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A 2021 januárjában a Számítógépek, adatvédelem és biztonság című 
konferencián tartott záróbeszédemben megosztottam reményteli 
érzéseimet a résztvevőkkel. Remélem, hogy a lezárások magányából 
azzal a közös, együttes tapasztalattal kerülünk ki, hogy ezt egymásért 
éltük át; hogy a megtapasztalt szolidaritás erősebbé tesz minket mint 
társadalmat; és hogy ez a közös tapasztalat olyasvalami, amire a jövőben 
építeni tudunk.

Amikor ezeket a szavakat írom, és megpróbálok az elmúlt évre gondolni, 
nehéz nem a jelenre figyelni. A háború szörnyűségeiben, akárcsak a 
világjárvány tragédiájában, láthatjuk, hogy a szolidaritás hogyan hoz 
össze bennünket és segít legyőzni a legsötétebb pillanatokat.

Nem véletlen, hogy a szolidaritás az európai adatvédelmi biztos 2020-
2024-es stratégiájának egyik fő pillére. Büszke vagyok arra, hogy 2021-
ben a szavainkat tettek követték. Az uniós intézmények, ügynökségek 
és szervek (uniós intézmények) felügyelete azon a mély meggyőződésen 
alapul, hogy az uniós hatóságok hatékonyságának elengedhetetlen 
feltétele az uniós hatóságok magas szintű jogkövető magatartása. A 
hatékony közigazgatás olyan közigazgatás, amely tiszteletben tartja a 
jogállamiságot, és a jog alapján, nem pedig azt megkerülve cselekszik.

Az európai adatvédelmi biztos elkötelezett az uniós intézmények 
támogatása mellett ebben a törekvésben. Megelégedéssel tapasztaljuk a 
világjárvány leküzdésére tett intézkedések tekintetében az adatvédelmi 
elveknek való megfelelés általános magas szintjét, amit a távoli 
ellenőrzések, iránymutatások és képzések is bizonyítanak.

Az európai adatvédelmi biztos határozata, miszerint utasítja az Europolt, 
hogy törölje azokat az adatkészleteket, amelyek nem kapcsolódnak 
bizonyítottan bűncselekményekhez, a jogállamiság és fejlett fékek 
és ellensúlyok rendszere iránti tiszteletünk összefüggésében is 
értelmezendő. Az európai adatvédelmi biztos erős uniós intézményekre 
számít. Ez az erő azonban csak az uniós jogalkotó által rájuk ruházott 
megbízatás teljes körű teljesítésén alapulhat. Nincs más alap, amely 
hosszú távon eredményt hozhatna.

A szakpolitikai tanácsadás területén a 2021. évi éves jelentésben 
található példák mellett erőfeszítéseinket számos uniós jogalkotói 
kezdeményezésről kialakított véleményünkben is látható, amelyek 
hatással vannak az egyének személyes adatainak védelmére, mint 
például a digitális szolgáltatásokról szóló törvény vagy a digitális piacokról 

https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/29-01-20_edps_cpdp_closing_remarks_en.pdf
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_en.pdf
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szóló törvény. Véleményeink azon a meggyőződésen alapulnak, hogy az 
Európában keletkezett adatok az európai vállalatok és magánszemélyek 
számára értékké válnak, és az európai értékek szerint kerülnek 
feldolgozásra, a biztonságosabb digitális jövő kialakítása érdekében.

Az európai adatvédelmi biztos mindig is az uniós intézményeken túlmutató 
szerv volt. Elkötelezettek vagyunk az EU sikere mellett a magánélethez 
való alapvető jogok és az adatvédelem területén. A jövőre nézve, mivel 
hiszünk abban, hogy a GDPR sikere a mi felelősségünk is, továbbra is 
aktívan részt vettünk az Európai Adatvédelmi Testület munkájában, 
amit az általunk javasolt vagy az általunk támogatott kezdeményezések 
száma is tükröz.

Az Európai Uniót mindenekelőtt értékek, nem pedig határok által 
kijelölt közösségnek tekintjük. Ez a meggyőződés motiválja az európai 
adatvédelmi biztos erőfeszítéseinek folytatását.

Reméljük, hogy ezt a meggyőződést szélesebb körben osztják majd az 
Európai Unióban.

A 2021. évi éves jelentést az európai adatvédelmi biztos munkatársainak 
ajánlom, akiknek nem tudom eléggé megköszönni a munkáját.

Wojciech Wiewiórowski 

európai adatvédelmi biztos

https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_en.pdf
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Ez a fejezet az európai adatvédelmi biztos 2021-ben végzett főbb 
tevékenységeit és eredményeit mutatja be.

1.1.                                           
A személyes adatok 
nemzetközi továbbítása

Az Európai Unió Bíróságának Schrems II. ítéletét követően az 
európai adatvédelmi biztos a 2020. október 29-én közzétett, az uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek (EUI-k) számára a 
Schrems II. ítéletnek való megfelelés érdekében kidolgozott stratégiája 
(az európai adatvédelmi biztos Schrems II. stratégiája) keretében 
különböző tevékenységeket és kezdeményezéseket indított és folytatott.

A stratégia célja annak biztosítása és ellenőrzése, hogy az uniós 
intézmények megfeleljenek az ítéletnek, amely a személyes adatok 
az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, különösen az 
Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítására vonatkozik. A 
stratégia részeként háromféle tevékenységet folytatunk: vizsgálatok; 
engedélyezések és tanácsadás; valamint általános iránymutatás, amely 
segíti az intézményeket elszámolási kötelezettségük teljesítésében.

