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Fény Kft. GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 
Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "FÉNY KFT.  - GDPR Szabályzat") célja, 
hogy a Fény Kft.  (székhely: 7621 Pécs, Janus Pannónius u. 21.; elektronikus levelezési cím: 
titkarsag@fenykft.com; adószám:19815682-2-42; továbbiakban: "Adatkezelő", vagy „Kft. ”) hivatali 
ügyintézésének dokumentációiban, valamint a http://www.fenykft.com oldalon elérhető honlapján 
tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, archíválásával, valamint az Adatkezelőnél 
történő tagnyilvántartás és regisztráció rendjével kapcsolatosan, a legszélesebb körben 
tájékoztassa az érintetteket.  
 
 
A GDPR SZABÁLYZAT megalkotását az a rendkívüli esemény tette szükségessé, hogy az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), amelyet 
Brüsszelben 2016. április 27-én írt alá M. Schulz az Európai Parlament elnöke és J.A. Hennis-
Plasschaert az Európa Tanács elnöke, 2018. május 25-től teljes egészében kötelezővé vált és 
közvetlenül alkalmazni kell valamennyi tagállamban. 
 
 
Fogalommeghatározások:  
 
E rendelet alkalmazásában definiált fogalmak köre (lásd: 4. cikk): 
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes 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; 

 
• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen 
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 

 
2. „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;  
 

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 
művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 
 

• adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége; 
 

• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 
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• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik; 
 

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

  
• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 
lehetetlenné tétele; 

 
• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

 
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából;  
 

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;  
 
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely 
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;  
 
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető;  
 

• regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges 
azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére; 

 
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy 
a tagállami jog is meghatározhatja;  
 

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  
 

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől; 
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• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 

 
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  
 
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak;  
 

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

 
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok kezeléséhez;  
 

• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

 
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  
 
13. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat; 
 
14. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett 
biológiai minta elemzéséből ered;  
 
15. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi 
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a 
daktiloszkópiai adat;  
 
16. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról;  
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17. „tevékenységi központ”: 
 
a)  az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli 

központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire 
vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az 
utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az 
említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;  

b)  az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión 
belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik 
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol 
az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő 
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint 
meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;  

 
18. „képviselő”: az, az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, 
illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az 
e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;  
 
19. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat 
és Kft.eket is;  
 
20. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;  
 
21. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások 
sorozata tekintetében követ;  
 
22. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv;  
 
23. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 
következő okok valamelyike alapján érint:  
 
a)  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 

rendelkezik tevékenységi hellyel;  
 
b)  az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 

felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy  
 
c)  panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;  
 
24. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 
 
a)  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban 
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy  

 
b)  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül 
sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős 
mértékben érint érintetteket;  
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25. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos 
kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra 
vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell 
mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben 
a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;  
 
26. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv [(19) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. 
szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról] 1. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja értelmében vett szolgáltatás;  
 
27. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 
alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott 
létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 
 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. 
április 27.) ALAPELVEI, amelyek érintik a FÉNY KFT.  (GDPR) adatvédelmet igénylő 
folyamatait:  
 
(1)  A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az 

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. 

 
(2)  A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó 

elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül 
tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a 
személyes adataik védelméhez való jogukat illeti. Ez hozzájárul a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség, valamint a gazdasági unió megteremtéséhez, a 
gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a belső piacon belüli gazdaságok erősödéséhez és 
konvergenciájához, valamint a természetes személyek jólétéhez. 

⁞ 
(6)  A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok 

védelmét. A személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős mértékben megnőtt. A 
technológia a vállalkozások és a közhatalmi szervek számára tevékenységük folytatásához a 
személyes adatok felhasználását minden eddiginél nagyobb mértékben lehetővé teszi. Az 
emberek egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és tesznek globális szinten 
elérhetővé személyes adatokat. A technológia egyaránt átalakította a gazdasági és a társadalmi 
életet, és egyre inkább elősegíti a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását és a 
személyes adatok harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő továbbítását, 
biztosítva egyúttal a személyes adatok magas szintű védelmét.  

 
(7)  E fejlemények egy olyan szilárd és az eddiginél következetesebb uniós adatvédelmi keretet 

igényelnek, amelyet erős kikényszeríthetőség támogat, hiszen a bizalom megteremtése fontos 
a digitális gazdaság belső piaci fejlődéséhez. A természetes személyek számára biztosítani kell, 
hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. A természetes személyek, a 
gazdasági szereplők és a közhatalmi szervek számára a jogbiztonságot és a gyakorlati 
biztonságot fokozni kell. 

 
(8)  Ha e rendelet úgy rendelkezik, hogy a benne foglalt szabályokat tagállami jog által pontosítani, 

illetve korlátozni lehet, a tagállamok e rendelet egyes elemeit beépíthetik a nemzeti jogukba, ha 
az a koherencia biztosításához, valamint ahhoz szükséges, hogy a nemzeti rendelkezések a 
hatályuk alá tartozó személyek számára érthetők legyenek. 

⁞ 
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(13) A természetes személyek egységes, uniós-szintű védelmének biztosítása, valamint a 
személyes adatok belső piacon való szabad áramlását akadályozó eltérések megelőzése 
érdekében rendelettel kell biztosítani a jogbiztonságot és az áttekinthetőséget valamennyi 
tagállam gazdasági szereplői részére – beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is –, 
továbbá rendelettel kell biztosítani a természetes személyek részére minden tagállamban 
azonos szintű, jogi úton érvényesíthető jogokat és kötelezettségeket, az adatkezelők és 
adatfeldolgozók számára azonos felelősséget, a személyes adatok kezelésének következetes 
nyomon követését, valamennyi tagállamban azonos szankciók alkalmazását, és a különböző 
tagállamok felügyeleti hatóságai közötti hatékony együttműködést. A belső piac megfelelő 
működése érdekében a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével összefüggő 
okokból nem szabad korlátozni vagy megtiltani. A mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos 
helyzetének figyelembevétele érdekében a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató 
szervezetek esetében e rendelet a nyilvántartás vezetése tekintetében eltérést tartalmaz. 
Emellett, e rendelet alkalmazása során az uniós intézményeket és szerveket, és a tagállamokat 
és azok felügyeleti hatóságait ösztönözni kell, hogy vegyék figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit. A mikro-, kis- és középvállalkozások fogalma 
kapcsán a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (5) mellékletének 2. cikkét kell alapul venni.  

⁞ 
(15)  A komoly szabály-kerülési kockázat veszélyének elkerülése érdekében a természetes 

személyek védelmének technológiailag semlegesnek kell lennie és nem függhet a felhasznált 
technikai megoldásoktól. A természetes személyek védelme a személyes adatok automatizált 
eszközök útján végzett kezelése mellett a manuális kezelésre is vonatkozik, ha a személyes 
adatokat nyilvántartási rendszerben tárolják vagy kívánják tárolni. Olyan iratok, illetve iratok 
csoportjai, és azok borítóoldalai, amelyek nem rendszerezettek meghatározott szempontok 
szerint, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.  

⁞ 
(18) Ez a rendelet nem alkalmazandó a személyes adatoknak a természetes személy által kizárólag 

személyes vagy otthoni tevékenység keretében végzett kezelésére, amely így semmilyen 
szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem hozható összefüggésbe. Személyes vagy otthoni 
tevékenységnek minősül például a levelezés, a címtárolás, valamint az említett személyes és 
otthoni tevékenységek keretében végzett, közösségi hálózatokon történő kapcsolattartás és 
online tevékenységek. E rendeletet kell alkalmazni azonban azokra az adatkezelőkre és 
adatfeldolgozókra, akik a személyes adatok ilyen személyes vagy otthoni tevékenység 
keretében végzett kezeléséhez az eszközöket biztosítják.  

⁞ 
(26)  Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. Az álnevesített személyes adatok, amelyeket további 
információ felhasználásával valamely természetes személlyel kapcsolatba lehet hozni, 
azonosítható természetes személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni. Valamely természetes 
személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni 
– ideértve például a megjelölést –, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő vagy 
más személy a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja. 
Annak meghatározásakor, hogy mely eszközökről feltételezhető észszerűen, hogy egy adott 
természetes személy azonosítására fogják felhasználni, az összes objektív tényezőt figyelembe 
kell venni, így például az azonosítás költségeit és időigényét, számításba véve az 
adatkezeléskor rendelkezésre álló technológiákat, és a technológia fejlődését. Az adatvédelem 
elveit ennek megfelelően az anonim információkra nem kell alkalmazni, nevezetesen olyan 
információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak, 
valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek 
következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. Ez a rendelet ezért nem 
vonatkozik az ilyen anonim információk kezelésére, a statisztikai vagy kutatási célú 
adatkezelést is ideértve.  

 
(27)  Ezt a rendelet nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra. A 

tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az elhunyt személyek személyes adatainak 
kezelését szabályozzák.  
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(28)  A személyes adatok álnevesítése csökkentheti az érintettek számára a kockázatokat, valamint 

segíthet az adatkezelőknek és az adatfeldolgozóknak abban, hogy az adatvédelmi 
kötelezettségeiknek megfeleljenek. Az „álnevesítés” e rendeletbe történő kifejezett bevezetése 
nem irányul más adatvédelmi intézkedés kizárására.  

 
(29)  Az álnevesítés személyes adatok kezelése során történő alkalmazásának ösztönzése céljából 

lehetővé kell tenni az álnevesítésre irányuló intézkedések és az általános elemzés egyidejű 
alkalmazását egyazon adatkezelő szervezetén belül, amennyiben az adatkezelő meghozta 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek e rendelet az érintett adatkezelés 
vonatkozásában történő végrehajtásához szükségesek, továbbá biztosítja, hogy az ahhoz 
szükséges további információkat, amely által a személyes adatokat egy adott érintetthez 
lehessen kapcsolni, elkülönítve tárolják. A személyes adatokat kezelő adatkezelő megjelöli, 
hogy ugyanazon a szervezeten belül ki minősül feljogosított személyek.  

 
(30)  A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, 

alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, 
például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például 
rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi 
azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva 
felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy 
azonosítására. 

⁞ 
(32)  Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, 

például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, 
konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt 
érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett 
valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó 
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, 
amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett 
kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet nem bejelölése, vagy a 
nem cselekvés esetén, annak figyelmen kívül hagyása, ezért ezek az esetek nem minősülnek 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes 
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a 
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett 
hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és 
tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, 
amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.  

⁞ 
(50)  A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak 

akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, 
amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a 
jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. Ha 
az adatkezelés közérdekből elvégzendő feladat végrehajtása vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog 
meghatározhatja és pontosan leírhatja azokat a feladatokat és célokat, amelyek tekintetében a 
további adatkezelés jogszerűnek és összeegyeztethetőnek tekintendő. A közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott további 
adatkezelést összeegyeztethető, jogszerű adatkezelési műveleteknek kell tekinteni. Az uniós 
vagy tagállami jogban foglalt, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalap a további 
adatkezeléshez is jogalapul szolgálhat. Annak megállapításához, hogy a további adatkezelés 
célja összeegyeztethető-e a személyes adatok gyűjtésének eredeti céljával, az adatkezelő – az 
eredeti adatkezelés jogszerűségére vonatkozó valamennyi előírás teljesítését követően – 
figyelembe veszi többek között minden, az említett eredeti célok és a tervezett további 
adatkezelési célok között fennálló összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit, ideértve 
különösen az érintettnek a további adatfelhasználásra vonatkozó, az adatkezelővel fennálló 
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kapcsolatán alapuló észszerű elvárásait is, továbbá a személyes adatok jellegét, a tervezett 
további adatkezelés következményeit az érintettekre nézve, valamint a megfelelő garanciák 
meglétét mind az eredeti, mind a tervezett további személyesadat-kezelési műveletek során.  
 
