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A Kormányrendelettel érintett személyes adat kezelések
A személyes adatok tekintetében a május 4-én kihirdetett 179/2020. (V. 4.) Kormányrendelet értelmében május 5-től kezdve a
veszélyhelyzet megszűnéséig egyes adatkezelési célból kezelt személyes adatok kapcsán a GDPR-ban és az Infotv.-ben
biztosított érintetti jogok gyakorlása a Kormányrendeletben foglaltak szerint korlátozásra kerül. E célok az alábbiak: a
koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, továbbterjedésének megakadályozása, ideértve az állami
szervek összehangolt feladatellátásának megszervezését is.

A Kormányrendelet az érintetti jogok korlátozását kifejezetten a fentiekben meghatározott célból végzett adatkezelések (pl.
koronavírusos megbetegedések megelőzése) tekintetében állapította meg. Ennek következtében úgy látszik, hogy az egyéb célból
végzett adatkezelések tekintetében a továbbiakban is a GDPR és az Infotv. által lefektetett módon kell biztosítani az érintetti jogokat.

A szabályokat a Kormányrendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő adatkezelésekre, az ehhez kapcsolódó kérelmekre,
tájékoztatásokra, illetve eljárásokra is alkalmazni kell.
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A Kormányrendelet által bevezetett legfontosabb intézkedések
Előzetes tájékoztatáshoz való jog
elektronikus formában való
biztosítása

Panasztételhez és jogorvoslathoz
való jog kapcsán indított eljárás
határidejének kezdő napja

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog kapcsán
biztosítandó tájékoztatást teljesítettnek kell
tekinteni a szóban forgó célból végzett
adatkezelés tekintetében, ha:

Az
Adatvédelmi
Hatóságnál
történő
panasztételhez való jog, az Adatvédelmi
Hatósággal,
illetve
az
adatkezelővel/adatfeldolgozóval
szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
kapcsán benyújtott bejelentés, kérelem, illetve
keresetlevél
alapján
meginduló
eljárás
határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet
megszűnésének napját követő nap.

A beérkező érintetti kérelem alapján
elvégzendő intézkedés
felfüggesztése
•

•

•

A szóban forgó célból végzett adatkezelés
tekintetében az érintettnek az
adatkezelőhöz az érintetti jogok gyakorlása
érdekében benyújtott kérelme alapján
teendő minden intézkedést a
veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell
függeszteni.
Ezen intézkedésekre irányadó határidők
kezdő napja a veszélyhelyzet

megszűnésének napját követő nap.
Az érintettet erről a veszélyhelyzet
megszűnését követően haladéktalanul, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 90 napon belül tájékoztatni
kell.

•

az adatkezelés céljait,

•

jogalapját, és

•

terjedelmét

közérthető
formában
rögzítő
általános
tájékoztató elektronikus úton közzétett
módon az érintett rendelkezésére áll.
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes,
vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos
és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi, vagy
jövőbeli hatályosságáért. A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek
az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes
körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.
A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
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