Nevezetesen, 2021 májusában két vizsgálatot indítottunk: az egyik az 
Amazon Web Services és a Microsoft által a Cloud II szerződések keretében 
nyújtott felhőszolgáltatások uniós intézmények általi használatára, a 
másik pedig a Microsoft Office 365 Európai Bizottság általi használatára 
vonatkozott. Ezekkel a vizsgálatokkal az európai adatvédelmi biztos célja 
az uniós intézmények támogatása az adatvédelemnek való megfelelésük 
javításában a szolgáltatókkal folytatott szerződéstárgyalások során.

Ezenkívül számos határozatot hoztunk a személyes adatok az EU-n és 
az EGT-n kívüli országokba történő továbbításáról. Döntéseink annak 
értékelésén alapulnak, hogy a szóban forgó EUI által a személyes adatok 
EU/EGT-n kívüli továbbítására használni kívánt eszközök lényegében 
azonos szintű védelmet biztosítanak-e az egyének személyes adatai 
számára, mint az EU/EGT-n belül.

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2020/edps-statement-following-court-justice-ruling_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2020/strategy-eu-institutions-comply-schrems-ii-ruling_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edps-opens-two-investigations-following-schrems_fr


8

Ha többet szeretne megtudni az európai adatvédelmi biztos személyes 
adatok továbbításával kapcsolatos munkájáról, olvassa el a 3. fejezet 
1. részét: A személyes adatok továbbítása nem EU/EGT-országokba, 
valamint a 3. fejezet 6. részét: Az európai adatvédelmi biztos vizsgálatai.

1.2.                               
COVID-19 és adatvédelem, 
erőfeszítéseink folytatódnak

Az európai adatvédelmi biztos 2021 során folytatta a COVID-19 
világjárvány és annak az adatvédelemre gyakorolt hatásának nyomon 
követését az eredetileg 2020-ban létrehozott COVID-19 munkacsoportja 
révén. Az EUI-k adatvédelmi hatóságaként és munkáltatóként 
iránymutatásokat és egyéb kezdeményezéseket dolgoztunk ki, hogy 
támogassuk az EUI-kat adatkezelési tevékenységükben ez idő alatt.

Mivel az EUI-k stratégiákat dolgoztak ki az irodába történő visszatérésre, 
2021. augusztus 9-én iránymutatásokat tettünk közzé Visszatérés 
a munkahelyre és az EUI-k COVID-immunitási vagy fertőzési 
státuszának szűrése címmel. Iránymutatásaink számos kérdéssel 
kapcsolatos ajánlásokat tartalmaznak, például a COVID-antigéntesztek 
eredményeinek lehetséges felhasználásáról az uniós intézmények által, 
a munkavállalók oltási státuszának és az uniós COVID-bizonyítványok 
felhasználásáról.

A COVID-19 világjárvány dinamikus alakulása azt jelenti, hogy az 
EUI-knak folyamatosan módosítaniuk kell eljárásaikat. Ezért felmérést 
végeztünk, amelyben megkérdeztük valamennyi uniós intézményt arról, 
hogy a COVID-19 miatt hogyan változtatták meg vagy dolgozták ki új 
feldolgozási műveleteiket. A felmérés az uniós intézmények új feldolgozási 
műveleteire, az uniós intézmények által a távmunka lehetővé tétele 
érdekében bevezetett vagy továbbfejlesztett informatikai eszközökre, 
valamint a közegészségügyhöz kapcsolódó feladatokkal megbízott uniós 
intézmények által bevezetett új feldolgozási műveletekre vonatkozó 
kérdéseket tartalmazott. A felmérés eredményei, amelyek megosztásra 
kerültek az uniós intézmények adatvédelmi tisztviselőivel, majd később 
a nyilvánossággal, a világjárvány alakulásától és a járvány lezajlása 
után folytatódó új gyakorlatoktól függően hozzájárulnak majd a jelenlegi 
európai adatvédelmi biztos iránymutatások frissítéséhez, illetve új 
iránymutatások kidolgozásához.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/covid-19_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/return-workplace-and-euis-screening-covid-immunity_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/return-workplace-and-euis-screening-covid-immunity_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/return-workplace-and-euis-screening-covid-immunity_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-report-eu-institutions-resilience-covid-19_en
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Szükségesnek tartottuk továbbá, hogy képzést tartsunk a közösségi 
média, a távmunkaeszközök és az EUI-k által használt egyéb IKT-
eszközök használatáról, mivel a COVID-19 során egyre többen használják 
ezeket az eszközöket a belső és a célközönséggel való kapcsolattartásra. 
Képzéseink során hangsúlyoztuk, hogy a közösségi média és a 
videokonferencia-eszközök használata ugyanúgy tekintendő, mint 
bármely más IKT-eszköz, amikor azok adatvédelmi hatásait értékeljük, és 
az egyének magánéletének védelmét biztosító szükséges intézkedéseket 
fogadunk el. Az európai adatvédelmi biztos rendszeresen ellenőrizte az 
uniós adatvédelmi keretnek való megfelelést ezzel összefüggésben.

1.3.                                           
A szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén 
alapuló térség felügyelete

2021-ben az európai adatvédelmi biztos folytatta a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (AFSJ) részét 
képező szervek és ügynökségek felügyeletét, amely az Európai Unió 
külső határainak igazgatásától a polgári és büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködésig terjedő szakpolitikai területeket foglal 
magában. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség magában foglalja a menekültügyi és bevándorlási politikát, 
a rendőrségi együttműködést és a bűnözés, például a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés, az emberkereskedelem és a kábítószer elleni 
küzdelmet is.

Az Europol felügyelete

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben 
végzett figyelemre méltó munkánk közé tartozik a személyes adatok 
az Europol, az EU Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége általi 
feldolgozásával kapcsolatos felügyeleti tevékenységünk.