Ha az érintett hozzájárulását adta, illetve ha az adatkezelés uniós vagy tagállami jogon alapul, 
és egy demokratikus társadalomban szükséges és arányos intézkedésnek minősül bizonyos 
fontos közérdekek védelme szempontjából, a célok összeegyeztethetőségétől függetlenül az 
adatkezelő jogosult a szóban forgó adatokon további adatkezelést végezni. Minden esetben 
biztosítani kell az e rendeletben rögzített elvek érvényesülését, valamint különösen az érintett 
tájékoztatását ezen egyéb célokról és a jogairól, ideértve a tiltakozáshoz való jogról. Az 
adatkezelő jogos érdekének tekintendő, ha jelzi a lehetséges bűncselekményeket vagy a 
közbiztonságot fenyegető veszélyeket, és az ugyanazon bűncselekményhez vagy 
közbiztonságot fenyegető veszélyhez kapcsolódó releváns személyes adatokat egyedi 
esetekben vagy több különálló esetben továbbítja az illetékes hatóságnak. Ha azonban az 
adatkezelés nem egyeztethető össze valamely jogi, szakmai vagy egyéb titoktartási 
kötelezettséggel, az adatkezelő jogos érdekében álló ilyen adattovábbítást, illetve a személyes 
adatok további kezelését meg kell tiltani.  

⁞ 
(60)  A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon 

az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is az érintett 
rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához 
szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és 
kontextusát. Az érintettet továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről 
tájékoztatni kell. Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni 
kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás 
elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal 
is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, 
könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon. Amikor az ikonokat 
elektronikus formátumban jelenítik meg, azoknak géppel olvashatóknak kell lenniük.  

⁞ 
(62)  Mindazonáltal a tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség előírása nem szükséges, ha 

az érintettnek ez az információ már a birtokában van, vagy ha a személyes adat rögzítését, 
illetve közlését valamely jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az érintett tájékoztatása 
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. E helyzet állhat elő 
különösen akkor, ha az adatkezelés közérdekű archiválás célt, tudományos és történelmi 
kutatási célt vagy statisztikai célt szolgál. E tekintetben az érintettek számát, az adatok korát, 
valamint az elfogadott megfelelő garanciákat figyelembe kell venni.  

⁞ 
(74)  A személyes adatoknak az adatkezelő által vagy az adatkezelő nevében végzett bármilyen 

jellegű kezelése tekintetében az adatkezelő hatáskörét és felelősségét szabályozni kell. Az 
adatkezelőt kötelezni kell különösen arra, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson 
végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek e 
rendeletnek megfelelnek, és az alkalmazott intézkedések hatékonysága is az e rendelet által 
előírt szintű. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek 
és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a 
figyelembevételével kell meghozni.  

⁞ 
(81)  Annak biztosítása érdekében, hogy az e rendeletben az adatfeldolgozó által az adatkezelő 

nevében elvégzendő adatkezelésre vonatkozóan előírt követelmények teljesüljenek, ha az 
adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg az adatkezelési tevékenységek elvégzésével, csakis olyan 
adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a 
szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy az e 
rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket 
végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatkezelő kötelezettségei 
teljesítésének bizonyítására felhasználható, ha az adatfeldolgozó csatlakozik valamelyik 
jóváhagyott magatartási kódexhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz.  
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 Az adatkezelés adatfeldolgozó általi elvégzését uniós vagy tagállami jog alapján létrejött 

szerződés vagy egyéb jogi aktus szabályozza, amely köti adatfeldolgozót az adatkezelővel 
szemben, meghatározza az adatkezelés tárgyát és időtartamát, az adatkezelés jellegét és 
céljait, a személyes adatok típusát és az érintettek kategóriáit, figyelembe véve az 
adatfeldolgozóra az elvégzendő adatkezelés kapcsán háruló konkrét feladatokat és 
felelősségeket, valamint az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatot is. Az adatkezelő 
és az adatfeldolgozó dönthet egyedi szerződés vagy általános szerződési feltételek 
alkalmazása mellett, mely utóbbiakat vagy közvetlenül a Bizottság, vagy az egységességi 
mechanizmus alapján valamely felügyeleti hatóság, majd pedig a Bizottság fogad el. Az 
adatkezelésnek az adatkezelő nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó az 
adatkezelő választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az 
adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.  

 
(82)  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az e rendeletnek való megfelelés bizonyítása érdekében 

nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden 
adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a 
nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése 
érdekében.  

 
(83)  A biztonság fenntartása és az e rendeletet sértő adatkezelés megelőzése érdekében az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, 
és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást alkalmaz. Ezek az 
intézkedések biztosítják a megfelelő szintű biztonságot – ideértve a bizalmas kezelést is –, 
figyelembe véve a tudomány és technológia állását, valamint a végrehajtás kockázatokkal és a 
védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit. Az adatbiztonsági 
kockázat felmérése során a személyes adatok kezelése jelentette olyan kockázatokat – mint 
például a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés –mérlegelni kell, amelyek fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz 
vezethetnek.  

⁞ 
(85)  Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy 

nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik 
feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a 
személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi 
veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai 
titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a 
szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 
Következésképpen, amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt 
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, 
kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a 
késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – 
részletekben is közölni lehet.  

 
(86) Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy meFény Kft. hesse a szükséges 
óvintézkedéseket. Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az 
adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges 
hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.  
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 Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni 

kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett 
hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást. Például az érintettek sürgős 
tájékoztatása a kár közvetlen veszélyének mérsékléséhez szükséges, azonban annak 
megelőzése több időt igényelhet, hogy a folyamatos vagy azonos jellegű adatvédelmi incidens 
esetében megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.  

 
(87) Meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési 

intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, 
másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. 
Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi 
incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre gyakorolt következményeire, 
illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A felügyeleti hatóságnak történt 
bejelentést az e rendeletben meghatározott feladataival és hatásköreivel összhangban történő 
beavatkozását eredményezheti.  

 
(88) Az adatvédelmi incidensről szóló értesítés formájára és az arra alkalmazandó eljárásokra 

vonatkozó részletes szabályok megállapításakor az adatvédelmi incidens körülményeire 
megfelelő figyelmet kell fordítani, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat olyan megfelelő 
technikai védelmi intézkedésekkel védték-e, amelyek hatékonyan korlátozzák a 
személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának a 
valószínűségét. E szabályoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük továbbá a bűnüldöző 
hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, amikor az idő előtti közlés szükségtelenül 
veszélyeztethetné az adatvédelmi incidens körülményeinek kivizsgálását.  

 
(89) A 95/46/EK irányelv általános jelleggel előírta, hogy a személyes adatok kezeléséről a 

felügyeleti hatóságot értesíteni kell. Ez a kötelezettség igazgatási és pénzügyi terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a személyes adatok védelmének javításához. Ezért 
ezeket a megkülönböztetés nélküli általános jellegű értesítési kötelezettségeket meg kell 
szüntetni és olyan hatékony eljárásokkal és mechanizmusokkal kell felváltani, amelyek az 
adatkezelési műveletek azon típusaira összpontosítanak, amelyek a jellegüknél, hatókörüknél, 
körülményénél és céljaiknál fogva a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve 
valószínűsíthetően magas kockázattal járnak. Az adatkezelési műveletek említett típusai közé 
tartozhatnak különösen azok, amelyek új technológiákat alkalmaznak, illetve amelyek új 
fajtájúak, és amelyek esetében az adatkezelő még nem végezte el az adatvédelmi 
hatásvizsgálatot, vagy amelyek esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat az első adatkezelés 
óta eltelt időre tekintettel vált szükségessé.  

⁞ 
(171)  E rendelet hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet. Az e rendelet alkalmazásának időpontja 

előtt megkezdett adatkezelést e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított két éven 
belül összhangba kell hozni e rendelettel. Ha az adatkezelés a 95/46/EK irányelv szerinti 
hozzájáruláson alapul és az érintett az e rendeletben foglalt feltételekkel összhangban adta 
meg hozzájárulását, nem kell ismételten az érintett engedélyét kérni ahhoz, hogy az adatkezelő 
e rendelet alkalmazási időpontját követően is folytathassa az adatkezelést. A 95/46/EK irányelv 
alapján a Bizottság által hozott határozatok, valamint a felügyeleti hatóságok által kiadott 
engedélyek hatályban maradnak mindaddig, amíg módosításukra, felváltásukra vagy hatályon 
kívül helyezésükre sor nem kerül.  

⁞ 
(173) E rendeletet kell alkalmazni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelme vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmét 
érintő minden olyan esetben, amelyekre nem vonatkoznak azonos célú, a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben [(18) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK 
irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)] 
meghatározott különös kötelezettségek, ideértve az adatkezelő kötelezettségeit és a 
természetes személyek jogait is.  
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(Lásd: XI. FEJEZET / Záró rendelkezések:  
 

94. cikk: A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése 
 
(1)  A 95/46/EK irányelv 2018. május 25-i hatállyal hatályát veszti. 
(2)  A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő 

hivatkozásnak kell tekinteni. A 95/46/EK irányelv 29. cikke által létrehozott, a természetes 
személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó 
munkacsoportra történő hivatkozást az e rendelet által létrehozott Európai Adatvédelmi 
Testületre történő hivatkozásnak kell tekinteni. 

 
95. cikk: Kapcsolat a 2002/58/EK irányelvvel 
 

E rendelet nem ró további kötelezettségeket a természetes vagy jogi személyekre az 
Unión belüli nyilvános hírközlési hálózatokon keresztül történő nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok tekintetében azon kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek vonatkozásában ők a 2002/58/EK irányelvben megállapított, 
azonos célkitűzésekkel bíró különös kötelezettségek hatálya alá tartoznak.  

⁞ 
99. cikk: Hatálybalépés és alkalmazás 
 
(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 

napon lép hatályba. 
(2)  Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni. 
 
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

(Kelt Brüsszelben, 2016. április 27-én.) 
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A „FÉNY” SZOLGÁLTATÓ KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 
A Fény Szolgálató Kft. , mint Magyarországon székhellyel rendelkező Kft., adatgyűjtési, adatkezelési, 
adattárolási tevékenységében mindenben meg kíván felelni az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) előírásainak, amelyet Brüsszelben 2016. április 27-én 
írtak alá.  
 
A „Szabályzat” megfogalmazása követi a „Rendelet” felépítését és tagolását, kiemelve a FÉNY 
KFT.  folyamatainak az érintett szempont szerinti, vonatkozó aktualizálását. 
 
I. FEJEZET - Általános rendelkezések 
 
1. cikk: Tárgy 
 
(1)  Ez a „Szabályzat”, a „Rendeletnek” megfelelően, a Fény Kft. tagságának, ügyfeleinek és 

alkalmazottainak, mint természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó 
szabályokat állapít meg. 

 
(2)  Ez a rendelet az érintett természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a 

személyes adatok védelméhez való jogukat védi. 
 
(3)  Összefüggésben az Európai Parlament és a Tanács intézkedéseivel, tudomásul vesszük, hogy 

az érintett természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelmével összefüggő okokból, a személyes adatok Unión belüli szabad áramlása nem 
korlátozható vagy tiltható meg; 

 
2. cikk: Tárgyi hatály 
 
(1)  E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált 

módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált 
módon történő kezelésére, amelyek a FÉNY KFT. valamely nyilvántartási rendszerének 
részét képezik, vagy amelyeket az Kft. egy nyilvántartási rendszerének részévé kívánnak 
tenni. 

 
(2)  E rendelet nem alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, ha azt: 

 
a)  az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységek során végzik; 
 
b)  a tagállamok az EUSZ V. címe 2. fejezetének hatálya alá tartozó tevékenységek során 

végzik; 
 
c)  természetes személyek kizárólag személyes vagy otthoni tevékenységük keretében 

végzik; 
 
d)  az illetékes hatóságok bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, vádeljárás 

lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzik, ideértve a 
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését. 

 
(3)  A személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelésére a 

45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni. A 45/2001/EK rendeletet, valamint a személyes adatok 
ilyen kezelésére vonatkozó egyéb uniós jogi aktusokat a 98. cikkel összhangban hozzá kell 
igazítani az e rendeletben foglalt elvekhez és szabályokhoz. 

 
(4)  E rendelet nem érinti a 2000/31/EK irányelv alkalmazását, különösen az irányelv 12–15. 

cikkében foglalt, a közvetítő szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályokat  
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3. cikk: Területi hatály 
 
 
(1)  E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak az Unióban tevékenységi hellyel 

rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel való összefüggésben 
végzett kezelésére, így a FÉNY KFT.  folyamataira, függetlenül attól, hogy az adatkezelés 
az Unió területén történik vagy nem.  

