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Bevezető
Hírlevelünkben a nem régiben megjelent 

két adatvédelmi tárgyú dokumentum 

tartalmát foglaljuk össze röviden:

1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH) 2020. március végén közzétette 2019. évi 

adatvédelmi beszámolóját. A NAIH a beszámolóban 

ismerteti az egész éves tevékenységét a GDPR 

alkalmazásának gyakorlati kimunkálásáról, mellyel 

kapcsolatban a vállalkozások számára legérdekesebb, és 

a gyakorlatba beépíthető ügytípusokat foglaltuk össze. 

2. Az Európai Adatvédelmi Testület 2020. március 19-én 

adott ki egy nyilatkozatot az adatkezelésekről a 

koronavírus járvánnyal összefüggésben, mely szerint az 

Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv a 

mobiltelefon helymeghatározási adatainak gyűjtésére 

vonatkozó jogalkotási intézkedések lehetőségét biztosítja 

a tagállamok számára. 
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Statisztikai adatok
A beszámoló statisztikai adataiból, 

többek között az itt látható 

diagrammból is megállapítható, 

hogy egyre több eljárás indul 

kérelemre, azaz az érintettek 

egyre tudatosabbak a jogaik 

gyakorlása tekintetében.

A legtipikusabb megkeresések 

2019-ben az alábbiak voltak: 

▪ szomszéd ingatlanán 

elhelyezett kamerával való 

megfigyelés;  

▪ munkavállalók kamerás 

megfigyelése;

▪ webshop indítás kapcsán 

honlapon keresztül történő 

adatkezelések;  

▪ marketing anyagok küldéséről a 

leiratkozás nem volt biztosítva;

Hatósági eljárások ügyféltípusonként

adatvédelmi hatósági eljárás kérelemre - GDPR & egyéb

adatvédelmi hatósági eljárás hivatalból - Bűnüldözési Irányelv

titokfelügyeleti hatósági eljárás

adatvédelmi hatósági eljárás hivatalból - GDPR & egyéb

adatvédelmi hatósági eljárás hivatalból - GDPR & egyéb - adatvédelmi incidens

adatvédelmi hatósági eljárás kérelemre - GDPR & egyéb - adatvédelmi incidens
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Adatvédelmi ügyek
A legjellemzőbb témakörök, 

amelyekhez kapcsolódóan sor 

került hatósági eljárás iránti 

kérelem benyújtására:

▪ munkahelyi adatkezelés

▪ követeléskezelők adatkezelése

▪ „kamerás” ügyek

▪ banki adatkezelés

▪ egészségügyi adatkezelés

▪ biztosítók adatkezelése

▪ követelés engedményezésével kapcsolatos 

adatkezelés

▪ hozzáféréshez való jog

▪ érintett jogok teljesítésének megtagadása, illetve 

elmulasztása.

Néhány kiemelt ügytípus és konklúziói

Munkahelyi e-mail fiók ellenőrzése:

▪ Főszabály szerint biztositani kell a 

munkavállaló, vagy meghatalmazottja 

jelenlétét az ellenőrzésen; 

▪ Az érintettet előzetesen tájékoztatni kell az 

ellenőrzésről; 

▪ Az ellenőrzés menetét belső szabályzatban, 

és jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Célhoz kötöttség elve a munkahelyi 

adatkezeléseknél:

▪ Biztosítani kell a szervezeten belül is az 

adatokhoz való  korlátozott hozzáférést  pl. 

bér -nyilvántartás adataihoz csak 

bérszámfejtő férjen hozzá;

▪ A bérszámfejtési célból nyilvántartott 

egyesületi tagsággal rendelkezők nevét nem 

lehet más célból felhasználni.

Tájékoztatás az érintett személyes adatainak 

kezeléséről követeléskezelés esetén:

▪ Átláthatóság elvének szigorú betartása;

▪ Tájékoztatás nyújtás az érintett számára a 

kezelt személyes adatok köréről a 42/2015. 