Az Europolt különösen a gépi tanulási eszközök használata tekintetében 
felügyeltük, amelyet 2019-ben kezdtünk el. Stratégiánkkal összhangban 
munkánk az operatív adatok felhasználására összpontosított és 
összpontosít továbbra is, beleértve a gépi tanulási modellekkel kapcsolatos 
képzést, tesztelést, hitelesítést és felhasználást adattudományi célokra. 

https://www.europol.europa.eu/about-europol:hu


10

Felügyeleti munkánk egy saját kezdeményezésű vizsgálatból állt, amelyet 
egy 2021 februárjában kiadott előzetes konzultáció követett, és amelynek 
eredményeképpen 21 ajánlást tartalmazó véleményt fogalmaztunk 
meg, amelyet az Europolnak követnie kell az Europol-rendelet esetleges 
megsértésének elkerülése érdekében. Véleményünk különösen azt 
javasolta, hogy az Europol hozzon létre egy olyan belső irányítási 
keretet, amely biztosítja, hogy a gépi tanulási modellek fejlesztése 
során az Europol azonosítja az alapvető jogokat és szabadságokat érintő 
kockázatokat, amelyeket ezen innovatív technológiák használata jelent, 
még akkor is, ha az Europol nem lehet mindig abban a helyzetben, 
hogy a jelenlegi technika mellett valamennyi kockázatot enyhíteni 
tudja. Az ilyen modellek kidolgozása és használata volt az Europol 2021 
szeptemberében tartott éves ellenőrzésének egyik témája is. A vizsgálat 
kiterjedt az Europol gépi tanulási eszközfejlesztési folyamatára és a 
kapcsolódó adatvédelmi kockázatértékelési folyamatra.

A 2021-es munkánk másik fontos része az Europol nagyméretű 
adathalmazok feldolgozásával kapcsolatos, eredetileg 2019-ben indított 
vizsgálatunkra vonatkozott. 2021 decemberében úgy döntöttünk, 
hogy korrekciós hatáskörünkkel élve - az Europollal 2022. január 
3-án hivatalosan közölt - határozatot adunk ki a bűncselekménnyel 
bizonyítottan nem összefüggésbe hozható személyekre vonatkozó 
adatok törlésére (Adatalanyok kategorizálása). Pontosabban 6 hónapos 
megőrzési időszakot írunk elő az Europol számára a személyes adatok 
szűrésére és kinyerésére, valamint 12 hónapos időszakot az európai 
adatvédelmi biztos határozatának való megfelelésre. A határozat 
azt követően született, hogy az európai adatvédelmi biztos 2020 
szeptemberében elmarasztalta az Europolt, amiért az továbbra is 
nagy mennyiségű adatot tárol az érintettek kategorizálása nélkül, ami 
veszélyezteti az egyének alapvető jogait.

Az Eurojust felügyelete

2021-ben az európai adatvédelmi biztos továbbra is szorosan 
együttműködött az Eurojust, az Európai Unió Büntető Igazságügyi 
Együttműködési Ügynöksége adatvédelmi tisztviselőjével és más operatív 
munkatársaival, és szükség esetén informális tanácsokkal látta el őket.

Az EU-Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás 
elfogadását követően hozzájárultunk az Eurojust és az Egyesült 
Királyság illetékes hatóságai közötti kapcsolatok finomhangolásához. 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/investigations/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/who-we-are
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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Az európai adatvédelmi biztos tanácsot adott gyakorlati adatvédelmi 
kérdésekben, és véleményt nyilvánított az Eurojust és az Egyesült 
Királyság belügyminisztériuma közötti munkamegállapodásokról.

Az Eurojust adatvédelmi tevékenységeinek első adatvédelmi 
ellenőrzésére, amelyet eredetileg 2020-ra terveztünk, de a világjárvány 
miatt elhalasztottunk, 2021 októberében került sor. Az európai 
adatvédelmi biztos vizsgálata az operatív személyes adatok Eurojust 
általi feldolgozására összpontosított, és megvizsgálta az Eurojust külső 
kapcsolataiban történő adattovábbítást; a terrorizmus elleni nyilvántartás 
működését és az adatbiztonságot; valamint különösen az Eurojust 
ügykezelő rendszerének használatát és teljesítményét. Az európai 
adatvédelmi biztos az ellenőrzés részeként tett helyszíni látogatását 
követően megállapítottuk, hogy összességében az Eurojust adatvédelmi 
keretrendszernek való megfelelése kielégítő volt, és nem voltak kritikus 
megfelelési problémák.

Az EPPO felügyelete

Az Európai Ügyészség (EPPO), az EU pénzügyi érdekeit sértő 
bűncselekmények kivizsgálására és üldözésére jogosult független 
európai szerv 2021 júniusában kezdte meg működését.

Ennek érdekében 2021-ben munkánk és erőfeszítéseink az EPPO 
létrehozásának támogatására összpontosítottak, mielőtt az EPPO 
működőképessé vált volna. A hatékony együttműködés érdekében 
az európai adatvédelmi biztos felügyelője találkozott Laura Kövesi 
európai főügyésszel, hogy megvitassák a folyamatban lévő és jövőbeli 
együttműködésüket.

A Frontex felügyelete

2021-ben támogattuk az európai határok hatékony igazgatásához 
hozzájáruló Frontex, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
tevékenységét is.