 
(2)  A hivatkozott rendeletet kell alkalmazni az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak 

az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett 
kezelésére, ha az adatkezelési tevékenységek: 
 
a)  áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban tartózkodó érintettek számára történő 

nyújtásához kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért; 
vagy  

 
b)  az érintettek viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódnak, feltéve hogy az Unió 

területén belül tanúsított viselkedésükről van szó. 
 
(3)  A hivatkozott rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak a nem az Unióban, hanem 

olyan helyen tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő által végzett kezelésére, ahol a 
nemzetközi közjog értelmében valamely tagállam joga alkalmazandó.  

 
 
 
4. cikk: Fogalommeghatározások 
 
E rendelet alkalmazásában alapértelmezett fogalmakat a FÉNY KFT. GDPR ADATVÉDELMI 
SZABÁLYZATA legelején definiáljuk.  
 
 
II. FEJEZET – Elvek 
 
 
5. cikk: A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
 
 
(1)  A személyes adatok: 
 

a)  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 
b)  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 

kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

 
c)  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
 
d)  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést 

meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
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e)  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

 
f)  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

 
(2)  Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 
 
6. cikk: Az adatkezelés jogszerűsége 
 
(1)  A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 
 

a)  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez; 

 
b)  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges; 

 
c)  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges;  
 
d)  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 

 
e)  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  
 
f)  az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 
Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása 
során végzett adatkezelésre. 

 
(2)  Az e rendeletben foglalt, adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazásának kiigazítása 

érdekében, a tagállamok az (1) bekezdés c) és e) pontjának való megfelelés céljából 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek konkrétabb rendelkezéseket, amelyekben pontosabban 
meghatározzák az adatkezelésre vonatkozó konkrét követelményeket, és amelyekben további 
intézkedéseket tesznek az adatkezelés jogszerűségének és tisztességességének biztosítására, 
ideértve a IX. fejezetben meghatározott egyéb konkrét adatkezelési helyzeteket is.  
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(3)  Az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatkezelés jogalapját a következőknek kell 

megállapítania:  
a) az uniós jog, vagy  
b) azon tagállami jog, amelynek hatálya alá az adatkezelő tartozik.  
 
Az adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással kell meghatározni, illetve az (1) bekezdés e) 
pontjában említett adatkezelés tekintetében annak szükségesnek kell lennie valamely 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához. Ez a jogalap tartalmazhat az e rendeletben foglalt szabályok 
alkalmazását kiigazító rendelkezéseket, ideértve az adatkezelő általi adatkezelés 
jogszerűségére irányadó általános feltételeket, az adatkezelés tárgyát képező adatok típusát, 
az érintetteket, azokat a jogalanyokat, amelyekkel a személyes adatok közölhetők, illetve az 
ilyen adatközlés céljait, az adatkezelés céljára vonatkozó korlátozásokat, az adattárolás 
időtartamát és az adatkezelési műveleteket, valamint egyéb adatkezelési eljárásokat, így a 
törvényes és tisztességes adatkezelés biztosításához szükséges intézkedéseket is, ideértve a 
IX. fejezetben meghatározott egyéb konkrét adatkezelési helyzetekre vonatkozóan. Az uniós 
vagy tagállami jognak közérdekű célt kell szolgálnia, és arányosnak kell lennie az elérni kívánt 
jogszerű céllal. 

 
(4)  Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy 

valamely olyan uniós vagy tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos intézkedésnek 
minősül egy demokratikus társadalomban a 23. cikk (1) bekezdésében rögzített célok 
eléréséhez, annak megállapításához, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e 
azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték, az adatkezelő többek között 
figyelembe veszi:  
 
a)  a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti 

esetleges kapcsolatokat;  
 
b)  a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és az 

adatkezelő közötti kapcsolatokra; 
 
c)  a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a 9. cikk szerinti személyes 

adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó, illetve, hogy büntetőjogi 
felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a 10. cikk 
szerinti kezeléséről van-e szó; 

 
d)  azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok 

tervezett további kezelése;  
 
e)  megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is.  

 
7. cikk: A hozzájárulás feltételei 
 
(1)  Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.  
 
(2)  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 e rendeletet, kötelező erővel nem bír.  

 
(3)  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. 
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(4)  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. 

 
 
 
8. cikk: A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások vonatkozásában 
 
(1)  Ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, a közvetlenül gyermekeknek kínált, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes 
adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem 
töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, 
illetve engedélyezte.  

 
Tekintettel arra, hogy az Kft. szakmai tudományos tevékenysége a 16. életévét be nem töltött, 
nem felnőttkorú lakossággal kapcsolatban erősen korlátozott, az ezzel összefüggő egyedi 
esetekben a törvényes előírások szerint kell eljárni.  
 
9. cikk: A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 
 
(1)  A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek 
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 
adatok kezelése tilos.  

 
(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:  
 

a)  az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét 
célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az 
(1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;  

b)  az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei 
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait 
és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a 
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;  

c)  az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 
képes a hozzájárulását megadni;  

d)  az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, 
Kft. vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű 
tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen 
szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes 
adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli 
személyek számára;  

e)  az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 
nyilvánosságra hozott;  

f)  az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;  

g)  az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, 
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez 
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való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 
megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;  

 
 
 
h)  az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, 
továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;  

i)  az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az 
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának 
és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő 
garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;  

j)  az adatkezelés a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy 
tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes 
adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és 
érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;  

 
(3)  Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat abban az esetben lehet a (2) bekezdés h) 

pontjában említett célokból kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan 
szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra 
hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott 
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén 
uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által 
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.  

 
(4)  A tagállamok további feltételeket – köztük korlátozásokat – tarthatnak hatályban, illetve 

vezethetnek be a genetikai adatok, a biometrikus adatok és az egészségügyi adatok kezelésére 
vonatkozóan. 

 
10. cikk: A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a 
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelése 
 
A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdése 
alapján történő kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv 
adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést az érintett jogai és szabadságai tekintetében 
megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. A büntetőjogi felelősség 
megállapítására vonatkozó határozatok teljes körű nyilvántartása csak közhatalmi szerv által végzett 
adatkezelés keretében történhet.  
 
11. cikk: Azonosítást nem igénylő adatkezelés 
 
(1)  Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem 

teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles 
kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán 
azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e rendeletnek.  

 
(2)  Ha az e cikk (1) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs 

abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon 
tájékoztatja. Ilyen esetekben a 15–20. cikk nem alkalmazandó, kivéve, ha az érintett abból a 
célból, hogy az említett cikkek szerinti jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő 
kiegészítő információkat nyújt.  
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III. FEJEZET - Az érintett jogai 
 
1. szakasz: Átláthatóság és intézkedések 
 
12. cikk: Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 
intézkedések 
 
(1)  Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt 
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a 
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más 
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére 
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. 

 
(2)  Az adatkezelő elősegíti az érintett 15–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. A 11. cikk (2) 

bekezdésében említett esetekben az adatkezelő az érintett 15–22. cikk szerinti jogai 
gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy 
az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

 
(3)  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán 
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 
(4)  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 
(5)  A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és 

intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan 
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ 
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre:  
a)  észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  
b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt 
terheli.  

 
2. szakasz: Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 
 
13. cikk: Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
 
(1)  Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes 

adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő 
információk mindegyikét:  

 
a)  az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei;  
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b)  az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  
 
 
c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  
 
d)  a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdekei; 
 
e)  adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  
 
f)  adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság 
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben 
vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás 
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának 
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.  

 
(2)  Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést 
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:  
 
a)  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 
 
b)  az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról;  

 
c)  a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló 

adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, 
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét;  

 
d)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  
 
e)  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett 
köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

 
f)  a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.  

 
(3)  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő 
célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.  

 
(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már 

rendelkezik az információkkal.  
 
14. cikk: Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől 
szerezték meg 
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(1)  Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett 
rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 
 
 
a)  az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei; 
 
b)  az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
 
c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
 
d)  az érintett személyes adatok kategóriái; 
 
e)  a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
 
f)  adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 
személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy 
annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas 
garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló 
módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

 
(2)  Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére 

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges 
következő kiegészítő információkat: 
 
a)  a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 
b)  ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdekeiről; 
c)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való joga; 

d)  a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló 
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, 
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét;  

e)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
f)  a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és 
g)  a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
(3)  Az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:  

 
a)  a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes 

adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;  
b)  ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az 

érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy  
c)  ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első 

alkalommal való közlésekor. 
 



 

21 

 

21

 
Fény Szolgáltató Kft. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

 
Fény GDPR 

V01 
2018.05.25. 

 
  

 

(4)  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet 
erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.  

 
 
 
 
15. cikk: Az érintett hozzáférési joga 
 
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 
a)  az adatkezelés céljai; 
b)  az érintett személyes adatok kategóriái; 
c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 
h)  a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 
(2)  Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.  

 
(3)  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 
(4)  A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait.  
 
3. szakasz: Helyesbítés és törlés 
 
16. cikk: A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését.  
 
17. cikk 
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
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(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike 
fennáll:  
 
 
 
a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 
b)  az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c)  az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) 
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f)  a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
(2)  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 
meFény Kft. szi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte 
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 

 
18. cikk: Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 
 
a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy  

d)  az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 
(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 
(3)  Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  
 
19. cikk: A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk 
szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 
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személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
20. cikk: Az adathordozhatósághoz való jog 
 
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, ha: 
 
a)  az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
szerződésen alapul; és  

b)  az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
(2)  Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett 

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 
közötti közvetlen továbbítását. 

(3)  Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog 
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges. 

(4)  Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
 
21. cikk: A tiltakozáshoz való jog 
 
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő 
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2)  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3)  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel 
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást 
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

(5)  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(6)  Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van 
szükség. 

 
22. cikk: Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
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(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
 
 
a)  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 
b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

c)  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
(3)  A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő 

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi 
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

 
(4)  A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) 

bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) 
pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

 
5. szakasz: Korlátozások 
 
23. cikk: Korlátozások 
 
(1)  Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései 
tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben 
tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez 
szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban: 
 
a)  nemzetbiztonság; 
b)  honvédelem; 
c)  közbiztonság; 
d)  bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, 

illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető 
veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;  

e)  az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, 
különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, 
beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és 
a szociális biztonságot;  

f)  a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;  
g)  a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, 

felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 
h)  az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok 

ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;  
i)  az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;  
j)  polgári jogi követelések érvényesítése.  

 
 
IV. FEJEZET - Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
 
1. szakasz: Általános kötelezettségek 
 
24. cikk: Az adatkezelő feladatai 
 
(1)  Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 
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figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel 
összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén 
naprakésszé teszi. 

 
(2)  Ha az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, az (1) bekezdésben említett 

intézkedések részeként az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz. 
 
(3)  A 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti jóváhagyott 

tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás felhasználható annak bizonyítása részeként, hogy 
az adatkezelő teljesíti kötelezettségeit. 

 
25. cikk: Beépített és alapértelmezett adatvédelem 
 
(1)  Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan 
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek 
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, 
másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak 
védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. 

 
(2)  Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, 

hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek 
az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a 
gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és 
hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a 
személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne 
válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.  

 
(3)  A 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmus felhasználható annak bizonyítása 

részeként, hogy az adatkezelő teljesíti az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírt követelményeket.  
 
26. cikk: Közös adatkezelők 
 
(1)  Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok 

közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött 
megállapodásban határozzák meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, 
különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, 
kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség 
megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A 
megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni.  

 
27. cikk:  Az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók 

képviselői 
 
(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

írásban uniós képviselőt jelöl ki.  
⁞ 
(3)  A képviselőnek tevékenységi hellyel kell rendelkeznie az egyik olyan tagállamban, ahol azon 

érintettek tartózkodnak, akiknek személyes adatait áruknak vagy szolgáltatásoknak a részükre 
történő nyújtása során kezelik vagy akiknek a magatartását megfigyelik. 

 
(4)  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által a képviselő számára adott megbízásnak ki kell 

terjednie arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő minden ügyben, az e rendeletnek való 
megfelelés biztosítása érdekében – különösen a felügyeleti hatóságok és az érintettek 
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megkeresésére – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó helyett vagy mellett a képviselő járjon 
el. 

 
A jelenlegi helyzetben ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek nincs feladata. 
 
