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Adatkezelés? – dehogy, 
nem is végzünk adatkezelést! 

– példák nem adatkezésre – 
 

Dravecz Tibor, INTEGRITY Kft. 
 
 
 
 
  

 A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 
 

 
 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi 
Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható. 

https://integrity.hu/
https://integrity.hu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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 Nem minden adatkezelés, amit valaki esetleg annak gondol vagy kiállt ki! 
 

 Személyes adatok kezelését nem valósíthatjuk meg anélkül, hogy információ-
feldolgozást ne végeznénk.  
o Ha nincs információfeldolgozás, akkor nincs személyes adatkezelés sem. 

 

 Ha tevékenységünk szempontjából nem információ valami, vagy azt a valamit 
nem információként kezeljük, akkor annak a valaminek a kapcsán nem 
végezhetünk személyes adatkezelést sem. 

 
 

  

https://integrity.hu/
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Adat versus információ 

 

Ne keverjük össze  

 az adat (data),  

 az információ (information), 

 és a tudás (knowledge)  
fogalmát! 
 

A személyes adatot a GDPR és az Infotörvény információként definiálja.  
Adatként se a GDPR, se az infotörvény nem definiálja a személyes 
adatot1. 

 

                                                           
1 Ettől függetlenül jogszabály nem rendelkezik úgy, hogy személyes adat az nem adat vagy nem szabadna adatnak lennie.  
Persze arról sem rendelkezik jogszabály, hogy személyes adat az nem uborka (jogszabály nem tilja, következésképpen megengedi, hogy 
személyes adat uborka legyen). Ettől függetlenül a személyes adat jellemzően nem uborka, és személyes adatot nem kellene külön 
megfontolás nélkül adatnak vélelmezni. 

https://integrity.hu/
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"„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;" 

Adatvédelmi rendelet (GDPR magyar nyelvű változata), 4. cikk, Fogalommeghatározások, 1. pont 
 
 

"Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ 
esetében alkalmazni kell." 
Általános adatvédelmi rendelet preambuluma 
 
 
 

"‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’)" 

GDPR, Article 4 (Definitions) (1) 
 
 

"The principles of data protection should apply to any information concerning an identified or identifiable natural 
person." 
GDPR Preamble (26) 
 
 
  

https://integrity.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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"Az adat nem információ, ahogy ötven tonna cement még nem felhőkarcoló."  
- Clifford Stoll  

 
 

Személyhez/személyekkel kapcsolatba hozható vagy személyhez/személyekhez kapcsolódó 
adat/ok/ NEM SZEMÉLYES ADAT/OK/!  
– legalábbis általánosságban nem igaz, hogy azok lennének. 
 
 

Mindig vizsgáljuk azt, hogy ami személyes adatnak tűnik,  
az valóban személyes adat-e:  

vizsgáljuk, hogy amiről szó van az információ-e! 
 
 
 

Dravecz Tibor:  
Emlékeztető: a személyes 'adat'nem adat, hanem információ-az adat és az információ fogalma  
Adatvédelmi workshop, 2019. október 8. 
  

https://integrity.hu/
https://www.cert.hu/sites/default/files/emlekezeto_a_szemelyes_adat_nem_adat_hanem_informacio_prezentacio_2019-10-08f_0.pdf
https://www.cert.hu/sites/default/files/emlekezeto_a_szemelyes_adat_nem_adat_hanem_informacio_prezentacio_2019-10-08f_0.pdf
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Előszó: Taxisofőr, mint nem adatkezelést végző 

 

 A csomagban számítógép van, tele személyes adatokkal. 

 Megkérjük a sofőrt, hogy őrizze meg a csomagunkat, 
amíg elintézünk egy ügyet. 

 
 
 

A taxis TÁROL és TOVÁBBÍT. 
 

A taxis felel az utasáért és csomagjáért, az utasnál és 
csomagjaiban lévő adatokért is felel – bizonyos szinten 
felelős az adatokért. 
 