Útmutatást nyújtottunk a Frontex azon tevékenységeivel kapcsolatban, 
amelyekkel az uniós tagállamokat segíti abban az esetben, amikor 
bevándorlókat - akik nem teljesítik az EU-ban való tartózkodás feltételeit 
- visszaküldik hazájukba. Különösen a Frontex és az uniós tagállamok 
által ebben az esetben alkalmazott technikai eszközökkel kapcsolatban 
adtunk tanácsot, és tanácsadással szolgáltunk a Frontex által a 

https://www.eppo.europa.eu/en/background
https://frontex.europa.eu/
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/supervisory-opinions/international-data-transfers-frontex_en
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bevándorlókra vonatkozó személyes adatok az EU-n kívüli országokba 
történő továbbításával kapcsolatban.

Ha többet szeretne megtudni az európai adatvédelmi biztos munkájáról a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben, 
olvassa el a 4. fejezetet: A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség felügyelete

1.4.                                   
Európa digitális jövőjének alakítása

Az európai adatvédelmi biztos 2020-2024-es stratégiájában foglaltaknak 
megfelelően értékeljük azokat a kezdeményezéseket, amelyekben az 
Európában keletkezett adatokat az európai vállalatok és magánszemélyek 
számára értékké alakulnak, amelyek az európai értékekkel összhangban 
kerülnek feldolgozásra a biztonságosabb digitális jövő kialakítása 
érdekében. További példák mellett, amelyek a 2021. évi éves jelentésben 
találhatók, erőfeszítéseinket az uniós jogalkotók számos, az egyének 
személyes adatainak védelmére hatást gyakorló kezdeményezéséről 
kiadott véleményeink is bizonyítják.

A digitális piacokról szóló törvény és a digitális szolgáltatásokról 
szóló törvény

2021 februárjában az európai adatvédelmi biztos két véleményt tett 
közzé, egyet a digitális piacokról szóló uniós jogszabályról, egyet pedig 
a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályról.

Üdvözöltük a digitális szolgáltatásokról szóló törvényjavaslatot, amely 
az átlátható és biztonságos online környezet előmozdítására törekszik. 
Javasoltuk, hogy további intézkedések kerüljenek bevezetésre az 
egyének hatékonyabb védelme érdekében a tartalom moderálása, az 
online célzott hirdetés és az online platformok, például a közösségi média 
és a piacterek által használt ajánlórendszerek esetében.

A digitális piacokról szóló törvényt illetően kiemeltük a versenyképes 
digitális piacok előmozdításának fontosságát, hogy az egyének az általuk 
igénybe vehető online platformok és szolgáltatások szélesebb választékát 
élvezhessék.

https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
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Mesterséges intelligencia

2021 júniusában az Európai Adatvédelmi Testülettel (EDPB) közös 
véleményt adtunk ki az Európai Bizottság javaslatáról a mesterséges 
intelligenciáról szóló törvényről. Az egyének magánélethez fűződő 
jogait és biztonságát szem előtt tartva felszólítottunk a mesterséges 
intelligencia általános tilalmára az emberi tulajdonságok automatizált 
felismerésére nyilvánosan hozzáférhető terekben.

Az EU Kiberbiztonsági stratégiája

2021 márciusában véleményt adtunk ki az uniós jogalkotó A hálózat- és 
információbiztonságról szóló 2.0 irányelvre vonatkozó javaslatáról, amely 
a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló jelenlegi irányelv 
(NIS) helyébe lépne, és az EU kiberbiztonsági stratégiájának részét 
képezi. Véleményünkben hangsúlyoztuk, hogy alapvető fontosságú, hogy 
a magánélet védelme és az adatvédelem beépüljön a javasolt irányelvbe 
és az EU Kiberbiztonsági stratégiájából eredő valamennyi jövőbeli 
kezdeményezésbe. Ez lehetővé teszi majd a holisztikus megközelítést a 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése és az egyének személyes adatainak 
védelme során.

A digitális zöld tanúsítvány

2021 áprilisában az EDPB-vel közös véleményt fogadtunk el a digitális 
zöld tanúsítványra vonatkozó javaslatokról. A digitális zöld tanúsítvány 
célja, hogy megkönnyítse az EU-n belüli szabad mozgáshoz való jog 
gyakorlását a COVID-19 világjárvány idején azáltal, hogy közös keretet 
hoz létre az interoperábilis COVID-19 oltási, tesztelési és gyógyulási 
bizonyítványok kiadására, ellenőrzésére és elfogadására.

Ezzel a közös véleménnyel felkértük a társjogalkotókat, hogy biztosítsák 
a digitális zöld tanúsítvány teljes összhangját a személyes adatok 
védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal. Közös véleményünk 
hangsúlyozta, hogy a digitális zöld tanúsítvány használata semmilyen 
módon nem eredményezheti az egyének közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetését, és teljes mértékben összhangban kell lennie a 
szükségesség, az arányosság és a hatékonyság alapelveivel.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_hu
https://edps.europa.eu/node/7140_en
https://edps.europa.eu/node/7140_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
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1.5.                                           
A jogalkotási konzultációk 
számának növekedése

Az uniós intézményekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezés, az (EU) 
2018/1725 rendelet alkalmazása óta jelentősen megnőtt a jogalkotási 
konzultációk száma.

2021-ben az európai adatvédelmi biztos 88 hivatalos jogalkotási 
konzultációra válaszolt, míg 2020-ban 27-re. A 88 jogalkotási konzultáció 
12 véleményt és 76 hivatalos megjegyzést tartalmaz, valamint 5, az 
EDPB-vel közösen kiadott közös véleményt.

Ez a meredek növekedés több tényezővel magyarázható.

Egyre több olyan jogalkotási kezdeményezés született, amely az 
egyének jogainak és szabadságainak védelmét érintő rendelkezéseket 
tartalmaz a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Ezért több 
uniós intézmény és szervezet fordult az európai adatvédelmi biztoshoz 
jogalkotási konzultáció céljából.