28. cikk: Az adatfeldolgozó 
 
(1)  Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 
adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.  

 
(2)  Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása 

nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az 
adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további 
adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az 
adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.  

 
(3)  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött 

olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az 
érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó – 
szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az 
adatkezelővel szemben. A szerződés vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az 
adatfeldolgozó:  
 
a)  a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – 

beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 
számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az 
adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az 
adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja; 

b)  biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség 
alatt állnak; 

c)  meghozza a 32. cikkben előírt intézkedéseket; 
d)  tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a (2) és (4) 

bekezdésben említett feltételeket; 
e)  az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni 
tudja kötelezettségét az érintett III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó 
kérelmek megválaszolása tekintetében; 

f)  segíti az adatkezelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe 
véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;  

g)  az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése 
alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a 
meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok 
tárolását írja elő; 

h)  az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben 
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely 
lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által 
végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

 
Az első albekezdés h) pontjával kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az 
adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami 
vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.  

 
(4)  Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési 

tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami 
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jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is 
ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó között létrejött, a (3) bekezdésben említett szerződésben vagy egyéb jogi 
aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat 
kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal 
biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további 
adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes 
felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a 
teljesítéséért.  

 
29. cikk: Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés 
 
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a 
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő 
utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog 
kötelezi.  
 
30. cikk: Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 
 
(1)  Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan 

végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő 
információkat tartalmazza: 
 
a)  az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az 

adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 
b)  az adatkezelés céljai; 
c)  az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 
d)  olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve aharmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; 
e)  adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a 
nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

f)  ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 
g)  ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása. 
 
(2)  Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet 

az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a 
nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:  
a)  az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan 

adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek, vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó 
eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, 
valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei; 

b)  az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;  
c)  adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet 
azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti 
továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

d)  ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések 
általános leírása. 

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus 
formátumot is. 

(4)  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére 
bocsátja a nyilvántartást. 

(5)  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb 
személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett 
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adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha 
az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk 
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáinak vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi 
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 
személyes adatoknak a kezelésére. 

 
31. cikk: Együttműködés a felügyeleti hatósággal 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – 
együttműködik. 
 
2. szakasz: Adatbiztonság 
 
32. cikk: Az adatkezelés biztonsága 
(1)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt 
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 
a)  a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét; 

c)  fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet 
állítani; 

d)  az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

(2)  A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférésből erednek.  

(3)  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez 
vagy a 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását 
felhasználhatja annak bizonyítása részeként, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeket teljesíti.  

(4)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 
rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően 
kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog 
kötelezi őket.  

 
33. cikk: Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 
(1)  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. 
cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is. 

(2)  Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

(3)  Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább: 
a)  ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit 
és hozzávetőleges számát; 
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b)  közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c)  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

(4)  Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.  

(5)  Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez 
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás 
lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való 
megfelelést.  

 
34. cikk: Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
(1)  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(2)  Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és 
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk 
(3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

(3)  Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő 
feltételek bármelyike teljesül: 
a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása 
–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b)  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) 
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul 
meg;  

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést 
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 
3. szakasz: Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 
 
35. cikk: Adatvédelmi hatásvizsgálat 
(1)  Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel 

annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár 
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést 
megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek 
a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési 
műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen 
hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.  

(2)  Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő, az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat 
elvégzésekor az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni.  

(3)  Az (1) bekezdésben említett adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell 
elvégezni:  
a)  természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és 

kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a 
természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek; 

b)  a 9. cikk (1) bekezdésében említett személyes adatok különleges kategóriái, vagy a 10. 
cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és 
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy 

c)  nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. 
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(4)  A felügyeleti hatóságnak össze kell állítania és nyilvánosságra kell hoznia az olyan adatkezelési 
műveletek típusainak a jegyzékét, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdés értelmében 
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni. A felügyeleti hatóság továbbítja az említett 
jegyzékeket a Testület részére.  

Ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi helyzetben nincs feladata. 
 
36. cikk: Előzetes konzultáció 
(1)  Ha a 35. cikkben előírt adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az 

adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a 
felügyeleti hatósággal. 

Ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi helyzetben nem adódik feladata. 
 
4. szakasz: Adatvédelmi tisztviselő 
 
37. cikk: Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése 
(1)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, 

amikor: 
a)  az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, 

kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 
b)  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 

foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az 
érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

c)  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk 
szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség 
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy 
számban történő kezelését foglalják magukban. 

(2)  A vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhet, ha az adatvédelmi tisztviselő 
valamennyi tevékenységi helyről könnyen elérhető. 

(3)  Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó 
szerv, közös adatvédelmi tisztviselő jelölhető ki több ilyen szerv számára, az adott szervek 
szervezeti felépítésének és méretének figyelembevételével.  

(4)  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetekben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, illetve 
az adatkezelők vagy adatfeldolgozók kategóriáit képviselő Kft.ek és egyéb szervezetek 
adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki, vagy ha ezt uniós vagy tagállami jog írja elő, kötelesek 
kijelölni. Az adatkezelőket vagy adatfeldolgozókat képviselő ilyen Kft.ek és egyéb szervezetek 
nevében az adatvédelmi tisztviselő eljárhat.  

(5)  Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat 
szakértői szintű ismerete, valamint a 39. cikkben említett feladatok ellátására való alkalmasság 
alapján kell kijelölni.  

(6)  Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy 
szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait. 

(7)  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és 
elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal közli. 

 
38. cikk: Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 
(1)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes 

adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.  
(2)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó támogatja az adatvédelmi tisztviselőt a 39. cikkben említett 

feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok 
végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, 
valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.  

(3)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai 
ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem 
bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.  
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(4)  Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához 
kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.  

(5)  Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban 
meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó 
kötelezettség köti. 

 
39. cikk: Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 
(1)  Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja: 

a)  tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 
adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy 
tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

b)  ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok 
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök 
kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és 
képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; 

c)  kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint 
nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését; 

d)  együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 
e)  az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes 

konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott 
esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

 
5. szakasz: Magatartási kódexek és tanúsítás 
 
40. cikk: Magatartási kódexek 
(1)  A tagállamok, a felügyeleti hatóságok, a Testület és a Bizottság ösztönzik olyan magatartási 

kódexek kidolgozását, amelyek – a különböző adatkezelő ágazatok egyedi jellemzőinek, 
valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeinek figyelembevételével – segítik e 
rendelet helyes alkalmazását. 

(2)  Az adatkezelők vagy az adatfeldolgozók kategóriáit képviselő Kft.ek és egyéb szervezetek 
magatartási kódexeket dolgozhatnak ki, illetve a már meglévő magatartási kódexeket 
módosíthatják vagy bővíthetik abból a célból, hogy pontosítsák e rendelet alkalmazását, így 
például az alábbiakkal kapcsolatban: 
a)  tisztességes és átlátható adatkezelés; 
b)  az adatkezelők jogos érdekei meghatározott körülmények között; 
c)  az adatgyűjtés; 
d)  személyes adatok álnevesítése; 
e)  a nyilvánosság és az érintettek tájékoztatása; 
f)  az érintettek jogainak gyakorlása; 
g)  a gyermekek tájékoztatása és védelme, valamint a szülői felügyelet gyakorlójától 

származó hozzájárulás kikérésének módja; 
h)  a 24. és a 25. cikkben említett intézkedések és eljárások, valamint a 32. cikkben említett, 

az adatkezelés biztonságát szolgáló intézkedések; 
i)  a felügyeleti hatóságok értesítése, valamint az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi 

incidensekről; 
j)  a személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő 

továbbítása; vagy 
k)  az adatkezelő és az érintettek között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő vitás 

ügyek megoldására irányuló, nem bírósági útra tartozó eljárások és egyéb vitarendezési 
eljárások, az érintettek 77. és 79. cikk szerinti jogainak sérelme nélkül.  

Ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi helyzetben nincs feladata. 
 
41. cikk: A jóváhagyott magatartási kódexeknek való megfelelés ellenőrzése 
(1)  Az 57. vagy az 58. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság feladat- és hatásköreinek sérelme 

nélkül a 40. cikk szerinti magatartási kódexnek való megfelelés ellenőrzését olyan szervezet 
végezheti, amely a kódex tárgya tekintetében megfelelő szakértelemmel rendelkezik, és 
amelyet az illetékes felügyeleti hatóság erre akkreditál. 
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Ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi helyzetben nincs feladata. 
 
42. cikk: Tanúsítás 
(1)  A tagállamok, a felügyeleti hatóságok, a Testület, valamint a Bizottság – különösen uniós 

szinten – ösztönzik olyan adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok, valamint adatvédelmi 
bélyegzők, illetve jelölések létrehozását, amelyek bizonyítják, hogy az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által végrehajtott adatkezelési műveletek megfelelnek e rendelet előírásainak. 
Figyelembe kell venni a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeit.  

Ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi helyzetben nincs feladata. 
 
43. cikk: Tanúsító szervezetek 
(1)  Az illetékes felügyeleti hatóság 57. és 58. cikk alapján fennálló feladat- és hatásköreinek 

sérelme nélkül a tanúsítvány kiállítását és megújítását – a felügyeleti hatóság a célból való 
tájékoztatását követően, hogy az szükség esetén gyakorolhassa az 58. cikk (2) bekezdésének 
h) pontja szerinti hatáskörét – olyan tanúsító szervezet végzi, amely az adatvédelem terén 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik. A tagállamok biztosítják, hogy e tanúsító szervezetek 
akkreditációját az alábbiak közül egy vagy mindkettő elvégezte: 
a)  az a felügyeleti hatóság, amelyik az 55. vagy az 56. cikk alapján illetékes; 
b)  az EN-ISO/IEC 17065/2012 szabványnak megfelelően, a 765/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel [(20) Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK 
rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről], valamint az 55. vagy az 56. cikk alapján illetékes a felügyeleti hatóság által 
megállapított követelményekkel összhangban megnevezett nemzeti akkreditáló testület. 

Ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi helyzetben nincs feladata. 
 
V. FEJEZET -  A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére 

történő továbbítása 
 
44. cikk: Az adattovábbításra vonatkozó általános elv 
Olyan személyes adatok továbbítására – ideértve a személyes adatok harmadik országból vagy 
nemzetközi szervezettől egy további harmadik országba vagy további nemzetközi szervezet részére 
történő újbóli továbbítását is –, amelyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
történő továbbításukat követően adatkezelésnek vetnek alá vagy szándékoznak alávetni, csak abban 
az esetben kerülhet sor, e rendelet egyéb rendelkezéseinek betartása mellett, ha az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó teljesíti az e fejezetben rögzített feltételeket. E fejezet valamennyi rendelkezését 
alkalmazni kell annak biztosítása érdekében, hogy a természetes személyek számára e rendeletben 
garantált védelem szintje ne sérüljön. 
 
45. cikk: Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján 
(1)  Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a 
harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban 
forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges külön engedély. 

A rendelet ezen pontja végrehajtásában a FÉNY KFT. -nek a jelenlegi állapotban nincs feladata. 
 
46. cikk: Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások 
(1)  A 45. cikk (3) bekezdése szerinti határozat hiányában az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak 

abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott, és 
csak azzal a feltétellel, hogy az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony 
jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. 

(2)  A felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül az (1) bekezdés szerinti megfelelő garanciákat  az 
alábbiak jelenthetik: 
a)  közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek közötti, jogilag kötelező erejű, 

kikényszeríthető jogi eszköz; 
b)  a 47. cikk szerinti kötelező erejű vállalati szabályok; 
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c)  a Bizottság által a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések; 

d)  a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a 93. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi 
kikötések; 

e)  a 40. cikk szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető 
kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek 
jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy 

f)  a 42. cikk szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető 
kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az 
érintettek jogait illetően is. 

(3)  Az illetékes felügyeleti hatóság engedélyével az (1) bekezdésben említett megfelelő 
garanciákként különösen az alábbiak is szolgálhatnak: 
a)  az adatkezelő vagy adatfeldolgozó és a harmadik országbeli vagy a nemzetközi 

szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a személyes adatok címzettje között 
létrejött szerződéses rendelkezések; vagy 

b)  közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek között létrejött, közigazgatási 
megállapodásba beillesztendő rendelkezések, köztük az érintettek érvényesíthető és 
tényleges jogaira vonatkozó rendelkezések. 