 

"„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon … 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" 
– GDPR 4. cikk 1. 

https://integrity.hu/
https://media.istockphoto.com/vectors/businesswoman-calling-for-a-taxi-vector-id815747782?k=6&m=815747782&s=612x612&w=0&h=RblUVfJJZIYCxEACmOBZsZwsRXSS2waeRRdDJD-bNro=
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 Adatkezelést végez-e a taxis? 
 

 Adatkezelő vagy adatfeldolgozó-e a taxis? 
 

 Kötni kell-e vele adatfeldolgozói szerződést, mielőtt igénybe vesszük szolgáltatását? 
 
 

Hülyének fog-e nézni bennünket a taxis, ha mielőtt beülnénk a kocsijába ezen kérdéseket 
kívánnánk tisztázni vele? - Persze, hogy annak! 
 

Érdekes módon, ennek ellenére az informatikai szolgáltatókkal analóg helyzetekben 
hasonlóan próbálunk eljárni!  
 

Nem arról van szó, hogy az adatokkal vagy információkkal kapcsolatban ne lenne felelőssége 
egy datacenternek vagy más szolgáltatónak — mert van. A taxisnak vagy futárnak is van 
felelőssége az általa átvett, szállított, továbbított, vagy akár elvesztett adatokkal és 
információval szemben. De ettől még szó sincs arról, hogy a taxis vagy futár, vagy egy 
datacenter adatfeldolgozó vagy a szóban forgó adatok kapcsán adatkezelést végző lenne. 
  

https://integrity.hu/
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Amikor nincs adatkezelési cél 
 

Példa: 
Véletlenül nekünk címeznek egy e-mail üzenetet, melyben személyes információk vannak, 
de nekünk semmiféle szándékunk nincs ezen adatok kezelésére. 

 

Példa: 
Küldenek nekünk egy levelet, melyben olyan személyes adatok is szerepelnek, 
melyekkel nekünk semmiféle adatkezelési szándékunk nincs.  
— Például megírja egy ügyfelünk, hogy elnézésünket kéri, de nem tudott résztvenni a 
találkozón, mert kankója (gonorrhoea) miatt – melyet barátnőjétől kapott el – sürgősen a 
bőr- és nemigondozóban volt megjelenése. 
— Nekünk eszünk ágában nincs kezelni az ügyfelünk nemibetegségével kapcsolatos 
egészségügyi személyes adatokat! Barátnője adatait pláne nem akarjuk kezelni!2  

                                                           
2 azért hozunk adatkezelési döntéseket, célt is meghatározunk, célunk lehet a szóban forgó személyes adatok nem kezelése, illetve törlése 
vagy zárolása 

https://integrity.hu/
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Szeméttelep, hulladékégető 
 Elszállítja tőlünk a hulladékot (tele személyes adatokkal) - továbbít, gyűjt,  

 válogatja rendszerezi a hulladékot (ezzel együtt a személyes adatokat), 

 tárolja, megőrzi (a személyes adatokat), 

 feldolgozza és/vagy megsemmisíti a hulladékot (átalakítja, megrongálja, akár meg is semmisíti a személyes 
adatokat) 

 elszállítja a hulladék egy részét vagy átalakított részét valamely harmadik világban található hulladékfogadó 
országba (olyan országba, melyben a személyes adatok már kívül esnek a GDPR védelmén) 

 
 
 

„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; 
Általálnos adatvédelmi rendelet, 4. cikk (Fogalommeghatározások) 2. 
  

https://integrity.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


 

INTEGRITY Kft. ADATKEZELÉS? - DEHOGY, NEM IS VÉGZÜNK ADATKEZELÉST! 12/39 

DON'T PANIC, TOWEL DAY, 25 MAY 2021 

[*]  

https://integrity.hu/
https://www.fkf.hu/hulladekhasznosito-mukodese
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Példák nem adatkezelést végzőkre 
 Taxisofőr 

 Akaratlan 'adatkezelő' 

 Szeméttelep és hulladékégető 
További példák: 

 Irodaház 

 Takarítónő 

 Széfszolgáltató (széfben elhelyezett dolgok tekintetében) 

 Távközlési/Internet szolgáltató 

 Datacenter (datacenterben ügyfelek által tárolt adatok tekintetében) 