Ez a növekedés annak is köszönhető, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet 
42. cikke értelmében megerősödött az európai adatvédelmi biztos 
konzultációs szerepe, amely egyértelmű pozitív kötelezettséget ír elő 
az Európai Bizottság számára, hogy konzultáljon velünk a jogalkotási 
javaslatokról és egyéb, az egyének jogainak és szabadságainak védelmét 
érintő javaslatokról a személyes adatok feldolgozása tekintetében.

Az Európai Bizottság szervezeti egységein belül is egyre inkább 
tudatosulnak az adatvédelmi kérdések. Ez a figyelemfelkeltés mind az 
európai adatvédelmi biztos által végzett ismeretterjesztő tevékenységnek, 
mind pedig az Európai Bizottság belső tájékoztatásának köszönhető.

2021-ben az európai adatvédelmi biztos egy sor jelentős véleményt adott 
ki, amelyek különösen három témát érintettek: digitális platformok, 
pénzügyi szolgáltatások, valamint bel- és igazságügy.

Az EDPB-vel közösen kidolgozott véleményeink többek között a 
mesterséges intelligencia, a digitális zöld tanúsítvány és a szabványos 
szerződési záradékok témakörét ölelik fel.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725#d1e3114-39-1
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A 2021-ben kiadott legfontosabb hivatalos észrevételeink egyebek 
mellett a bel- és igazságügyre és az Európai Egészségügyi Uniós 
csomagra vonatkoznak.

Ha többet szeretne megtudni az európai adatvédelmi biztos 2021. 
évi jogalkotási konzultációiról, olvassa el a 6. fejezetet: Jogalkotási 
konzultáció

1.6.                                         
Az Európai Unió Bírósága 
előtti beadványok

2021 folyamán az európai adatvédelmi biztos négy meghallgatáson 
vett részt az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt különböző ügyekben. 
Az EUB előtt folyamatban lévő ügyekben történő beavatkozásunk az 
egyik kézzelfogható módja annak, hogy eleget tegyünk tanácsadói 
szerepünknek. Közreműködésünk során kiemelhetünk konkrét 
adatvédelmi kérdéseket, hogy biztosítsuk az egyének magánélethez és 
adatvédelemhez való alapvető jogainak tiszteletben tartását.

Utas-nyilvántartások

2021 júliusában az európai adatvédelmi biztos válaszolt az EUB 
írásbeli kérdéseire, és részt vett egy szóbeli meghallgatáson egy az 
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) - amely az utasok foglalási 
adatait tartalmazza utazáskor - a terrorista cselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016/681/EU 
irányelv érvényességéről és értelmezéséről szóló ügyben (C-817/19. sz. 
ügy).

Az ügyben eljáró belga alkotmánybíróság előtt a felperes, a Ligue des 
droits humains - egy belga civil szervezet - azt állította, hogy a PNR-
irányelvet átültető belga PNR-törvény jogellenesen sérti az egyének 
magánélethez való jogát és a személyes adatok védelméhez való 
jogát. A felperes különösen úgy vélekedett, hogy az ezzel járó, a 
magánszemélyek adatainak feldolgozására irányuló műveletek nem 
voltak szükségesek és arányosak az adatvédelmi jogszabályokban 
meghatározott követelmények tekintetében.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222944&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10451059
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222944&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10451059
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A meghallgatás során az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozta, hogy 
hatékony biztosítékokra van szükség a PNR-adatok feldolgozásából eredő 
kockázatok mérséklésére, figyelembe véve ezek kiterjedt, rendszeres és 
beavatkozó jellegét. Az európai adatvédelmi biztos kétségeit fejezte ki 
azzal kapcsolatban is, hogy az EU-n belüli járatokról és más EU-n belüli, 
határokon átívelő tömegközlekedési eszközökről származó PNR-adatok 
feldolgozása összeegyeztethető-e a Szerződésekkel és az EU Alapjogi 
Chartájával.

Adatmegőrzés

2021 szeptemberében az európai adatvédelmi biztos két EUB 
meghallgatáson vett részt adatmegőrzéssel kapcsolatos ügyekben.

Az első tárgyalás a személyes adatok bűnüldözési célú megőrzésére 
vonatkozó német és ír jogszabályok összeegyeztethetőségét vizsgálta az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 15. cikkével, amely az egyének 
magánélethez és a személyes adatok elektronikus kommunikációban 
való védelméhez való jogának korlátozását szabályozza (C-793/19, 
C-794/19 és C-140/20).

A meghallgatás során az európai adatvédelmi biztos megerősítette, hogy 
lehetséges lenne olyan világos és pontos jogszabályokat kidolgozni, 
amelyek korlátozott, de hatékony rendszert biztosítanak az elektronikus 
hírközlési forgalmi és helymeghatározási adatok - beleértve a felhasználók 
olyan adatait is, amelyek első látásra nem állnak objektív kapcsolatban a 
kitűzött céllal - megőrzésére és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, 
az EU Alapjogi Chartájával összeegyeztethető módon, valamint hogy a 
tárolt adatok megőrzését és az azokhoz való hozzáférést nem szabad 
egymástól teljesen elszigetelten vizsgálni.

A második meghallgatás két francia ügyet érintett az adatmegőrzés 
alkalmazásával kapcsolatban a bennfentes ügyletek és piaci manipulációk 
kivizsgálására az EU piaci visszaélésről szóló irányelve és a piaci 
visszaélésekről szóló rendelete alapján (C-339/20 és C-397/20). Az egyik 
kérdés az volt, hogy ez a jogszabály lehetővé teszi-e a nemzeti jogalkotó 
számára, hogy előírja a személyes adatok általános megőrzését, lehetővé 
téve az illetékes hatóságok számára az adatokhoz való hozzáférést a 
bennfentes ügyletek és a piaci manipulációk kivizsgálása során.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0006&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN
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A meghallgatáson az európai adatvédelmi biztos azon az állásponton 
volt, hogy e rendelkezések nem az adatmegőrzés jogalapjának 
megteremtésére irányulnak.