A rendelet ezen pontjának végrehajtásában a FÉNY KFT. -nek a körültekintő eljárás a feladata. 
 
 
47. cikk: Kötelező erejű vállalati szabályok 
A kötelező erejű vállalati szabályoknak való megfelelés a FÉNY KFT. számára nem tárgya a 
rendelet végrehajtásában való megfelelésnek. 
 
 
48. cikk: Az uniós jog által nem engedélyezett továbbítás és közlés 
Valamely harmadik ország bíróságának bármely olyan ítélete, illetve közigazgatási hatóságának 
bármely olyan döntése, amely valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó számára személyes adatok 
továbbítását vagy közlését írja elő, kizárólag akkor ismerhető el vagy hajtható bármely módon végre, 
ha az, az adatok megismerését igénylő harmadik ország és az Unió vagy egy tagállama között 
létrejött, hatályos nemzetközi megállapodáson, például kölcsönös jogsegélyszerződésen alapul, az 
adattovábbítás e fejezet szerinti egyéb módozatainak sérelme nélkül. 
 
49. cikk: Különös helyzetekben biztosított eltérések 
(1)  A 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat, illetve a 46. cikk szerinti megfelelő 

garanciák hiányában – beleértve a kötelező erejű vállalati szabályokat is –, a személyes adatok 
harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vagy többszöri 
továbbítására csak az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén kerülhet sor:  
a)  az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy 

tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő 
garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról; 

b)  az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az 
érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges; 

c)  az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, 
az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; 

d)  az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges; 
e)  az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges; 
f)  az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás 
megadására; 

g)  a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami 
jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a 
nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára 
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betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a 
betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek. 

Ha az adattovábbítás nem alapulhat a 45. vagy a 46. cikk rendelkezésein, beleértve a kötelező erejű 
vállalati szabályok rendelkezéseit is, és az első albekezdésben említett egyedi helyzetekre vonatkozó 
eltérések egyike sem alkalmazandó, harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő 
adattovábbítás csak akkor történhet, ha az adattovábbítás nem ismétlődő, csak korlátozott számú 
érintettre vonatkozik, az adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely 
érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, jogai és szabadságai, és az 
adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat alapján megfelelő 
garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme tekintetében. Az adatkezelőnek tájékoztatnia kell a 
felügyeleti hatóságot az adattovábbításról. Az adatkezelő a 13. és a 14. cikkben említett információk 
nyújtásán kívül az érintettet tájékoztatja az adattovábbításról, valamint az adatkezelő kényszerítő 
erejű jogos érdekéről. 
 
50. cikk: A személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi együttműködés 
Az adott cikkely végrehajtásához kötődően a FÉNY KFT. -nek, mint szervezetnek nincsenek 
feladatai. 
 
VI. FEJEZET - Független felügyeleti hatóságok 
 
1. szakasz: Független jogállás 
51. cikk: Felügyeleti hatóság 

(1)  A természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik 
kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlásának megkönnyítése érdekében minden tagállam előírja, hogy e rendelet 
alkalmazásának ellenőrzéséért egy vagy több független közhatalmi szerv (felügyeleti hatóság) 
felel. 

Az adott cikkely és az egész fejezet végrehajtásához kötődően a FÉNY KFT. -nek, mint 
szervezetnek nincsenek feladatai. 
 
52. cikk: Függetlenség 
(1)  A felügyeleti hatóságok az e rendelet alapján rájuk ruházott feladatok elvégzése és hatáskörök 

gyakorlása során teljesen függetlenül járnak el. 
 
53. cikk: A felügyeleti hatóság tagjaira vonatkozó általános feltételek 
54. cikk: A felügyeleti hatóság létrehozására vonatkozó szabályok 
2. szakasz: Illetékesség, feladatok és hatáskörök 
55. cikk: Illetékesség 
(1)  A felügyeleti hatóság a saját tagállamának területén illetékes az e rendelet alapján ráruházott 

feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására. 
56. cikk: A fő felügyeleti hatóság illetékessége 
57. cikk: Feladatok 
58. cikk: Hatáskörök 
59. cikk: Tevékenységi jelentés 
A felügyeleti hatóság éves jelentést készít a tevékenységeiről, amely tartalmazhatja a bejelentett 
jogsértések típusainak és az 58. cikk (2) bekezdésével összhangban tett intézkedések fajtáit is. A 
jelentést a nemzeti parlamentnek, a kormánynak és a tagállami jogban megjelölt más hatóságoknak 
kell benyújtani. A jelentéseket elérhetővé kell tenni a nyilvánosság, a Bizottság és a Testület számára. 
 
Az érintett cikkely és az egész fejezet végrehajtásához kötődően a FÉNY KFT. -nek, mint 
szervezetnek nincsenek feladatai. 
 
VII. FEJEZET - Együttműködés és egységesség 
 
1. szakasz: Együttműködés 
60. cikk: Együttműködés a fő felügyeleti hatóság és a többi érintett felügyeleti hatóság között 
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(1)  A fő felügyeleti hatóság e cikknek megfelelően, konszenzusra törekedve együttműködik a többi 
érintett felügyeleti hatósággal. A fő felügyeleti hatóság és az érintett felügyeleti hatóságok 
minden releváns információt kicserélnek egymással. 

 
61. cikk: Kölcsönös segítségnyújtás 
(1)  A felügyeleti hatóságok e rendelet egységes végrehajtása és alkalmazása érdekében 

megosztják egymással a releváns információkat, és kölcsönösen segítséget nyújtanak 
egymásnak, valamint a hatékony együttműködést célzó intézkedéseket tesznek. A kölcsönös 
segítségnyújtás különösen információkérésekre és felügyeleti intézkedésekre, például az 
előzetes engedélyezés és egyeztetés, az ellenőrzés és a vizsgálat lefolytatása iránti 
megkeresésekre terjed ki. 

62. cikk: A felügyeleti hatóságok közös műveletei 
 
2. szakasz: Egységesség 
63. cikk: Az egységességi mechanizmus 
64. cikk: Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye 
65. cikk: A Testület vitarendezési eljárása 
66. cikk: Sürgősségi eljárás 
67. cikk: Információcsere 
 
3. szakasz: Európai adatvédelmi testület 
68. cikk: Az Európai Adatvédelmi Testület 
69. cikk: Függetlenség 
70. cikk: Az Európai Adatvédelmi Testület feladatai 
71. cikk: Jelentések 
72. cikk: Eljárás 
73. cikk: Az elnök 
74. cikk: Az elnök feladatai 
75. cikk: Titkárság 
76. cikk: Titoktartás 
 
VIII. FEJEZET - Jogorvoslat, felelősség és szankciók 
 
77. cikk: A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
(1)  Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 

arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

(2)  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

 
78. cikk: A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
(1)  Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

 
79. cikk: Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 
(1)  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, 
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait. 

(2)  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, 



 

36 

 

36

 
Fény Szolgáltató Kft. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

 
Fény GDPR 

V01 
2018.05.25. 

 
  

 

kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében 
eljáró közhatalmi szerve. 

 
80. cikk: Az érintettek képviselete 
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, a 77., 78. és 79. 

cikkben említett jogoknak a nevében való gyakorlásával, valamint – ha a tagállam joga ezt 
lehetővé teszi – a 82. cikkben említett kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével 
olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy Kft.et bízzon meg, amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket 
szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik 
vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik. 

 
81. cikk: Az eljárás felfüggesztése 
(1)  Ha valamely tagállam illetékes bírósága információval rendelkezik arról, hogy ugyanazon 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó adatkezelése tekintetében, ugyanabban a tárgyban egy másik 
tagállam bírósága előtt eljárás van folyamatban, köteles megkeresni e másik tagállam bíróságát, 
hogy megbizonyosodjon arról, valóban folyamatban van-e ilyen eljárás. 

(2)  Ha ugyanazon adatkezelő vagy adatfeldolgozó adatkezelése tekintetében, ugyanabban a 
tárgyban egy másik tagállam bírósága előtt eljárás van folyamatban, valamennyi olyan illetékes 
bíróság, amely előtt az eljárás később indult meg, felfüggesztheti az előtte folyó eljárást. 

(3)  Ha ezen eljárások első fokon vannak folyamatban, valamennyi olyan bíróság, amely előtt az 
eljárás később indult meg, valamely fél kérelmére joghatóságának hiányát is megállapíthatja, ha 
az említett eljárásokra az a bíróság, amely előtt elsőként indult meg az eljárás, joghatósággal 
rendelkezik, és a rá vonatkozó jog az eljárások egyesítését lehetővé teszi.  

 
82. cikk: A kártérítéshez való jog és a felelősség 
(1)  Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem 

vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól 
kártérítésre jogosult. 

(2)  Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, 
amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben 
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

(3)  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2) bekezdése szerinti felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.  

(4)  Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó 
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel 
tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az 
érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a 
teljes kárért.  

(5)  Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést 
fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi 
adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely 
megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt 
felelősségük mértékének.  

(6)  A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell 
megindítani, amely a 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes. 

 
83. cikk: A közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó általános feltételek 
(1)  Valamennyi felügyeleti hatóság biztosítja, hogy e rendeletnek a (4), (5), (6) bekezdésben 

említett megsértése miatt az e cikk alapján kiszabott közigazgatási bírságok minden egyes 
esetben hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek. 

(2)  A közigazgatási bírságokat az adott eset körülményeitől függően az 58. cikk (2) bekezdésének 
a)–h) és j) pontjában említett intézkedések mellett vagy helyett kell kiszabni. Annak 
eldöntésekor, hogy szükség van-e közigazgatási bírság kiszabására, illetve a közigazgatási 
bírság összegének megállapításakor minden egyes esetben kellőképpen figyelembe kell venni 
a következőket:  



 

37 

 

37

 
Fény Szolgáltató Kft. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

 
Fény GDPR 

V01 
2018.05.25. 

 
  

 

a)  a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, figyelembe véve a szóban forgó 
adatkezelés jellegét, körét vagy célját, továbbá azon érintettek száma, akiket a jogsértés 
érint, valamint az általuk elszenvedett kár mértéke; 

b)  a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege; 
c)  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részéről az érintettek által elszenvedett kár 

enyhítése érdekében tett bármely intézkedés; 
d)  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelősségének mértéke, figyelembe véve az általa 

a 25. és 32. cikk alapján foganatosított technikai és szervezési intézkedéseket; 
e)  az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által korábban elkövetett releváns jogsértések;  
f)   a felügyeleti hatósággal a jogsértés orvoslása és a jogsértés esetlegesen negatív 

hatásainak enyhítése érdekében folytatott együttműködés mértéke; 
g)  a jogsértés által érintett személyes adatok kategóriái; 
h)  az, ahogyan a felügyeleti hatóság tudomást szerzett a jogsértésről, különös tekintettel 

arra, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jelentette-e be a jogsértést, és ha igen, 
milyen részletességgel; 

i)  ha az érintett adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben korábban – ugyanabban a 
tárgyban – elrendelték az 58. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések valamelyikét, a 
szóban forgó intézkedéseknek való megfelelés; 

j)  az, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tartotta-e magát a 40. cikk szerinti 
jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási 
mechanizmusokhoz; valamint  

k)  az eset körülményei szempontjából releváns egyéb súlyosbító vagy enyhítő tényezők, 
például a jogsértés közvetlen vagy közvetett következményeként szerzett pénzügyi 
haszon vagy elkerült veszteség.  

(3)  Ha egy adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyazon adatkezelési művelet vagy egymáshoz 
kapcsolódó adatkezelési műveletek tekintetében – szándékosan vagy gondatlanságból – e 
rendelet több rendelkezését is megsérti, a bírság teljes összege nem haladhatja meg a 
legsúlyosabb jogsértés esetén meghatározott összeget. 

