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ADATKEZELŐ VAGY ADATFELDOLGOZÓ?

ADATKEZELŐ FOGALMA

GDPR:  

 adatkezelés céljának és eszközeinek meghatározása, 

 az adatkezelésre vonatkozó döntések meghozatala

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 1/2010. számú véleménye: 

� saját célból történő adatkezelés

� az adatkezelés céljának meghatározása

� az adatkezelés módjának meghatározása – szemben a céllal – csak akkor 
utal adatkezelésre, ha a mód alapvető elemeit azonosítja



ADATKEZELŐ VAGY ADATFELDOLGOZÓ?

ADATFELDOLGOZÓ FOGALMA

GDPR:  
 az, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 1/2010. számú véleménye: 

 az adatkezelőtől különálló jogalany
 nem dönt, hanem végrehajt

SZEMÉLYES ADAT FOGALMA

 azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
bármely információ



ADATKEZELŐ VAGY ADATFELDOLGOZÓ A 
REGISZTRÁTOR?

REGISZTRÁTOROK FŐBB TEVÉKENYSÉGEI
• domain regisztrátor

• Internet szolgáltató

• Egyéb vegyes IT szolgáltató

A regisztrátor az előfizetői adatokat többek között begyűjti, 
rögzíti, tárolja, törli  ADATKEZELŐNEK MINŐSÜL

A regisztrátor a szolgáltatás révén tárolt, továbbított adatok 
tekintetében érdemi döntéseket nem hoz, csak technikai 
műveleteket végez    ADATFELDOLGOZÓNAK MINŐSÜL 

DE co-location, virtualis szerver hosting csak infrastruktúra 
szolgáltatója EGYIK SEM! 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

”Sorok közül” kiolvasható követelmények

� közérthetőség: törvényszöveg idézésének mellőzése, életkori vagy speciális érintetti köri 
sajátosságokhoz alakítás

� átláthatóság: akár táblázatos forma, akár kérdezz-felelek (külön probléma a mobil appok -
technikai akadály nem akadály)

� nem jognyilatkozat
� elfogadás ne az egyedüli opció legyen, ne legyen eleve pepipálva
� jogszerűség: ténylegesen tükrözze az adatkezeléseket
� jogalap megfelelő megjelölése – hozzájárulás nem mindig a megfelelő jogalap, 

visszavonható!
� érintetti jogok biztosítása – NAIH bírságok
� háttéranyagok megléte (pl. érdekmérlegelési teszt, nyilvántartások)



ÚJABB POZITÍV FEJLEMÉNYEK

MAGYAR KÚRIAI DÖNTÉS (2019.06.26.) 

� Személyes adatok relatív megközelítése

(pszeudonimizált egészségügyi adatok esetén a kódoló kulccsal nem rendelkező 
szervezeteknél lévő kódolt adatok nem minősülnek személyes adatnak)

� az érintett azonosítása nem szerepel az adatkezelés céljai között ÉS az azonosítás 
technikailag kizárt → nem személyes adat

EU ADATVÉDELMI BIZTOS EU SZERVEKRE VONATKOZÓ 
IRÁNYMUTATÁSA (2019.11.07.)

� Adatfeldolgozó: hardver és szoftver használatot, biztonsági intézkedéseket ő is 
meghatározhatja

� IT eszköz biztonságáért felelős – adatfeldolgozó

� Adatfeldolgozó nem dönt az adatkezelés elindításáról, jogalapjáról, céljáról



TECHUK VÉLEMÉNY

www.techuk.org

� olyan co-location szolgáltatás, ami kizárólag a környezetet, erőforrást és 
telekommunikációs szolgáltató kiválasztását biztosítja, az nem minősül sem
adatkezelésnek, sem adatfeldolgozásnak

� HA az adatokat nem tudja befolyásolni semmilyen formában 

� DE ekkor is figyelni kell a szerződéses kötelezettségek betartására, fizikai 
biztonsági intézkedésekre



KÖVETKEZTETÉSEK
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