Pénzmosás elleni küzdelem

2021 októberében az európai adatvédelmi biztos részt vett egy EUB 
meghallgatáson egy, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának 
megelőzéséről szóló 2018/843/EU irányelvvel kapcsolatos ügyben 
(C-601/20). A meghallgatás elsősorban arra irányult, hogy miként 
értelmezhetők az uniós irányelv vonatkozó rendelkezései a tényleges 
tulajdonosi jogokra vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés 
rendszeréről, és hogy ez az értelmezés összhangban van-e az EU Alapjogi 
Chartájával és az általános adatvédelmi rendelettel.

A pénzmosás elleni küzdelemről 2021 szeptemberében közzétett 
véleményünkkel összhangban úgy érveltünk, hogy az irányelvben 
meghatározott, a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való 
nyilvános hozzáférés nem szükséges és arányos.

1.7.                                        
Egy új kezdeményezés, a TechSonar

Az európai adatvédelmi biztos 2021-es évének egyik eredménye egy új 
kezdeményezés, a TechSonar szeptemberi elindítása volt.

TechSonar jelentésünkkel célunk, hogy előre jelezzük az új technológiai 
trendeket, hogy jobban megértsük a jövőbeli fejleményeket, különösen 
azok lehetséges hatásait az adatvédelemre és az egyének magánéletére.

Ez az új kezdeményezés az európai adatvédelmi biztos belső mérlegelését 
követően jött létre. Egyebek mellett a COVID-19 világjárvány is 
felgyorsította a technológiai változásokat, új technológiák és eszközök 
megjelenésével. Gyakran nem tudjuk, hogy ezek a technológiák milyen 
valódi, fő felhasználási lehetőségeket rejtenek magukban, amíg nem 
alkalmazzák őket konkrét kontextusban. Csak így érthetjük meg, hogy 
ezek a technológiák milyen értékkel és kockázatokkal járhatnak a 
társadalom számára. Ennek érdekében az európai adatvédelmi biztos 
szilárdan hisz abban, hogy előre kell cselekednünk, ami azt jelenti, hogy 
ahelyett, hogy akkor reagálnánk az újonnan megjelenő technológiákra, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/techsonar_en
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amikor azok hozzáadott értéke és a társadalomra gyakorolt kockázatai 
már kialakultak, képesnek kell lennünk arra, hogy előre lássuk azok 
fejlődését. Ez lehetővé tenné számunkra annak biztosítását, hogy 
ezeket a technológiákat már tervezésük legkorábbi szakaszától kezdve 
az egyének alapvető jogainak megfelelően fejlesszék, beleértve a 
magánélethez és az adatvédelemhez való jogot.

Ennek megfelelően, a TechSonar egy olyan folyamat, amelynek célja, 
hogy lehetővé tegye az európai adatvédelmi biztos számára a technológiai 
színtér folyamatos elemzését a következő évre előre jelzett technológiai 
trendek kiválasztása céljából.

A TechSonarral képesek vagyunk és továbbra is képesek leszünk 
meghatározni, hogy mely technológiákat érdemes ma figyelemmel 
kísérni, hogy felkészüljünk egy fenntarthatóbb digitális jövőre, ahol a 
személyes adatok védelme hatékonyan biztosítva lesz.

Az első 2021-es TechSonar jelentésünkben házon belüli szakértői 
csapatunk a következő hat várható technológiai trendet vizsgálta meg: 
Intelligens oltási tanúsítványok; Szintetikus adatok; Központi banki 
digitális valuta; Just walk out technológia; Biometrikus folyamatos 
hitelesítés; Digitális terápiák.

Ha többet szeretne megtudni a TechSonarról és az európai adatvédelmi 
biztos a technológia és a magánélet védelme terén végzett munkájáról, 
olvassa el az 5. fejezetet: Technológia és magánélet.

1.8.                                   
Emberi erőforrások, 
költségvetés és igazgatás

Az európai adatvédelmi biztos Emberi erőforrás, költségvetési és 
igazgatási osztálya (HRBA) 2021 folyamán támogatást nyújtott az 
európai adatvédelmi biztos Igazgatási és operatív csoportjainak. A cél 
annak biztosítása, hogy elegendő pénzügyi, humán és adminisztratív 
erőforrással és eszközzel rendelkezzenek az európai adatvédelmi biztos 
2020-2024-es stratégiájában meghatározott célok eléréséhez.

https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
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A COVID-19 világjárvány kezelése

A 2021-ben folytatott munka és kezdeményezések között a HRBA-egység 
belső stratégiát vezetett be az európai adatvédelmi biztos helyiségeibe 
történő fokozatos és biztonságos visszatérésre, amely összhangban 
van a belga COVID-19 intézkedésekkel és a többi uniós intézmény által 
elfogadott lépésekkel. Ennek megfelelően a HRBA a világjárvány során 
szakaszosan szervezte meg az európai adatvédelmi biztos irodáiba 
történő visszatérést, különleges munkaszervezési és munkavédelmi 
szabályokkal.

