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A szereplők

Adatkezelő Adatfeldolgozó
további (al)-

adatfeldolgozó

A szerep nem a felek döntésének kérdése, a hatóságok átminősíthetik a szerepeket.

Nem lehet szerződéssel kibújni a felelősség alól.

Problémakör: Adatfeldolgozó vagy közös adatkezelő? (az EUB sem ad egyértelmű választ sok ügyben)



Az adatkezelő

GDPR 4. cikk 7. pont:

- 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/



Az adatfeldolgozó

GDPR 4. cikk 8. pont:

- az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv,

- amely

- az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel



Milyen műveleteket végez az adatfeldolgozó?
GDPR 4. cikk 2. pont:

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

A felsorolás példálózó jellegű!



Milyen kapcsolat van a szereplők között?

• Kötelmi jogviszony: írásba foglalt vállalkozási szerződés

• Amelynek kötelező tartalmi elemeit és felelősségi szabályait a GDPR, a
Ptk. (bizonyos esetekben ágazati jogszabályok is) határozza meg.

• A jogszabályba ütköző szerződés érvénytelen

Kérdés:

Weboldal készítésével megbíz a KKV egy magánszemélyt, aki
szívességből elkészíti és hosztolja a weboldalt. Nem kötnek szerződést,
de a KKV fizet érte. Van érvényes szerződésük? Bírságolhatóak?



Írásba foglalási kötelesség

Ptk. 6:94. § [A szerződés alaki hibájának orvoslása]

• (1) Az alakiság megsértése miatt semmis szerződés a teljesítés
elfogadásával a teljesített rész erejéig érvényessé válik. Ha jogszabály
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást ír elő, vagy
a szerződés ingatlan tulajdonjogának átruházására irányul, a teljesítés a
kötelező alakiság mellőzése miatti érvénytelenséget nem orvosolja.

• (2) A szerződésnek a kötelező alakiság mellőzésével történt módosítása,
megszüntetése vagy felbontása is érvényes, ha az annak megfelelő
tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött. Ha jogszabály
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást ír elő, vagy
a szerződés ingatlan tulajdonjogának átruházására irányul, a szerződésnek a
kötelező alakiság mellőzésével történt módosítása, megszüntetése vagy
felbontása abban az esetben is semmis, ha az annak megfelelő tényleges
állapot a felek egyező akaratából létrejött.



Kiválasztásért való felelősség

GDPR 28. cikk (1) bekezdés:

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.

Kérdés: mi a megfelelő garancia?



Megfelelő garanciák

• EU-n belül tartja az adatokat, de legalábbis külföldre továbbítás
esetén betartja ennek szabályait;

• Megfelelő mérettel rendelkezik;

• Maga is betartja a szabályokat: megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel rendelkezik;

• Munkatársai titoktartási nyilatkozattal rendelkeznek;

• Fel tud mutatni sérülékenységi vizsgálatot

• (...)



Kötelező adatfeldolgozási szerződést kötni?

• A GDPR a „szerződés” kifejezést használja

• Lehet a jogviszony fő tárgyát szabályozó szerződés része, annak melléklete,
de lehet önálló szerződés is

• Lehet önálló kötelezettségvállalás (ÁSZF) is

28. cikk (3)bekezdés:

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



Kötelező tartalmi elemek

A GDPR felsorolása példálózó jellegű („különösen”), ennek oka, hogy a
tagállam által meghatározottak is kötelező elemei a szerződésnek (pl.
vállalkozási szerződés esetén ennek az elemei).

(1) 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
(például bérszámfejtők megőrzési kötelezettsége)



Kötelező tartalmi elemek 2

• Kötelező titoktartás a munkavállalók alkalmazottak részére

• Kötelező biztonsági intézkedések

• Betartja az al-adatfeldolgozóra vonatkozó előírásokat

• Segíti az adatfeldolgozót az érintetti kérelmek megválaszolásában
(például szabályzata van erre)

• Elősegíti a biztonsági intézkedéseket és az incidensbejelentést



Kötelező tartalmi elemek 3

• 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

• Auditok tűrése és dokumentáció bemutatása



Elszámoltathatóság az adatkezelő felé

• az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely
a kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges

• Köteles a jogellenes utasításokra felhívni az adatkezelő figyelmét: az
adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli,
hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami
vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.



További (al) adatfeldolgozó igénybevétele

• Az adatkezelő rendelkezése szerint: általános is lehet

• A további adatfeldolgozókra ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak

• Adatvédelmi szempontból az al-adatfeldolgozóért is felelősségre
vonható az adatkezelő (polgári jogi úton kérhet kártérítést)



Egyéb kötelezettségek

GDPR 30. cikk (2): adatfeldolgozói nyilvántartás:

-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 elérhetősége

- az adatkezelési tevékenységek kategóriái

- Külföldre továbbítás és garanciái

- Technikai és szervezési intézkedések



Kérdések

• Válaszolhat-e az adatfeldolgozó az érintettnek?

Igen, de az adatkezelő teljesíti az érintett kérését.

• Bejelentheti-e az adatfeldolgozó az incidenst?

Nem. Csak az adatkezelő felé.

• Megmutathatja-e az adatfeldolgozói nyilvántartást az adatfeldolgozó az 
érintettnek?

Nem. Üzleti titok (más adatkezelők is benne vannak)

• Kötelező-e az adatkezelőnek tájékoztatni az adatfeldolgozó személyéről az 
érintettet?

• A címzettekről köteles tájékoztatni (vagy azok kategóriáiról)

• Üzleti titok-ez adatfeldolgozási szerződés?

• Nem automatikusan. Egyes feltételei (díj, stb) igen.