 (Magyar) Posta (küldemények tartalma tekintetében) 

 E-mail postafiók szolgáltatást nyújtó szolgáltató (az e-mail üzenetek tartalma tekintetében) 

 Cloud backup szolgáltató (ügyfelei által mentett adatok tekintében) 

 …  

https://integrity.hu/
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Persze a taxi- vagy buszsofőr, vagy fuvarozó vállalkozó is kezel bizonyos személyes 
adatokat (ügyféladatokat),  
 
 

de most inkább arra figyeljünk, hogy ők milyen személyes adatoknak bizonyosan 
nem kezelőik! 
 

  

https://integrity.hu/
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Ingatlan bérbeadó 

 
 

  

https://integrity.hu/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-a-terv-a-masodik-hullamra-meguszhatjuk-a-tomeges-home-office-t-magyarorszagon.1102082.html&psig=AOvVaw0sRBHYOtbVPigStgO1RwZ-&ust=1615729975914000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOivgbK1re8CFQAAAAAdAAAAABAD
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A takarítónő sem adatkezelő 
 

 

Az irodában dolgozó takarítónő, illetve 
munkáltatója (takarítócég) sem végez 
adatkezelést az irodában lévő adatokon 
(akkor sem, ha azok ott elhelyezett 
számítógépeken vannak). 

  

https://integrity.hu/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D128550905437394&imgrefurl=https://www.facebook.com/MGCLady/&tbnid=CEoJSbnPzjl39M&vet=12ahUKEwjh9uyv3a3vAhWBZRUIHYABDKEQMyguegUIARCPAg..i&docid=-B7cRi-9_qX0QM&w=594&h=603&q=cleaning lady&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjh9uyv3a3vAhWBZRUIHYABDKEQMyguegUIARCPAg
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Széfszolgáltatás 
 

 

"„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy 
adatállományokon … 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" 
– GDPR 4. cikk 1. 

A széf tartalma tekintetében a széfszolgáltató nem adatkezelő.3 

                                                           
3 Példa: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Szefberlet_USZ_20200701.pdf  

https://integrity.hu/
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Szefberlet_USZ_20200701.pdf
https://s3.envato.com/files/265969131/052519 (5).jpg
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Távközlési/Internet szolgáltató 
 

Alice        
 

 
      

 (Mo.) 
 

     

  (EU) 
 

    

   (USA) 
 

   

    (???) …   
      

 
 

      (Mo.) Bob 
 
 
 
  

https://integrity.hu/


 

INTEGRITY Kft. ADATKEZELÉS? - DEHOGY, NEM IS VÉGZÜNK ADATKEZELÉST! 19/39 

DON'T PANIC, TOWEL DAY, 25 MAY 2021 

Hardver szerviz 
 

 Gépjármű szerviz 

 Számítógép vagy mobil telefon szerviz 
 

Rendszergazda 
 

Kutyasétáltató és rendszergazdai is jellemzően adatkezelő, de milyen személyes adatoknak is a kezelője, és 

miknek nem? 

Szoftvergyártó 
 

Konkrétan nézzünk egy példát, szoftverfrissítés során a szoftvergyártó (szolgáltató) adatbázis-konverziót végez 

egy könyvelő cég teljes könyvelési adatbázisán. Nem a személyes adatokon végzi ezt a szolgáltató, neki a 

megbízója által kezelt információk kezelésével semmilyen célja nincs! Az adatokat amiket a szoftveres 

szolgáltató kezel, azok nem személyi adatok (információk)! Felelőssége is van: csakhogy éppen ezen felelősség 

nem GDPR-ből vagy az Infotörvény Adatvédelmi rendelkezéseiből fakad! 

https://integrity.hu/
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Datacenter 

 
 
 

https://integrity.hu/
https://w.media/wp-content/uploads/2020/08/Legrand-Data-Center-Solutions-1200x622.jpg
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Természetesen nem adatkezelője a datacenter 

 ügyfelei szerverein tárolt adatoknak, 

 ügyfelei által tőle igénybe vett eszközökön tárolt adatoknak, 
 
bár speciális kivételek lehetnek, amikor is más jogviszonyban a datacenter szolgáltatója adatkezelést is végez bizonyos adatokkal kapcsolatban.  
 