Jólét a munkahelyen

Szervezetként arra összpontosítunk, hogy pozitív hatást gyakoroljunk 
a társadalomra. Egyik alapértékünk, hogy tisztelettel bánunk az 
emberekkel, beleértve a munkatársainkat is. A pozitív, tiszteletteljes és 
biztonságos munkakörnyezet kialakítása érdekében a HRBA az európai 
adatvédelmi biztos jóléti koordinátorával szorosan együttműködve 
folytatta a 2021-ben már megkezdett kezdeményezéseket annak 
érdekében, hogy az európai adatvédelmi biztos munkatársai körében 
magas szintű munkahelyi jólétet biztosítson.

Adatvédelmi szakértők bevonása

Az európai adatvédelmi biztos 2020-2024-es stratégiájában 
meghatározott egyik prioritás a tudásmenedzsmentbe való befektetés, 
amely biztosítja munkánk legmagasabb színvonalát, valamint a sokszínű, 
interdiszciplináris és tehetséges munkaerő felvételét. Ezért 2021-ben 
arra összpontosítottuk erőfeszítéseinket, hogy adatvédelmi szakértőket 
toborozzunk az európai adatvédelmi biztos igényeinek megfelelően.

Munkakörülményeink átalakítása

A világjárvány és a teljes munkaidős távmunkarendszer által a 
munkakörnyezetünkben okozott változások mélyreható átgondolást 
igényeltek munkakörülményeink átalakításáról. Olyan tényezőket vettünk 
figyelembe, mint a munkaidő, a hibrid munka és a külföldi távmunka. 
A HRBA-egység megkezdte ezt a mérlegelést, és új szabályokat fog 
javasolni, amelyeket személyzeti bizottságunk megvitat és elfogad majd. 
A cél ezen szabályok elfogadása 2022 közepére.
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Előre tekintve: az Európai Adatvédelmi Hivatal létrehozása

Az európai adatvédelmi biztos és az Európai Adatvédelmi Testület az 
európai ombudsman 2021. október végi távozását követően egyedüli 
lakója lett jelenlegi brüsszeli székhelyének. Ez nyitotta meg számunkra 
az utat ahhoz, hogy „Európai Adatvédelmi Hivatal” néven létrehozzuk és 
megalapítsuk székhelyünket, amellyel a magánélet és az adatvédelem 
brüsszeli székhelyű uniós központjává kívánunk válni. Ez a projekt 2021-
ben kezdődött és 2022-ben folytatódik.

Ha többet szeretne megtudni, olvassa el a 12. fejezetet: Emberi 
erőforrások, költségvetés és igazgatás

1.9.                                         
Az európai adatvédelmi biztos 
kommunikációs tevékenységei

Az adatvédelem és az adatvédelmi hatóságok (DPA-k) munkája iránti 
társadalmi érdeklődés és elkötelezettség egyre nő, különösen az egyének 
mindennapi életének növekvő digitalizációja fényében. Az emberek egyre 
tudatosabbak és jobban aggódnak digitális lábnyomuk és személyes 
adataik védelmének fontossága miatt. Az európai adatvédelmi biztos 
információs és kommunikációs ágazatának (I&K-ágazat) célja ezért 
annak biztosítása, hogy az európai adatvédelmi biztos tevékenységei 
és üzenetei a megfelelő időben eljussanak a megfelelő célközönséghez.

Az európai adatvédelmi biztos 2020-2024-es stratégiájában megerősített 
I&K-ágazat szerepe az európai adatvédelmi biztos munkájának 
ismertetése és népszerűsítése. Ez arra kötelez minket, hogy az 
adatvédelmi kérdéseket, különösen az adatfeldolgozási műveletek és 
technológiák egyénekre és személyes adataikra gyakorolt lehetséges 
hatásait, széles közönség számára hozzáférhetőbbé tegyük azáltal, hogy 
az európai adatvédelmi biztos mindennapi munkájáról világos nyelven és 
megfelelő kommunikációs eszközökön keresztül tájékoztatást nyújtunk.

Ennek érdekében 2021-ben munkánk az európai adatvédelmi biztos 
vizuális arculatának fejlesztésére és korszerűsítésére irányult. Új 
arculatunkkal az a célunk, hogy tükrözzük az európai adatvédelmi 
biztos az adatvédelem és a magánélet védelme terén betöltött globális 
vezető szerepét nemcsak az EU-ban, hanem azon kívül is, és hogy új 

https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
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korszakot jelezzünk az európai adatvédelmi biztos történetében, amely a 
biztonságosabb digitális jövő kialakítására összpontosít majd.

Az I&K idejének és erőfeszítéseinek nagy részét az európai adatvédelmi 
biztos tevékenységeinek népszerűsítésére fordítja három jól bevált közösségi 
médiacsatornánkon: Twitter, LinkedIn és YouTube. Ide tartozhat például a 
közösségi médiakampányok kidolgozása, amelyek középpontjában konkrét 
témák állnak, a felügyelő részvételének támogatása fontos eseményeken, 
és így tovább. Folytattuk az európai adatvédelmi biztos weboldalán a 
tartalom előállítását és közzétételét is. Ez magában foglalja a Tájékoztatók, a 
folyamatosan bővülő hírlevelünk, a különböző témákról szóló blogbejegyzések 
és az európai adatvédelmi biztos sajtóközleményeinek közzétételét, hogy 
csak néhány példát említsünk.

Ha többet szeretne megtudni, olvassa el a 11. fejezetet: Az európai 
adatvédelmi biztos kommunikációs tevékenységei

1.10.                                             
Fő teljesítménymutatók
Számos kulcsfontosságú teljesítménymutatót (KPI) használunk, amelyek 
segítségével nyomon követhetjük teljesítményünket az európai adatvédelmi 
biztos stratégiájában meghatározott fő célkitűzések fényében. Ez biztosítja, 
hogy szükség esetén módosítani tudjuk tevékenységeinket, hogy növeljük 
munkánk hatását és az erőforrások hatékony felhasználását.