(4)  Az alábbi rendelkezések megsértése – a (2) bekezdéssel összhangban – legfeljebb 10.000.000 
EUR összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év 
teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 2 %-át kitevő összeggel sújtható; a kettő közül a 
magasabb összeget kell kiszabni: 
a)  az adatkezelő és az adatfeldolgozó tekintetében a 8., a 11., a 25-39., a 42. és a 43. 

cikkben meghatározott kötelezettségek; 
b)  a tanúsító szervezet tekintetében a 42. és 43. cikkben meghatározott kötelezettségek; 
c)  az ellenőrző szervezet tekintetében a 41. cikk (4) bekezdésében meghatározott 

kötelezettségek; 
(5)  Az alábbi rendelkezések megsértését – a (2) bekezdéssel összhangban – legfeljebb 20.000.000 

EUR összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év 
teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeggel kell sújtani, azzal, hogy a 
kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni: 
a)  az adatkezelés elvei – ideértve a hozzájárulás feltételeit – az 5., 6., 7. és 9. cikknek 

megfelelően; 
b)  az érintettek jogai a 12–22. cikknek megfelelően; 
c)  személyes adatoknak harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítása a 44–49. cikknek megfelelően; 
d) a IX. fejezet alapján elfogadott tagállami jog szerinti kötelezettségek; 
e)  a felügyeleti hatóság 58. cikk (2) bekezdése szerinti utasításának, illetve az adatkezelés 

átmeneti vagy végleges korlátozására vagy az adatáramlás felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának be nem tartása vagy az 58. cikk (1) bekezdését megsértve a hozzáférés 
biztosításának elmulasztása.  

(6)  A felügyeleti hatóság 58. cikk (2) bekezdése szerinti utasításának be nem tartása – az e cikk (2) 
bekezdésével összhangban – legfeljebb 20.000.000 EUR összegű közigazgatási bírsággal, 
illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának 
legfeljebb 4 %-át kitevő összeggel sújtható; a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni.  

(7)  A felügyeleti hatóságok 58. cikk (2) bekezdése szerinti korrekciós hatáskörének sérelme nélkül, 
minden egyes tagállam megállapíthatja az arra vonatkozó szabályokat, hogy az adott tagállami 
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székhelyű közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervvel szemben kiszabható-e 
közigazgatási bírság, és ha igen, milyen mértékű.  

(8)  A felügyeleti hatóság e cikk szerinti hatásköreit megfelelő, az uniós és a tagállami joggal 
összhangban álló eljárási garanciák – ideértve a hatékony jogorvoslat lehetőségét és a 
tisztességes eljárást – biztosításával gyakorolja. 

(9)  Ha a tagállam jogrendszere nem rendelkezik közigazgatási bírságokról, e cikk oly módon 
alkalmazható, hogy a bírságot az illetékes felügyeleti hatóság kezdeményezésére az illetékes 
nemzeti bíróság rója ki e jogorvoslatok hatékonyságának és a felügyeleti hatóságok által 
kiszabott közigazgatási bírságokéval megegyező hatásának biztosítása mellett. A kiszabott 
bírságoknak minden esetben hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E 
tagállamok az e bekezdésnek megfelelően elfogadott jogszabályokról 2018. május 25-ig, az ezt 
követően azokat módosító jogszabályokról, illetve az azokat érintő későbbi módosításokról 
pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot.  

 
84. cikk: Szankciók 
(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó további szankciókra 

vonatkozó szabályokat, különösen azon jogsértések tekintetében, amelyek nem tartoznak a 83. 
cikkben meghatározott, közigazgatási bírságokkal sújtható jogsértések közé, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak 
és visszatartó erejűnek kell lenniük. 

(2)  A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően elfogadott jogszabályokról 2018. május 25-ig, az 
e szabályokat érintő minden későbbi módosításról pedig haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot.  

 
IX. FEJEZET - Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések 
85. cikk: A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog 
(1)  A tagállamok jogszabályban összeegyeztetik a személyes adatok e rendelet szerinti 

védelméhez való jogot a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggal, 
ideértve a személyes adatok újságírási célból, illetve tudományos, művészi vagy irodalmi 
kifejezés céljából végzett kezelését is. 

(2)  A személyes adatok újságírási célból, illetve tudományos, művészi vagy irodalmi kifejezés 
céljából végzett kezelésére vonatkozóan a tagállamok kivételeket vagy eltéréseket határoznak 
meg a II. fejezet (elvek), a III. fejezet (az érintett jogai), a IV. fejezet (az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó), az V. fejezet (a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetek részére történő továbbítása), a VI. fejezet (független felügyeleti hatóságok), a VII. 
fejezet (együttműködés és egységesség) és a IX. fejezet (az adatkezelés különös esetei) alól, 
ha e kivételek vagy eltérések szükségesek ahhoz, hogy a személyes adatok védelméhez való 
jogot össze lehessen egyeztetni a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz 
való joggal. 

(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot azon jogi rendelkezésekről, amelyeket a (2) bekezdés 
alapján elfogadtak, továbbá haladéktalanul értesítik a Bizottságot az említett jogi 
rendelkezéseket érintő későbbi módosító jogszabályokról, illetve módosításokról. 

 
86. cikk: A személyes adatok kezelése és a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános 

hozzáférés 
A közérdekű feladat teljesítése céljából közhatalmi szervek, vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek, 
illetve magánfél szervezetek birtokában lévő hivatalos dokumentumokban szereplő személyes 
adatokat az adott szerv vagy szervezet az uniós joggal vagy a szervre vagy szervezetre 
alkalmazandó tagállami joggal összhangban nyilvánosságra hozhatja annak érdekében, hogy a 
hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést összeegyeztesse a személyes adatok e 
rendelet szerinti védelméhez való joggal. 
 
87. cikk: A nemzeti azonosító számok kezelése 
A tagállamok részletesebben meghatározhatják a nemzeti azonosító számok vagy egyéb általános 
jellegű azonosító jelek kezelésének konkrét feltételeit. Ebben az esetben a nemzeti azonosító számok, 
illetve az egyéb általános jellegű azonosító jelek felhasználására kizárólag az érintett jogainak és 
szabadságainak e rendelet szerinti megfelelő garanciái mellett kerülhet sor.  
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88. cikk: Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggően 
(1)  A tagállamok jogszabályban vagy kollektív szerződésekben pontosabban meghatározott 

szabályokat állapíthatnak meg annak érdekében, hogy biztosítsák a jogok és szabadságok 
védelmét a munkavállalók személyes adatainak a foglalkoztatással összefüggő kezelése 
tekintetében, különösen a munkaerő-felvétel, a munkaszerződés teljesítése céljából, ideértve a 
jogszabályban vagy kollektív szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését, a munka 
irányítását, tervezését és szervezését, a munkahelyi egyenlőséget és sokféleséget, a 
munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, a munkáltató vagy a fogyasztó tulajdonának 
védelmét is, továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy kollektív 
gyakorlása és élvezete céljából, valamint a munkaviszony megszüntetése céljából. 

(2)  E szabályok olyan megfelelő és egyedi intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek 
alkalmasak az érintett emberi méltóságának, jogos érdekeinek és alapvető jogainak 
megóvására, különösen az adatkezelés átláthatósága, vállalkozáscsoporton vagy a közös 
gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adattovábbítás, 
valamint a munkahelyi ellenőrzési rendszerek tekintetében. 

(3)  Minden tagállam legkésőbb 2018. május 25-ig értesíti a Bizottságot azon jogi rendelkezésekről, 
amelyeket az (1) bekezdés alapján elfogad, továbbá haladéktalanul értesíti a Bizottságot az 
említett jogi rendelkezéseket érintő későbbi módosításokról.  

 
89. cikk: A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések 
(1)  A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból folytatott kezelését e rendelettel összhangban az érintett jogait és 
szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, 
hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják 
különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az 
álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok 
megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már 
nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.  

(2)  A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból folytatott kezelése vonatkozásában az uniós vagy a tagállami jog – az e 
cikk (1) bekezdésében említett feltételekre és garanciákra is figyelemmel – eltérést állapíthat 
meg a 15., 16., 18. és 21. cikkben említett jogokat illetően, ha e jogok valószínűsíthetően 
lehetetlenné teszik vagy súlyosan hátráltatják az adott célok elérését, és azok 
megvalósításához szükség van ilyen eltérésre.  

(3)  A személyes adatok közérdekű archiválás céljából való kezelése vonatkozásában az uniós 
vagy a tagállami jog – az e cikk (1) bekezdésében említett feltételekre és garanciákra is 
figyelemmel – eltérést állapíthat meg a 15., 16., 18., 19., 20. és 21. cikkben említett jogokat 
illetően, ha e jogok valószínűsíthetően lehetetlenné teszik vagy súlyosan hátráltatják az adott 
célok elérését, és azok megvalósításához szükség van ilyen eltérésre.  

(4)  Ha a (2), illetve (3) bekezdésben említett adatkezelés egyidejűleg más célokat is szolgál, az 
eltérést kizárólag az érintett bekezdésben említett adatkezelési célokra kell alkalmazni.  

 
90. cikk Titoktartási kötelezettségek 
(1)  A tagállamok egyedi szabályokat fogadhatnak el annak érdekében, hogy meghatározzák a 

felügyeleti hatóságoknak az 58. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában foglalt hatáskörét 
olyan adatkezelőkre vagy adatfeldolgozókra vonatkozóan, amelyek az uniós vagy a tagállami 
jog alapján, vagy az illetékes nemzeti szervek által alkotott szabályok alapján szakmai 
titoktartási kötelezettség vagy azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettség hatálya alá 
tartoznak, ha ez szükséges és arányos a személyes adatok védelméhez való jog és a 
titoktartási kötelezettség összeegyeztetése érdekében. E szabályokat csak azokra a személyes 
adatokra kell alkalmazni, amelyeket az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó e titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenység során kapott vagy szerzett.  

(2)  Minden tagállam legkésőbb 2018. május 25-ig értesíti a Bizottságot az (1) bekezdés alapján 
elfogadott szabályokról, továbbá haladéktalanul értesíti a Bizottságot az említett szabályokat 
érintő későbbi módosításokról.  
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91. cikk Egyházak és vallási szervezetek létező adatvédelmi szabályai 
(1)  Ha egy tagállamban egyház, illetve vallási szervezet vagy közösség e rendelet 

hatálybalépésének időpontjában átfogó szabályokat alkalmaz a természetes személyek 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme vonatkozásában, e szabályok tovább 
alkalmazhatók, ha összhangba hozzák őket e rendelettel. 

(2)  Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően átfogó szabályokat alkalmazó egyház vagy vallási 
szervezet egy független felügyeleti hatóság ellenőrzése alá tartozik, amely lehet egy külön, erre 
a célra egyedileg kijelölt hatóság is, feltéve hogy megfelel az e rendelet VI. fejezetében 
megállapított feltételeknek. 

 
X. FEJEZET - Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok 
 
92. cikk: A felhatalmazás gyakorlása 
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott 

felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg. 
(2)  A Bizottságnak a 12. cikk (8) bekezdésében és a 43. cikk (8) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre 
2016. május 24-től kezdődő hatállyal. 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk (8) bekezdésében és a 
43. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.  

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és 
egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.  

(5)  A 12. cikk (8) bekezdése és a 43. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal 
meghosszabbodik.  

 
93. cikk: Bizottsági eljárásrend 
A továbbiakban olyan nemzetközi joggal összefüggő „záró rendelkezési” cikkelyek kerülnek 
megfogalmazásra, amelyek a FÉNY KFT.  saját szabályozásában nem igényelnek eljárás 
rögzítését: 
 
XI. FEJEZET - Záró rendelkezések 
 
94. cikk: A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése 
95. cikk: Kapcsolat a 2002/58/EK irányelvvel 
96. cikk: Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal 
97. cikk: A Bizottság jelentései Európai Parlament és a Tanács elé 
98. cikk: Az egyéb uniós adatvédelmi aktusok felülvizsgálata 
99. cikk: Hatálybalépés és alkalmazás 
(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba. 
(2)  Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni. 
 
Pécs,  2018. május 20. 
 
 
         Dr. Savanya Csaba 
              a FÉNY KFT.   

ügyvezető igazgatója 
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Az adatvédelmi rendelet alkalmazására történő felkészülés: 12 lépésben 
 
A FÉNY KFT.  adatvédelmi szabályzata nem egy egyszer és mindenkorra összeállított kész, a 
jogszabály alkalmazására szolgáló vezetői akaratot kinyilvánító rendelet, hanem egy vezérlésből és 
visszacsatolásból álló, irányítási folyamatok eredményeként kialakuló szabályozás folyamatterméke. 
Első lépésként az elvárásokat fogalmazzuk meg benne, majd azok folyamatos alkalmazása során, 
az EU-rendelet szellemének megfelelően az időközben kialakított „iratmintákat” házi 
szabványként fogadjuk el és alkalmazzuk. 
 