  

https://integrity.hu/
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Egy ijesztő, de megtörtént magyarországi példa: 
 

egy bank szervertermének klímaszállítóját, illetve 
klímaszervizét a bank adatfeldolgozójának próbálták 
kikiáltani! 
 

Mivel is próbálták indokolni: 

 ha klímatizálás meghibásodik, akkor az hatással lehet a szerverteremben tárolt adatokra, 
o akár adatok elérhetőségét, rendelkezésre-állását érinti, 
o sőt akár adatvesztéshez (megsemmisüléshez) is vezethet egy súlyosabb klimatizációs probléma, 

 valamint a klímások a szerverteremben tartózkodhatnak, amikor ott munkájukat végzik. 
 

 

 
  

https://integrity.hu/
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Magyar Posta 
 

 Postai alapszolgáltatás 
“Postai alapszolgáltatás: a levélpostai küldemények felvétele, továbbítása, kézbesítése, továbbá a postautalványszolgálat.” 

 Csomagküldemény 

 Levélküldemény 
“közlést, továbbá - postai szolgáltatási szerződés alapján továbbítható - tárgyat tartalmazó … zárt postai küldemény.” 

 Levelezőlap 
“Levelezőlap: szabványosított anyagú és méretű, közlést tartalmazó, nem zárt postai küldemény.” 

 Távmásolat, postai faxszolgáltatás4, távirat5 
“Távmásolat: papíron készült, írásról, ábráról, képről postai nyilvános távmásoló berendezés és távközlési hálózat útján továbbított, távirat módján kézbesített másolat.” 

 Postafiók 
 “Csoportos levélszekrény: többlakásos lakóház kapualjában, lépcsőházában, vagy telek bejáratánál elhelyezett több, egyenként névvel megjelölt levélszekrény.” 

 “távíró és adatátviteli szolgáltatás” 

 “nyilvános távbeszélő állomáson távbeszélőszolgáltatás” 
1992. évi XLV. törvény a postáról (már nem hatályos jogszabályi helyekről idéztünk) 
2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 

  

                                                           
4 Posta-Világfax szolgáltatás https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Posta_Vilagfax_3_melleklet.pdf  
5 Távirat https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Tavirat_ASZF_1_fuggelek.pdf, a Magyar Posta távirat-szolgáltatása időközben már megszűnt 

https://integrity.hu/
https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Posta_Vilagfax_3_melleklet.pdf
https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Tavirat_ASZF_1_fuggelek.pdf
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Nem valósít meg a Magyar Posta  

 (akár zárt, akár nyílt) postai küldemény tartalma, 

 faxüzenet, 

 távirat tartalma 
kapcsán adatkezelést. 
 
Hasonlóképpen elektronikus levelező szolgáltatást nyújtás során sem valósul 
meg az üzenetek tartalma (content) kapcsán adatkezelés. 
 
  

https://integrity.hu/
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Végez persze adatkezelést a Magyar Posta, 
 

és végez adatkezelést az elektronikus levelezőszolgáltást nyújtó szolgáltató is, 
 

csak jellemzően az elektronikus levelek tartalma nem képezi 
adatkezelés tárgyát. 

 
  

https://integrity.hu/
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E-mail szolgáltató 
 

Elektronikus levelezőszolgáltatást nyújtó szolgáltató,  
pusztán azért mert ilyen szolgáltatást nyújt,  
 
nem válik az elektronikus levelek tartalmában (e-mail content) található 
személyes adatok kezelőjévé (se adatkezelő, se adatfeldolgozó). 
 
  

https://integrity.hu/
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Borítékadatok: A levél tartalma: 

 

A szolgáltató adatkezelője a boríték adatainak. 
 

A szolgáltató nem adatkezelője a 
levél tartalmának! 