Az alábbi KPI-eredménytábla tartalmazza az egyes KPI-k rövid leírását és a 
2021. december 31-i eredményeket. Az eredményeket kezdeti célértékekhez 
vagy az előző évi eredményekhez mérjük, amelyeket mint mutatókat 
használunk. A fő teljesítménymutatók 2020 végén részben felülvizsgálaton 
estek át annak érdekében, hogy igazodjanak az európai adatvédelmi biztos 
tevékenységeinek fejlődéséhez.

2021-ben a kilenc fő teljesítménymutatóból nyolcban teljesítettük vagy 
meghaladtuk - egyes esetekben jelentősen - a kitűzött célokat, egy fő 
teljesítménymutató, a létesítményterv kihasználtsági arányára vonatkozó 
KPI8 pedig éppen csak elmaradt a kitűzött céltól.

Ezek az eredmények világosan bemutatják, hogy az év során stratégiai 
célkitűzéseink megvalósításában milyen pozitív eredményeket értünk 
el, annak ellenére, hogy az európai adatvédelmi biztosnak a COVID-19 
világjárvány miatt továbbra is nehéz körülmények között kellett működnie.
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FŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK (KPI)
Eredmények 

2021. 
december 

31-én

2021. évi cél

KPI 1
Belső mutató

Az európai adatvédelmi biztos által 
szervezett vagy társszervezett 
kezdeményezések száma, beleértve 
a kiadványokat, a technológiai 
megfigyeléssel és a magánélet 
védelmét és az adatvédelmet 
erősítő technológiák előmozdításával 
kapcsolatban.

16 
kezdeményezés

10 
kezdeményezés

KPI 2
Belső és külső 
mutató

Interdiszciplináris (belső és 
külső) szakpolitikai megoldásokra 
koncentráló tevékenységek száma

8
tevékenység

8
tevékenység

KPI 3
Belső mutató

A nemzetközi együttműködés 
keretében (GPA, Európa Tanács, 
OECD, GPEN, Tavaszi Konferencia, 
nemzetközi szervezetek) tárgyalt 
ügyek száma, amelyekhez az európai 
adatvédelmi biztos jelentős írásos 
hozzájárulást nyújtott.

17
eset

5 
eset

KPI 4
Külső mutató

Azon ügyek száma, amelyekben 
az európai adatvédelmi biztos az 
EDPB keretében vezető előadóként, 
előadóként vagy a szerkesztőcsoport 
tagjaként működött közre.

23
eset

5
eset

KPI 5
Külső mutató

Az Európai Bizottság jogalkotási 
konzultációs kérelmeire válaszul 
kiadott 42. cikk szerinti vélemények 
és az európai adatvédelmi biztos 
és az Európai Adatvédelmi Testület 
közös véleményeinek száma

17 Előző év mint 
referenciaérték
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KPI 6
Külső mutató

Fizikailag vagy távolról végzett 
ellenőrzések/látogatások száma 

4 ellenőrzés + 1 
látogatás

43 érintett EUI

3 különböző 
ellenőrzés/látogatás

30 érintett EUI

KPI 7
Külső mutató

Az európai adatvédelmi biztos 
közösségimédia-oldalait követők 
száma

Twitter: 
25 826

LinkedIn: 
49 575

YouTube: 
2 438

Az előző év 
eredményei + 

10%

KPI 8
Belső mutató

Létesítményterv kihasználtsági 
aránya

88% 90%

KPI 9
Belső mutató

A költségvetés végrehajtása 86,12% 80%
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KAPCSOLATFELVÉTEL 
AZ EU-VAL
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Személyesen

Az Európai Unió egész területén több száz Europe Direct információs 
központ működik. Az Önhöz legközelebbi központ címét megtalálhatja az 
alábbi oldalon: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben

A Europe Direct szolgáltatás segít választ találni az Európai Unióval 
kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatást a következő módokon érheti el:

• ingyenesen hívható számon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes szolgáltatók 
díjat számolhatnak fel az ilyen hívásokra),

• a következő hagyományos számon: +32 22999696 vagy

• e-mailben a következő címen: https://europa.eu/european-union/
contact_hu

Tudjon meg többet az EU-ról

Online

Az Európai Unióval kapcsolatos információk az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén elérhetők az Europa weboldalon a következő címen: https://
europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok

A következő címen ingyenesen, illetve fizetés ellenében kiadványokat 
tölthet le, illetve rendelhet meg: https://publications.europa.eu/hu/
publications

Az ingyenes kiadványok több példánya beszerezhető a Europe Direct 
vagy a helyi információs központoknál (lásd https://europa.eu/european-
union/contact_hu).

https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/index_hu
https://europa.eu/european-union/index_hu
https://publications.europa.eu/hu/publications
https://publications.europa.eu/hu/publications
https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/contact_hu
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Uniós jog és kapcsolódó dokumentumok

Az EU jogi információi, köztük az 1952 óta hatályos minden uniós 
jogszabály valamennyi hivatalos nyelvű változata az EUR-Lex oldalon 
érhető el: http://eur-lex.europa.eu

Az EU nyílt hozzáférésű adatai

Az EU nyílt hozzáférésű adatportálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) 
az EU adatállományaihoz biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi 
és nem kereskedelmi célból egyaránt ingyenesen letölthetők és újra 
felhasználhatók.

http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/hu
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YouTube:  European Data Protection Supervisor

LinkedIn:  EDPS

Twitter:  @EU_EDPS

https://www.youtube.com/c/EuropeanDataProtectionSupervisor
https://www.linkedin.com/company/edps/
https://twitter.com/EU_EDPS