Az adatkezelés rendbetétele nagy adminisztratív munkával jár. Elöljáróban tisztáznunk kell, hogy a 
FÉNY KFT.  hivatalos adatait csakis az Kft. Ügyvezető szervezetén keresztül kezeli, csak arra a 
tevékenységre lehet FÉNY KFT. tevékenységként hivatkozni, amely regisztrált kezdeményezés, 
és következésképpen, az ügyrendek szerint, munkaszámmal rendelkezik. Tehát olyan 
tevékenységek, amelyek nincsenek a Kft. nyilvántartásában, bárki, bármilyen formában hivatkozik is 
ezzel kapcsolatban a FÉNY KFT. -re, nem tekinthetők Kft. célja szerinti tevékenységnek, azokra nem 
vonatkozik a FÉNY KFT., mint jogi személy felelőssége. Ennek megfelelően tehát először fel kell 
mérni, hogy milyen adatokat kezelünk és hol.  
 
Az adatvédelmi rendelet alkalmazására történő felkészülés 12 lépése 
 
1. Adatvédelmi tudatosság erősítése 
Biztosítsuk a szervezeten belüli szakmai felkészültséget az új jogszabálynak való megfeleléshez. Az 
adatkezelő illetőleg adatfeldolgozó szervezetén belül az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában közreműködő munkavállalók megfelelő felkészültsége elengedhetetlen az új 
adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásához. Ezt a célt szolgálja a szabályzat ilyen formában 
történt közreadása. 
 
2. Az adatkezelés kritériumainak felülvizsgálata 
Tekintsük át az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. 
Kövessük, rögzítsük az adatok sorsát. A kötelezően létrehozandó, gondosan megszerkesztett 
adatvédelmi szabályzattal összhangba tudunk kerülni az általános adatvédelmi rendeletben 
lefektetett elszámoltathatóság elvével és biztosítani tudjuk a jogszerű adatkezelés vagy 
adatfeldolgozást.  
 
3. Az érintett megfelelő tájékoztatása 
Az érintett jogai kapcsán biztosítsuk az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új 
szabályoknak megfelelően. Ügyeljünk arra, hogy ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán 
alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett 
hozzájárult. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott 
tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint hogy azt világos és 
közérthető nyelven fogalmazzák meg, illetve – ezen túlmenően – szükség esetén vizuálisan is 
megjelenítsék. A tisztességes és átlátható adatkezelés elve továbbá megköveteli, hogy az érintett 
tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről, és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is 
az érintett rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához 
szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. 
A tájékoztatáshoz való jog előzetesen, az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az 
érintettet.  
 
4. Az érintettek jogai 
Tekintsük át az érintett jogaira és a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat. Ellenőrizzük az 
adatkezelési műveleteinket, hogy az érintettek jogai maradéktalanul érvényesülhessenek. Az új 
adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai a következők: 

• a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés; 
• azok helyesbítése; 
• törlése („az elfeledtetéshez való jog”); 
• kezelésének korlátozása; 
• a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás; 
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• az adathordozhatósághoz való jog. 
A legfontosabb újdonság az adathordozhatósághoz való jog. E joga alapján az érintett jogosult arra, 
hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel 
olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, 
hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a 
keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet 
szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az 
adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el 
a tényleges joggyakorláshoz. 
 
5. Az érintett hozzáférési joga 
Tekintsük át a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó új szabályokat és teljesítési határidőket. Az új 
szabályok szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe 
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettségnek való könnyű megfelelést biztosítja egy olyan 
biztonságos online rendszer üzemeltetése, melyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan 
hozzáférhet a szükséges információhoz.  
 
6. Az adatkezelés jogalapja 
Tekintsük át a szervezetünk által végzett adatkezeléseket, majd az új szabályozás által meghatározott 
jogalapokhoz és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségekhez igazodva biztosítsuk az információs 
önrendelkezési jog érvényesülését. Ügyeljünk arra, hogy a törléshez való jog („az elfeledtetéshez 
való jog”) alapján az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles 
törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. A 
hozzájárulás mint jogalap tehát egy hangsúlyosabb törlési kényszert jelent az adatkezelőre nézve.  
 
7. A hozzájárulás feltételeinek felülvizsgálata 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vizsgáljuk meg az adatkezelés folyamatát a 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés új adatvédelmi rendelet szerinti kritériumait illetően. Miként az 
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info-tv.) a hozzájárulás és kifejezett hozzájárulás fogalmát is alkalmazza, úgy az új 
általános adatvédelmi rendeletben szintén megtalálható. A kettő közötti esetleges különbség egyik 
joganyag vonatkozásában sincs meghatározva, azonban fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, 
hogy amennyiben hozzájáruláson alapuló adatkezelésről van szó, a hozzájárulás kizárólag akkor 
tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, az önkéntességet, a 
határozottságot (egyértelműség) és a tájékozottságot is teljesíti. A hozzájárulásból 
félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés 
az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az 
adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.  
 
8. Gyermekek jogainak kiemelt védelme 
Amennyiben a szervezet gyermekek személyes adatait is kezeli, fordítsunk kiemelt figyelmet a 
rendelet információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában megállapított, 
gyermekek adatkezelésére vonatkozó szabályaira. A gyermek életkora az Info-tv.-ben és az új 
adatvédelmi rendeletben is meghatározó. Az új szabályok értelmében a közvetlenül gyermekeknek 
kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes 
adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött 
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben 
jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve 
engedélyezte. A hozzájárulás tekintetében a tagállamok 13. életévnél nem alacsonyabb életkort is 
megállapíthatnak.  
 
9. Adatvédelmi incidens bejelentése 
Az Info-tv. jelenleg nyilvántartás-vezetési kötelezettséget állapít meg az adatvédelmi incidenssel 
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza 
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az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására meFény Kft. tt 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az 
érintett kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad.  
 
Az új szabályok értelmében személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén 
bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a 
tudomására jutott – meFény Kft. szi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem 
jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve. 
 
10. Beépített adatvédelem, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat 
Az új szabályok értelmében, bizonyos esetekben az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően 
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell lefolytatni. E magánszférára gyakorolt hatások előzetes 
felmérésének kötelezettsége ugyan magában rejti az adminisztratív terhek növekedését, azonban a 
magas kockázatú adatkezeléseknél az információs önrendelkezési jog érvényesülésének megfelelő 
biztosítása érdekében indokolt lehet, hogy az adatkezelő az adatkezelést megelőzően 
hatásvizsgálatot végezzen arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes 
adatok védelmét hogyan érintik. 
 
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat szerint az adatkezelési műveletek olyan magas kockázattal járnak, 
amelyet az adatkezelő nem képes a rendelkezésre álló technológia és a végrehajtási költségek 
szempontjából is megfelelő intézkedésekkel mérsékelni, az adatkezelést megelőzően a felügyeleti 
hatósággal konzultálni kell. A hatásvizsgálat során – figyelemmel az adatkezelés jellegére, hatókörére, 
körülményére és céljaira valamint a kockázatok forrásaira – meg kell vizsgálni, hogy a tervezett 
adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. 
 
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat szerint az adatkezelési műveletek olyan magas kockázattal járnak, 
amelyet az adatkezelő nem képes a rendelkezésre álló technológia és a végrehajtási költségek 
szempontjából is megfelelő intézkedésekkel mérsékelni, az adatkezelést megelőzően a felügyeleti 
hatósággal konzultálni kell. A hatásvizsgálat során – figyelemmel az adatkezelés jellegére, hatókörére, 
körülményére és céljaira valamint a kockázatok forrásaira – meg kell vizsgálni, hogy a tervezett 
adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. 
 
Magas kockázatú adatkezelési műveletek példálózó felsorolása: nagyszámú érintett; nagy 
mennyiségű személyes adat; kiszolgáltatott személyek, pl. gyermekek adatainak kezelése; 
profilalkotás; viselkedés vagy mozgás követése; különleges adatok kezelése. 
 
A rendelet arról is intézkezik, hogy mikor nem szükséges hatásvizsgálatot lefolytatni.  
 
Ha az előírt adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a 
kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, 
a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. 
 
Ha a felügyeleti hatóság véleménye szerint a tervezett adatkezelés megsértené e rendeletet – 
különösen, ha az adatkezelő a kockázatot nem elégséges módon azonosította vagy csökkentette –, a 
felügyeleti hatóság az adatkezelőnek és adott esetben az adatfeldolgozónak írásban tanácsot ad, 
továbbá gyakorolhatja rendeletben említett hatásköreit.  
 
11. Az adatvédelmi tisztviselők 
Az új általános adatvédelmi rendelet a belső adatvédelmi felelősök kinevezését az Info-tv. 
szabályainál szélesebb adatkezelői körben teszi kötelezővé. A közhatalmi és közfeladatot ellátó szerv, 
bűnügyi adatállományt kezelő illetve feldolgozó szerv esetében belső adatvédelmi felelős kötelező 
kinevezésén túl olyan adatkezelőknél is elrendeli az adatvédelmi tisztviselő kinevezését, ahol a fő 
tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, 
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hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű 
megfigyelését teszik szükségessé.  
 
Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését, az érintettek 
jogérvényesítésének elősegítését célozza. Az Kft. érdekében átmenetileg adatvédelmi munkatársi 
feladatkör, mint munkaköri csatolt feladat megbízása látszik célszerűnek. 
 
12. Az adatvédelmi felügyeleti hatóság illetékessége 
Az Info-tv. 2. § (1) bekezdése értelmében e törvény hatálya a Magyarország területén folytatott 
minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, 
valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.  
 
A (3) bekezdés szerint a törvényben foglaltakat kell alkalmazni, ha az Európai Unió területén kívül 
személyes adatok kezelését folytató adatkezelő az adatfeldolgozással Magyarország területén 
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adatfeldolgozót 
bíz meg, vagy itt lévő eszközt használ fel, kivéve, ha ez az eszköz csak az Európai Unió területén 
átmenő adatforgalom célját szolgálja. Az ilyen adatkezelőnek Magyarország területén képviselőt kell 
kineveznie. A törvény hatálya egyben megalapozza a Hatóság illetékességi területét is.  
 
Az új általános adatvédelmi rendelet esetében a felügyeleti hatóság a saját tagállamának területén 
illetékes az e rendelet alapján ráruházott feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására. 
 
Fő felügyeleti hatóság illetékessége: nemzetközi vállalatok, határon átnyúló adatkezelések esetében 
a rendelet kijelöl egy fő felügyeleti hatóságot, amelyet az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi központja vagy egyetlen tevékenységi helye fog meghatározni. A fő felügyeleti hatóság 
jogosult eljárni az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által végzett határokon átnyúló adatkezelés 
tekintetében. A fő felügyeleti hatóság az érintett felügyeleti hatóságokkal információcserét folytat és 
együttműködik, valamint hatáskört ruházhat át. 
 
Amennyiben a szervezet tevékenységi köre nem csak egy országra korlátozódik, vizsgáljuk meg, 
mely országban végezzük az adatkezelés jelentős részét (ez többnyire az anyavállalat székhelye), 
majd ez alapján győződjünk meg arról, mely ország hatósága jár majd el fő felügyeleti hatóságként 
adatkezelésünk tekintetében. 
 
Adatkezelési nyilvántartás: 
Ha bárhol a cég dolgaiban olyan adatot találni, ahol név van, azokra vonatkozik a FÉNY KFT. , mint 
jogi személy felelőssége, így az összeállítandó adatvagyon leltárba tartoznak, ezért ezt a listát fel 
kell venni ebbe a nyilvántartásba. Ennek megfelelően tehát először fel kell mérni, hogy milyen 
adatokat kezelünk és hol.  
 