(III.12.) Korm. rendelet által előírt jogi 

kötelezettségekre is figyelemmel.
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Adatvédelmi incidensek
2019-ben 506 darab adatvédelmi incidenst jelentettek be a NAIH-nak, 

melyekkel kapcsolatban a szektoronkénti eloszlást az alábbi grafikon 

mutatja be:

Incidensbejelentések megoszlása
szektorok alapján 2019

pénzügyi, biztosítási tevékenység egészségügyi, szociális ellátás

kommunikáció, hírközlés kereskedelem

adminisztratív tevékenység oktatás, kutatás

központi közigazgatás könnyűipar, feldolgozóipar

egyéb

A beszámolóban ismertetett tanulsággal 

szolgáló ügyekből kiderül, hogy az incidensek 

legtöbb esetben a biztonsági intézkedések 

hiányára, vagy meglévők elégtelenségére 

vezethetők vissza, ezért az alábbi 

kulcsfontosságú szempontokat javasolt 

figyelembe venni az adatvédelmi incidensek 

megelőzése érdekében: 

▪ megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések bevezetése pl. incidenskezelési 

eljárásrend kezelése és betartása, az 

adathordozó technikai intézkedésekkel 

ellátott védelme, aminek segítségével a 

jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá 

az adathordozón szereplő adatokhoz, annak 

elvesztése esetén sem; 

▪ papíralapú adatkezelés során is biztosítani 

kell az adatok biztonságát; 

▪ kockázatarányos biztonsági intézkedés 

garantálása (pl. egészségügyi adatot 

tartalmazó dokumentumnak könyvelt postai 

küldeményként történő feladása).



6
©2020 KPMG Hungary Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All 
rights reserved. 

6
© 2020 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely 
hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Jogalkotással kapcsolatos tevékenység
A NAIH részére véleményezés érdekében 

megküldött jogszabály-tervezetek száma a 2019-es 

évben is követte az előző évek tendenciáját és 

csökkenő számot mutatott. 

A Hatóság szerint ennek a csökkenő tendenciának az egyik oka lehet az, 

hogy 

▪ a GDPR a korábbi állapothoz képest szűkíti az adatkezeléssel 

kapcsolatos tagállami jogalkotás mozgásterét; 

▪ a dereguláció és a magyar jogszabályok GDPR-hoz igazításának 

befejezését követően a jövőben már főként azzal a hatással lehet 

számolni, hogy mivel a GDPR bizonyos adatkezelési jogalapokkal 

összefüggésben nem teszi lehetővé a nemzeti szintű jogi szabályozást, 

ezért e tárgykörökben kevesebb jogszabály megalkotására kerül sor a 

jövőben.

▪ a GDPR –hoz való hozzá igazítással kapcsolatos szektorális

törvénymódosítások jelentős részére 2018-ban sor került, ám bizonyos 

korrekciók még 2019-ben folytatódtak. 
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Lokációs adatgyűjtés lehetősége az EU-ban
Az Európai Adatvédelmi Testület 2020. március 19-én adott ki egy 

nyilatkozatot az adatkezelésekről a koronavírus járvánnyal 

összefüggésben. A Testület többek között rögzítette, hogy az Elektronikus 

hírközlési adatvédelmi irányelv 15. cikke a mobiltelefon helymeghatározási 

adatainak gyűjtésére vonatkozó jogalkotási intézkedések lehetőségét 

biztosítja a tagállamok számára, ha az az alábbi feltételeknek megfelel:

▪ A jogalkotási intézkedés a közbiztonság védelme érdekében kerül 

bevezetésre; 

▪ ha az szükséges, megfelelő és arányos intézkedést jelent a 

demokratikus társadalomban; 

▪ az intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Alapjogi Chartával és 

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 

Egyezménnyel. 

▪ Ezenkívül az intézkedés az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának ellenőrzése alá tartozik;

▪ Veszélyhelyzet esetén az adatok szigorúan a veszélyhelyzet 

időtartamáig kezelhetők.

▪ Az Irányelv rendelkezése alapján a következő hetekben várható, hogy 

több EU-s országban is elkészül egy olyan applikáció, amely megfelel az 

adatvédelmi előírásoknak és lehetővé teszi a koronavírus nyomon 

követését. 
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