 

https://integrity.hu/
https://i.pinimg.com/originals/01/4c/a3/014ca30d37a2b7a0cb89a78af362301b.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/photo_24893359_old-envelope-and-letter-on-a-white-background.html&psig=AOvVaw3Y2MaAzkMKatp3h5Qr-uvM&ust=1615803850060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDCmcbIr-8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Borítékadatok  
(envelope): 

A levél tartalma 
(content): 

Return-Path: <elstavaleco@cpanel.wayneshostingworld.co.uk> 
Delivered-To: ***@integrity.hu 
Received: by integrity.hu (Postfix, from userid 65534) 
 id 8633D24A3C; Sun, 14 Mar 2021 02:15:44 +0100 (CET) 
Received: from d.mx.integrity.hu (d.mx.integrity.hu [195.56.45.242]) 
 by integrity.hu (Postfix) with ESMTP id 340102491D; 
 Sun, 14 Mar 2021 02:15:43 +0100 (CET) 
Received: from cpanel.wayneshostingworld.co.uk (wayneshostingworld.co.uk [78.129.234.106]) 
 (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) 
 (Client did not present a certificate) 
 by d.mx.integrity.hu (Postfix) with ESMTPS id E3FCF598 
 for <admin-c@integrity.hu>; Sun, 14 Mar 2021 02:15:42 +0100 (CET) 
To:Resent-Cc 
 :Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List- 
Received: from elstavaleco by cpanel.wayneshostingworld.co.uk with local (Exim 4.94) 
 (envelope-from <elstavaleco@cpanel.wayneshostingworld.co.uk>) 
 id 1lLFM3-006yLQ-F6 
 for admin-c@integrity.hu; Sun, 14 Mar 2021 01:15:39 +0000 
To: ***@integrity.hu 

Tárgy (subject): Fizetési hiba 
 

Levéltörzs (body): 
 

<https://www.mkbnetbankar.hu/resources/i
mages/mkb/icon_mkb_logo.ico>  
  

Tisztelt Ügyfelünk, 
  

Az adataiban nemrégiben felmerült hibák 
miatt nem tudtuk feldolgozni a beérkezo 
átutalásokat a fiókjába. Kérjük, kattintson ide 
<https://disdag.ngawikab.go.id/wp-
content/ngg/modules/joy.php>  és kövesse a 
lépéseket a fiókjának lekéréséhez. 
  

Sajnáljuk az okozott kellemetlenségeket. 
  

Köszönjük, hogy minket választott. 
  

MKB BANK Nyrt. 
 

https://integrity.hu/
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A Magyar Posta törvény, és saját szabályai (ÁSzF) szerint is küldeményt számos esetben/okkal  

 felbonthat,  

 megvizsgálhat, 

 akár meg is semmisítheti, annak tartalmát értékesítheti. 
 

Idézünk a Postatörvényből: 

 "(4) A postai szolgáltató a zárt postai küldeményt felbonthatja, ha 
a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli 
átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható; 
b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;" 

Néhány példa felbontás lehetőségére, vagy olyan esetekre, amikor a Magyar Posta magának a felbontást: 

 A Magyar Posta ÁSzF-e szerint felbonthatja azért, mert a felbontás eredményeképpen a címzett nevének és címének a Posta tudomására 
jutását várja (e-mail szolgáltató jellemzően ilyet nem enged meg magának a mai világban!), sőt nem csak felbonthatja, hanem az ÁSzF 
szerint fel is bontja, ha címzett nevét vagy címét nem tudja megállapítani a küldeményből; 

 "a postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó 
természete miatt annak … alpontokban meghatározott időtartamú őrzése a Postától nem várható el"; 
o "A felbontást követően a Posta, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, 

egyéb esetekben a tartalmát megsemmisíti." 

