jár. Ezért fontos,
hogy az uniós intézmények példaként szolgáljanak az új uniós adatvédelmi szabályok
alkalmazása terén.
Ha az Ön személyes adatait gyűjtik, tárolják vagy bármilyen más módon kezelik, az
adatvédelmi jogszabály szerint Önre mint érintettre hivatkoznak. Ez bizonyos jogokkal
ruházza fel Önt a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Az uniós intézményeknek az Ön személyes adatait tisztességesen,
törvényesen és kizárólag törvényes célból szabad kezelniük. Ezt az általános
jogot több konkrét jog egészíti ki:
Az átláthatósághoz
való jog
Az adatkezelőnek egyértelmű és
egyszerű nyelvezetet kell használnia,
amikor arról tájékoztatja Önt, miként
történik
személyes
adatainak
kezelése.
Az
információnak
világosnak,
tömörnek
és
átláthatónak kell lennie, és könnyen
hozzáférhető formában kell azt
biztosítani az Ön számára.
Hozzáféréshez való jog
Jogában áll, hogy tájékoztatást
kapjon egy uniós intézménytől
arra vonatkozóan, hogy kezelik-e
személyes adatait a szóban forgó
intézményben, illetve hogy mi
a célja a kezelési műveletnek,
milyen
kategóriába
tartoznak
az adott adatok és kik az adatait
megkapó címzettek; illetve jogában
áll hozzáférni az említett, uniós
intézmény által kezelt személyes
adatokhoz.
A törléshez való jog /
az elfeledtetéshez
való jog
Ha személyes adataira az uniós
intézménynek már nincs szüksége,
illetve ha visszavonja hozzájárulását,
vagy ha a kezelési művelet
jogellenes, jogában áll törölni
adatait.

A tájékoztatáshoz
való jog
Joga van ahhoz, hogy tájékoztatást
kapjon, például arról, hogy adatait
kezelték, hogy milyen céllal kezelték
őket és ki az adatkezelő.
Az adathelyesbítéshez
való jog
Ha adatai hibásak vagy hiányosak,
joga van helyesbíteni azokat.
Az adatkezelés
korlátozásához való jog
Bizonyos körülmények között,
például ha vitatja a kezelt adatok
pontosságát, vagy ha nem biztos
abban, hogy adatai kezelése
törvényesen történik, felkérheti az
adatkezelőt, hogy korlátozza az
adatkezelést.
Adathordozhatósághoz
való jog
Ez a jog lehetővé teszi az Ön számára,
hogy az adatkezelőnél lévő, Önnel
kapcsolatos adatokat megszerezze
és továbbítsa azokat egy másik
adatkezelőnek. Ahol technikailag
megvalósítható, ezt a feladatot az
adatkezelőnek kell elvégeznie Ön
helyett.

Egyedi ügyekben, többek
között a profilalkotásban
történő automatizált
döntéshozatalból való
kivonáshoz való jog
Joga van ahhoz, hogy kivonja magát
a kizárólag automatizált kezelésen,
többek között a profilalkotáson alapuló
olyan döntés alól, amely Önre nézve jogi
következményekkel jár vagy hasonló
módon jelentős kihatással van Önre.

A tiltakozás joga
Lényeges jogos érdekből kifogást
emelhet az Önre vonatkozó adatok
kezelése ellen.

A személyes adat a (közvetlen vagy közvetett módon) azonosítható természetes személyre
vonatkozó bármely információ. Az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Példák: név, e-mail-cím, éves értékelési akta, valamint egészségügyi nyilvántartási adatok,
továbbá közvetetten azonosítható információk, mint például a személyzeti szám, IP-cím,
kapcsolódási naplók, faxszám, biometrikus adatok stb.
Az adatkezelő az az intézmény vagy szerv, amely meghatározza a személyes adatok
kezelésének céljait és módját. Az adatkezelőnek különösen az a feladata, hogy biztosítsa
az adatok minőségét, valamint – az uniós intézmények és szervek esetében – értesítse az
adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelési műveletről. Továbbá az adatkezelő felel az adatokat
védő biztonsági intézkedésekért is. Emellett az adatkezelő az a szervezet, amelyhez beérkeznek
az érintettek jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérései. Az adatkezelőnek együtt kell működnie
az adatvédelmi tisztviselővel, és bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésre vonatkozóan
kikérheti annak véleményét.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Példák: felvételi eljárás, támogatás-odaítélési eljárás, külső szakértők jegyzéke, egy esemény
kezelése, képek közzététele, egy együttműködésen alapuló online platform létrehozása
a polgárok vagy a személyzet tagjai számára.
Olyan helyzetekben is adatkezelés történik, amikor az európai intézmények információcserét
elősegítő technikai eszközzel vagy megoldással látják el a tagállamokat, miközben fenntartják
az érintett személyes adatokhoz való hozzáférést vagy nyilvántartást vezetnek a platformmal
kapcsolatos kapcsolódási naplókról.

Ha többet szeretne megtudni az új adatvédelmi szabályokról, olvassa el
további tájékoztatóinkat:
•
•

Az adatkezelés dokumentálása: az európai adatvédelmi biztos
útmutatója az elszámoltathatóság biztosításához
Az uniós intézményekre vonatkozó új adatvédelmi szabályok
és azok hatása ÖNRE
vagy látogasson el az európai adatvédelmi biztos honlapjára
(www.edps.europa.eu).

Ezt a tájékoztatót az európai adatvédelmi biztos adta ki, amely egy független
uniós hatóság és 2004-ben azzal a céllal hozták létre, hogy
•
•
•

figyelemmel kísérje a személyes adatok uniós intézmények és szervek
általi kezelését;
tanácsokat adjon az adatvédelmi jogszabályokra vonatkozóan;
együttműködjön a hasonló hatóságokkal az adatvédelem
következetességének biztosítása érdekében.
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