Minden ilyen adat kapcsán meg kell tudni válaszolni, hogy milyen alapon kezeljük az adatokat 
(a jogcímekről mindenki talál tájékoztatót a szabályzat leíró, ismertető részében is), de két jogcím lesz 
a legfontosabb: az egyik esetben az adatot jogi kötelezettség miatt kell kezelni, a másik fő esetben 
pedig a szervezet jogos érdeke az, amiért az adatokat kezeli. A szabályzat megjelenéséig érvényes 
eljárási rend, ezt a jogos érdeket, mint jogcímet nem ismeri, csak etikai, erkölcsi értékként várta el az 
Kft.i tagságtól a közösség érdekeinek betartását. A két fő jogalap csoport esetén eltérnek a 
nehézségek:  
 
A jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén is meg kell mondani azt, hogy melyik 
jogszabály az alapja az adatkezelésnek? Valószínűleg mindenki tudja, hogy a számviteli - adózási 
papírokat 8 évig kell megőrizni, és a könyvelő feltehetően azt is tudja, hogy hol lehet ez a 
jogszabályban. És a munkaviszony meglétét igazoló papírokat például meddig kell megőrizni? És 
vajon ez hol van előírva? Ez a megőrzési hisztéria azért fontos, mert ha a határidő letelt, akkor ezen  
jogcímen most már nem is lehetnének meg az Kft.nél az adatok, mert kötelezően selejtezni kell - a 
határidő lejártakor azonnal! Ez így alapvetően jogi és adminisztratív feladat, de attól még 
végrehajtandó.  
 



 

45 

 

45

 
Fény Szolgáltató Kft. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

 
Fény GDPR 

V01 
2018.05.25. 

 
  

 

Ha az adatkezelés oka a másik fő csoport, az Kft. jogos érdeke, akkor itt nem kell jogszabály-
kutatásába merülni, de mindegyik esetében érdekmérlegelési tesztet kell végrehajtani.  
Ha van ilyen teszt, akkor is kell hozzá egy alapos ok, hogy pontosan melyik adatot meddig és mire 
akarjuk használni, meg kell határozni, hogy mikor fogjuk törölni és addig is ki nézheti meg. Ha idáig 
eljutottunk, akkor adattisztítást kell végrehajtani: ha gond van a jogcímmel vagy a céllal, vagy ha a 
nyilvántartás szükséFény Kft. lenül részletes - azokat ki kell törölni!  
 
Az adatbiztonság:  
Az adatok lehetnek számítógépen és papíron, és nem veszhetnek el és nem ismerheti meg senki, aki 
erre nem jogosult. A kezelt adatok biztonságát is garantálni kell. Ezeken az adatokon azért kell 
végig menni, mert az is bírságolási ok, ha az Kft.nél adatvédelmi incidens - milyen szép szó! - 
következik be (pl. elveszítenek egy céges telefont, elromlik egy számítógép és voltak rajra nem 
mentett adatok, pl. egy szerződés tervezet). Ha bekövetkezik ilyesmi, akkor ezt ki kell vizsgálni, 
nyilvántartásba kell venni, és szükség esetén be kell jelenteni az adatvédelmi hatóságnál.  
 
Itt az lesz az egyik fő kérdés, hogy az adatgazda vigyázott-e az adatokra? Az adatvédelem lehet 
informatikai jellegű, de szervezési és fizikai elemekből is állhat. A spanyol viaszt nem mi találtuk fel, 
sokszor elég egy kis józan paraszti ész, és egy adag üldözési mánia. Mindenesetre azt is 
dokumentálni kell, hogy milyen adatbiztonsági intézkedéséket tettünk.  
 
Adatok átadása adatkezelőnek: 
Normál esetben azt, akinek az Kft. átadja az adatokat: adatkezelőnek hívják, pl. a könyvelő, vagy a 
bérelszámolás, vagy a futárszolgálat, vagy egy marketing ügynökség, vagy egy rendezvényszervező, 
vagy a nyomda, vagy más. Mindezekkel olyan módon kell a megállapodását megváltoztatnunk, hogy 
a szerződésben az Kft. kellően védve legyen. Alapesetben ugyanis a FÉNY KFT.  felel az adatkezelő 
hibájáéért is. Nagyon fontos lehet, hogy az Kft. kellően körültekintő és gondos volt-e az adatkezelő 
kiválasztásakor, és az adatkezelő számára kiadott megbízási utasítások során is.  
 
Szerződések adatkezeléssel foglalkozó klauzulái: 
Mivel adatkezelés majdnem minden szerződéskötéskor és teljesítésékor felmerül, a legtöbb 
szerződésének a végére az adatkezeléssel foglalkozó klauzulát kell beépíteni. De hasonló 
problémája lesz annak is, ha az Kft. dolgozói céges laptopot vagy telefont használnak. Nagyjából 
az van, hogy a magáncélú használatot kénytelen leszünk korlátozni, vagy betiltani - mert 
másképp szinte kezelhetetlen a jogi helyzet. Attól persze a telefonon maradnak személyes adatok – 
azonban ennek az eszköznek a továbbiakban az Kft. az adatkezelője!  
 
Különleges adatok kezelése: 
Vannak olyan különleges adatok, amelyeket tilos kezelni - általában - de azért sok a szükségszerű 
kivétel. Az könnyen belátható, hogy normál esetben a dolgozó vallása, politikai nézetei, szexuális 
irányultsága nem nyilvántartható - kivéve amikor az Kft. célszerinti működése közben ilyen célirányos 
tudományos vagy statisztikai felmérést végez. Viszont, ha egy vállalati rendezvény kapcsán 
megkérdezzük, hogy ki allergiás és mire allergiás – már hogy számára ehető kaját kapjon - az már 
egészségügyi adat - megint eltérő szabályokkal. Hasonlóan gondunk lehet egy vállalati Mikulás 
rendezvénnyel, ahol a gyerekekről kellene megtudni pl. hogy egészségesek-e - az is adat, hogy 
egészséges. És ekkor már egy gyermek egészségügyi adatainak kezelése a jogi háttér! Üzemorvos, 
munkaegészség-ügy, alkalmassági vizsgálat, van itt is minden tilalom alá kerülő, nem nyilvános adat! 
 
Ágazati törvények hatálya: 
Az ágazati törvények szövevényes sokaságában eligazodni az újabb gond. Az Kft. adatkezelésének 
egyik lényeges része a marketinghez kapcsolódik. (Ne feledjük, hogy a gazdasági reklámról külön 
jogszabály van, és hogy ez így is maradjon azt a GDPR rendelet is megengedi.) Az, hogy mikor és 
mennyiben fogják a két joganyagot harmonizálni az kétséges, de ez senkit sem akadályoz meg abban, 
hogy helytelen eljárás esetén az elkövetett adatbiztonsági vétség miatt, az elkövetőt megbírságolják. 
Ágazati törvények hatását csak úgy tudjuk elkerülni, ha tevékenységünkkel szigorúan maradunk a 
„civil törvény” hatáskörében. 
 
Adatvédelmi munkatárs: 
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Annak érdekében, hogy az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos feladatok folyamatos és 
állandó felügyelet valamint felelős szakmai irányítás alá kerüljenek, ha a gyakorlat bebizonyítja, hogy 
nem elégséges a megfogalmazott és mindenkihez eljuttatott írott szabályzat útmutatása és 
alkalmazásának számonkérése, adatvédelmi munkatárs kijelölése válhat szükségessé. A 
kinevezendő adatvédelmi tisztségviselő nem feltétlenül külsős megbízású szerződéses 
munkaviszonyú szolgáltató, de nem feltétlenül teljes főállású munkatárs - sőt ezen feladata mellett 
lehet más munkaköri feladata is. Elsősorban mikrovállalatok számára, ahol a munkavállalók száma 10 
fő alatt alakul, annak érdekében, hogy valamikor legalább megkezdődjön ez a folyamat, az is 
lehetséges, hogy a cég dolgozói közül bízunk meg valakit ezzel a munkával.  
 
Iratmintákat célszerű rendszeresíteni az adatvédelmi munka megkönnyítésére. A legfontosabb 
iratminták felsorolását itt közöljük:  
 
Adatvédelmi tájékoztató minta honlaphoz 
A cégeknek a honlapjukon részletes, könnyen érthető adatvédelmi tájékoztatót kell elhelyezni, 
melynek tartalmát jogszabály szabályozza. 
 
Hozzájáruló nyilatkozat - nem természetes személy természetes személy képviselőjének… 
A cégeknek meg kell szerezniük azoknak a személyeknek (képviselőknek, kapcsolattartóknak, stb.) 
az adatkezelési hozzájárulását, akik a cég nem természetes személlyel kötött szerződéseiben vannak 
megnevezve. 
 
Munkavállalói nyilatkozat az adatkezelési szabályzat megismeréséről és titoktartási… 
A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkavállaló nyilatkozik arról, hogy megismerte az 
Adatvédelmi Szabályzatot és munkavégzése során a személyes adatokat az abban írtaknak 
megfelelően kezeli, valamint tudomásul veszi titoktartási kötelezettségét 
 
Adatkezelési tájékoztató - természetes személyekkel kötött szerződés mellékleteként… 
A cégeknek természetes személlyel kötött szerződés esetén tájékoztatni kell ügyfelüket adatai 
kezeléséről. 
 
Adatkérő lap és előzetes tájékoztató személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez… 
Az irat az adatkérő formanyomtatványt és a hozzá tartozó hozzájárulás-kérő tájékoztatót is 
tartalmazza. 
 
Adatkezelések nyilvántartása 
A cégeknek az elszámoltathatósági elv értelmében a felelősségükbe tartozóan végzett adatkezelési 
tevékenységekről nyilvántartást kell vezetniük. 
 
Az iratminták kialakítása a konkrét ügyek aktuális ügyintézőinek feladatkörébe tartozik, azok 
jóváhagyása és validálása a munkakört felügyelő vezető hatáskörébe kerül! 
 
Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: 

• Személyes adat akkor kezelhető, ha 
o ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
o azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi hatóság (pl.: önkormányzat) rendelete elrendeli.  
• Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe 

vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi 
CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése céljából kezeli. 

• Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.  
• Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes 

adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt 
kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását 
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megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra 
hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a 
szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az 
érintett figyelmét fel kell hívni. 

• Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a könyvelést és bérszámfejtést, szolgáltatási 
szerződés alapján végző megbízott Társaság, amelynek képviselője: Szabó Magdolna. 

• Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó 
utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, 
illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok 
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. 
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

• Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, 
telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.  

• A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes 
adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, 
így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére 
vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon 
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül 
szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a 
szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés 
vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe 
vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult. 

• Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét 
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a 
szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés 
vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való 
adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa. 

• Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval 
együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató 
átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. 
Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a 
harmadik felet értesíti. 

• Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait 
törli. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a 
szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. 

• Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és 
elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja 
teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett 
kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés 
jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan 
rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők 
kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. 

• A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és 
előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt 
működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot 
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az 
esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból 
haladéktalanul törli a szolgáltató, és részére elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld. 
Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus 
levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs 
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társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti 
igényét bejelentheti. 

• Regisztrációhoz, részvételi díjhoz (előfizetéshez) kötött szolgáltatásaink esetében ügyfeleink 
számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, 
speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket 
a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat 
ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás igénybevételét 
kezdeményezték. 

• A regisztrációval az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési 
szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat meFény Kft. 
tte, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. 

• Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti 
honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő 
portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és 
a valóságos gyakorlatot tükrözi. 

• Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód 
eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-
mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy 
eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik 
korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

• Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes 
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak 
kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket 
úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes 
adataihoz, s ezáltal, nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 

• Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem 
kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a 
jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt 
a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott 
hozzájárulás esetén tesszük meg. 

• Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel 
személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget 
téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

• Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden 
szükséges lépést meteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a 
hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése 
(tehát offline adatkezelés) során. 

• A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. 
• Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt 

szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről 
személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, 
amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői 
beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek 
személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem 
lehet igénybe venni). 

 
Érintettek jogai: 

• Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. 

• Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
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alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a 
tájékoztatást. 

• Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam 
külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy 
bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint 
az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az 
érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az 
adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti. 

• A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. 
• A személyes adatot törölni kell, ha: 

o kezelése jogellenes, 
o az érintett kéri, 
o az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy 

a törlést törvény nem zárja ki, 
o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt, 
o azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

• A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

• Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 
o a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 
az adatkezelést törvény rendelte el, 

o a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

o a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
• Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és 
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

• Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

• Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
 
 
A FÉNY KFT.  Adatvédelmi Szabályzatánako alkalmazását 2018. május 25.-től visszamenőleg 
folyamatosan elrendelem.  
 
 
Pécs,  2018. május 20. 
         Dr. Savanya Csaba 
              a FÉNY KFT.   

ügyvezető igazgatója 
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