 "A Posta a zárt postai küldeményt felbontja, ha a) a postai küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása 
érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a postai küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható; b) 
a postai küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;" 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf  
 

https://integrity.hu/
https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf
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A Magyar Postát (illetve más postai szolgáltatókat, futárokat, szállítmányozókat) 

 saját maga, 

 az adatvédelmi hatóságok (pl. NAIH), 

 bíróságok, 

 jellemzően az adatvédelmi jogászok, 

 és jellemzően senki más sem 
tekinti az általa kezelt küldeményekben lévő személyi adatoknak  

 SE ADATKEZELŐJÉNEK,  

 SE ADATFELDOLGOZÓJÁNAK, 

 se olyan szolgáltatónak, aki egyáltalán a küldemények tartalmában lévő személyes adatokat kezelné  
– azaz úgy szokás a Postára tekinteni, mint aki ilyen személyi adatokat abszolút, de nem kezel. 

 

PROVOKATÍV VITAINDÍTÓ: Kérdem én, honnan jön az az elképesztő gondolata Gipsz Jakabnak, hogy 
meggyanúsítsa e-mail szolgáltatóját, hogy a szolgáltató a küldemények tartalmában lévő személyes adatokat 
kezeli (például annak okán gyanúsítva szolgáltatóját, mert az malware szűrést és spamszűrést végez)?! — És 
honnan jön Gipsz és társai Kft-nek az az elképesztő gondolata, hogy adatfeldolgozójának titulálja pusztán azért 
levelezésének szolgáltatóját, ha az nem csigaposta, hanem elektronikus levelezőszolgáltatást nyújt számára?  

Ne diszkrimináljunk pusztán azért mert valami elektronikus!   

https://integrity.hu/


 

INTEGRITY Kft. ADATKEZELÉS? - DEHOGY, NEM IS VÉGZÜNK ADATKEZELÉST! 31/39 

DON'T PANIC, TOWEL DAY, 25 MAY 2021 

(Cloud) backup szolgáltató 
 

Backup szolgáltató jellemzően nem adatkezelője a backup adatoknak. 
 
Akinek az eddigiek alapján ez még esetleg nem nyilvánvaló, annak az alábbi kifejtettek már bizonyára nyilvánvalóvá teszik. 
 
  

https://integrity.hu/
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A 'nem adatkezelő' felelőssége 
 
 

A 'nem adatkezelő' is felel személyes adatokért, ezzel kapcsolatos kárért! 
 

– Azonban ezen felelősség nem a GDPR-ből vagy az Infotörvényből fakad, nem 

ezen jogszabályok definíciója szerinti adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként 

felel érte szolgáltató. 
 

Személyes adatok védelmét egészében nem fedi le a GDPR és az Infotörvény, 

azonban szó sincs arról, hogy egy takarítónő, egy rendszergazda, vagy egy 

datacenter ne felelne adott esetben a neki felróható kárért, ne lenne köteles 

megfelelő óvintézkedéseket tenni és védelmet nyújtani.  

https://integrity.hu/
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"Nézsonra járt, nyalkás brigyók 
turboltak, purrtak a zepén, 
nyamlongott mind a pirityók, 
bröftyent a mamsi plény."   – Tótfalusi István: A Gruffacsór (Lewis Carroll, Jabberwocky műve alapján) 
 

Adathordozó, adat, információ, tudás 
 

Legyünk tudatában annak, hogy  

 ADATot vagy INFORMÁCIÓt kezelünk-e, 

 adat- vagy információfeldolgozást (data or information processing) végzünk-e! 
 

„személyes adat6”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely INFORMÁCIÓ 

                                                           
6 A GDPR és jogszabályok rendkívül zavaró szóhasználatot vezettek be.  Nemigen tévesztett volna meg senkit, ha a személyes adatot személyes plénynek nevezték volna el a jogalkotók, de 

nem, sajnos nem így jártak el, a GDPR információt adatnak nevezett el, nyilván egyetlen cél vezethette a jogalkotót ebben, az, hogy mindenkit összezavarjon ☹ Ha a GDPR szövegét 
magunknak lementjük, átírjuk mindenütt a személyes adatot személyes plényre, rögtön meglátjuk, hogy mennyivel kevésbé értelemzavaró szöveget kaptunk. Azért jó az ‘plény’ szó, mert 
nem kelt téves asszociációt, senki nem gondol személyes plényt mondván adatra vagy valami oda nem illő fogalomra, ellenben, ha személyes adatot mondunk, akkor ott kísér bennünket az 
adat fogalma. A szerző javasolja, hogy a magyar jogban a jogalkotó, illetve a fordító a személyes adatot mindenütt cserélje ki személyes plényre. 
 

https://integrity.hu/
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GDPR, 4. Cikk 1. 

 

“he complained that his stock was low, and entreated 
me "to give him something as an encouragement to 
ingenuity, especially since this had been a very dear 
season for cucumbers."” 
– Jonathan Swift: Gulliver's Travels,  
PART III. A VOYAGE TO LAPUTA, BALNIBARBI, 
LUGGNAGG, GLUBBDUBDRIB, AND JAPAN. 

 
 

Félreértés ne essék,  

 noha a személyes adat az per definíció információ,  

 ettől függetlenül egy adott darab személyes adat amellett, hogy információ,  
o lehet még más is,  
o pl. speciális esetben lehet, hogy  

 éppen egy uborka,  
 más esetben egy óceánjáró,  

https://integrity.hu/
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 horribile dictu akár adott esetben még adat is lehet 😊 

Sikerült megtalálni a személyes adatokat az 
uborkában,  

 
 
 

már csak ki kell vonnunk! 
  

https://integrity.hu/
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Mielőtt még az adat és információ fogalmát definiálgatni kezdenénk, nézzünk példákat olyan 
esetekre, amikor nagyon nem mindegy, hogy valami éppen adat avagy információ: 
 

 törlés, 

 megsemmisítés, 

 titkosítás, 

 tárolás, 

 közlés, 

 … 
 
 

Törlés – törlünk-e információt akkor, amikor bizonyos adatot törlünk? 
 
  

https://integrity.hu/
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Legyünk figyelemmel erre:  
 

az információ relatív fogalom! 
 
 

 Ami X-nek információ, az Y-nak nem biztos, hogy információ. 
 

 Amit X nem képes kezelni, azt Y képes lehet kezelni. Amit X képes kezelni, azt Y képtelen lehet kezelni. 
o Vagy amit valaki nem képes extra erőfeszítések (extra ráfordítás) nélkül kezelni. 
o Vagy amit valaki már, vagy még nem tud kezelni, de egyszer valamikor vagy valaha majd kezelni 

tudta/tudja. 
 

 Amit X töröl/megsemmisít, és már nem tud visszaállítani, azt Y képes lehet visszaállítani. 
 
 
 

 

Elgondolkodhatunk ezen is: Lehet olyan is, hogy X töröl vagy megsemmisíti Z érintett személyes adatát; 
Z kérésére a törölt személyes adat visszaállítását jogszerűen megtagadja; de Y kérésére, Y részére már 
megteszi a helyreállítást, és mindezt jogszerűen tette. 

  

https://integrity.hu/
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Mi is az adat, és mi az információ? 
 

7  

Emlékeztető: a személyes 'adat' nem adat, hanem információ - az adat és az információ fogalma - Dravecz Tibor 
INTEGRITY Kft. 2019. október 8. 

                                                           
7 https://www.cert.hu/sites/default/files/emlekezeto_a_szemelyes_adat_nem_adat_hanem_informacio_prezentacio_2019-10-08f_0.pdf  

https://integrity.hu/
https://www.cert.hu/sites/default/files/emlekezeto_a_szemelyes_adat_nem_adat_hanem_informacio_prezentacio_2019-10-08f_0.pdf
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Ha valamit ezek után sem értünk, akkor is van válasz - ti. a végső válasz: 

 

Van egy elmélet, amely szerint ha valaha bárki felfedezi, hogy pontosan hogy kell eleget tenni a GDPR-nek és 
miért, akkor a GDPR azonnal eltűnik, és helyébe valami még bizarrabb és megmagyarázhatatlanabb dolog lép.8

 

                                                           
8 Quoting Fit the Seventh of the radio series, on Christmas Eve, 1978: "Narrator: There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the 
Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory mentioned, 
which states that this has already happened." https://en.wikipedia.org/wiki/Phrases_from_The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy  

https://integrity.hu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrases_from_The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy

