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HA VALAMIT INGYEN KAPSZ, OTT TE VAGY AZ ÁRU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHOGY A VILÁGBAN ÁLLUNK…. 



FACEBOOK kutatás, avagy amikor a robot  

már megveri az embert…. 
 

- GÉP > MUNKATÁRS (10 LÁJK)  

- GÉP > BARÁT (70 LÁJK)                           SZEMÉLYISÉGTESZT 

- GÉP > CSALÁDTAG (150 LÁJK)               70.520 FB aktív résztvevő  

- GÉP > PARTNER (300 LÁJK)         (átlag ma: 227 like!) 
 

- BIG DATA: nagy mennyiségű, különböző típusú és különböző 

forrásból származó adatok IT eszközökkel történő gyűjtése, 

feldolgozása, és felhasználása – PROFILALKOTÁS, MAGATARTÁS 

BEJÓSLÁS, SZOKÁSOK, KAPCSOLATI HÁLÓK, HANGELEMZÉS 

 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (AI): rátanul az ember számára már 

felfoghatatlanul nagy és bonyolult struktúrákra is - következtetések 

AHOGY A VILÁGBAN ÁLLUNK… 



- AI: GOOGLE STREET VIEW (Stanford egyetem kutatása)  

50 millió kép autókról + helymeghatározási adatok >>> 2 hét elemzés 
alatt (vs. 15 év!): 22 millió autó 2600 kategóriája, 3000 irányítószám, 39 
ezer választási körzet >>> oktatási háttér, jellemző bőrszín, vagyoni 
szegregáció mértéke, politikai preferenciák, légszennyezettség 

Az AI algoritmusok a fotókon fellelhető képi információkat is 
képesek szövegszerű folyékonysággal olvasni! (gondoljuk tovább:  
ARCFELISMERÉS, járás egyéni jellegzetességei, gesztikuláció….) 
 

- Alphonso botrány: ingyenes, gyermekeknek szóló játékok beépülő 
modulja, akár kikapcsolt gépen keresztül vagy zsebben tartva is 
eredményesen hallgatózik. Eddig 250 ilyen játékot találtak. Figyeli a 
háttérzajokat, azonosítja a futó TV vagy rádióműsorokat (és még ki tudja 
mit….) 

AHOGY A VILÁGBAN ÁLLUNK… 



- Ingyenes játék APP – telefon állapot és azonosító, gps helyadatok, 
sd kártya teljes adata és módosítások – törlések, 
internethasználat, hálózati adatok, wi-fi állapot, rezgőegység 
vezérlés, alvás megakadályozása, hangrögzítés, naptári 
események, esemény hozzáadása vagy módosítása és e-mail 
küldése a vendégeknek a házigazda tudta nélkül, tevékenység 
felismerés.  

- APPLE – böngészési előzményeket gyűjt és az iCloud soha nem törölt 
> látogatott oldal, pontos URL, dátum és gyakoriság, stb. 

- UBER – mobiltelefon töltöttségi info >>> akinek merül, az többet 
hajlandó fizetni 

- NETFLIX – díjkitűzés fejlesztőknek – adatbázis közzétesz – IMDb 
adatbázissal összekötve azonosítható személyek – PEREK! 

AHOGY A VILÁGBAN ÁLLUNK… 



- Avtv.: élt 18 évet >>> rengeteg tapasztalat, nagy várakozások:  

 

100% „fogyasztóvédő” attitűd, multi „ellenség” hozzáállás, ombudsmani 

rendszer igazi szankció nélkül (kiskutya, ami hangosan ugat, de nem 

harap)  
 

- Info tv.: élt eddig 5 évet >>> nem lettünk sokkal boldogabbak 

Régihez nagy mértékben hasonló alapok, kevés és nehezen 

alkalmazható könnyítés, EU Irányelv korlátozott átvétele, alapproblémák 

maradnak, lényeges szigorítások (hatóság, AB nyilvántartás, 

adatbiztonság), NAIH már egy serdülő eb, ami morog és odakap a 

kezedhez 
 

- GDPR: 88 oldal, az első 30 oldalon csak a preambulum 173 pontja, 99 

cikk és 50+ oldal a konkrét joganyag, ez már egy kifejlett pitbull, ami letépi 

a kezed 

„TÖRTÉNELEM” – A GDPR ELŐTTI HELYZET 



- EU Rendelet  >>> Európai Unióra érvényes egységes 
adatkezelési rezsim, közvetlen hatály, jórészt kizárja a 
tagállami szabályozást, alkalmazás: 2018. május 25-től 

- BÍRSÁG: 20 MILLIÓ EUR, ill. a vállalkozás éves teljes 
(világpiaci) forgalmának 4%-a 

- Szigorú TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYOK 

- JOGALAPOK: 2 helyett 6 >>> megszűnik a hozzájárulás 
primátusa, jön fel az érdekmérlegelés 

- FELEJTÉS JOGA: egyre nagyobb a digitális térben 
hagyott nyomunk, ezek törlését egy idő után biztosítani kell 

 

GDPR 



- ÁLNEVESÍTÉS: elkülönített adattal nyeri csak vissza 
személyes adat jellegét >>> addig is személyes adat! 

- ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT: általában új 
technológia, magas kockázat: pl. profilalkotás, különleges 
adatok, nyilvános helyek módszeres megfigyelése 

- ADATVÉDELMI INCIDENS: biztonság sérülése, adat 
sérül, elveszik, megsemmisül, hozzáférhetővé válik > 72 
óra a megoldásra, „önfeljelentés”! 

- BEÉPÍTETT ÉS ALAPÉRTELMEZETT ADATVÉDELEM 

- ALAPELVEK+1: ELSZÁMOLTATHATÓSÁG >>> durva 
adminisztráció, folyamatos kockázatelemzés 

 

GDPR 



Célhoz kötött adatkezelés elve  

Meghatározott, egyértelmű és jogszerű cél 
 

Tisztességes, jogszerű és átlátható adatkezelés elve 

A hozzájárulás valóban önkéntes, a felhatalmazás tényleg tájékozott 

döntés eredménye, közérthető kommunikáció, „nyílt lapok” 
 

Adattakarékosság elve 

Alkalmas a cél elérésére és szükségszerű is, nem készletező  
 

Pontosság elve 

Aktualizált (audit!), áttekinthető, az adatalany jogának gyakorlását 

elősegíti (pontos, teljes, naprakész, javított) 
 

Korlátozott tárolhatóság 
 

Az adatbiztonság elve („integritás és bizalmas jelleg”) 

Adatkezelő felelőssége a rá bízott adatok technika fejlettségének 

megfelelő védelme (szervezési és technikai védelem) 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 



 Az adatkezelő képes  kell legyen meghatározni: 

• vállalati szinten milyen személyes adatokkal rendelkezik 

• mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének és milyen célra használja 

• a személyes adatokat mennyi ideig őrzi meg 

• a személyes adatok milyen harmadik felek részére kerülnek átadásra 

Képes kell legyen: 

• törölni az érintettre vonatkozó valamennyi személyes adatot, 

• tájékoztatni az adatalanyokat az adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról, 

• 72 órán belül tájékoztatni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot és az 
adatalanyt az adatvédelmi incidensekről, 

• az adatalanyok által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak az érintettek részére 
szabványosított elektronikus formátumban (pl. Microsoft word) történő átadására. 

Biztosítani kell: 

• a jogot, hogy az adatalany tiltakozhasson a személyes adatainak kezelése ellen, 

• a jogot, hogy az adatalany tájékoztatást kérhessen a személyes adatainak kezeléséről, 

• a lehetőséget, hogy az adatalany tiltakozhasson a személyes adatainak automatizált kezelése 
ellen és automatizált döntéshozatal esetén emberi beavatkozást kérjen, 

• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét, olyan 
formában ahogy a hozzájárulás megadása történt. 

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG ELVE 
Az adatkezelő megfelelően igazolni tudja a személyes adatok 

kezelésének jogszerűségét (DELOITTE összefoglalás) 



Személyes adat: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy 

azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely 

információ (pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 

tényező) 
 

Személyes adat különleges kategóriái: Alkategória, többletvédelem 

indokolt, mert pl. faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra 

utal, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozik, 

egészségügyi adat, genetikai adat, biometrikus adat. 
 

Adatkezelés: bármely művelet elvégzése, így pl. a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, összekapcsolás, korlátozás, törlés. 

ALAPFOGALMAK 



Adatkezelő: 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 (az „agy”, amely döntést hoz….) 
 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi 

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő 

nevében személyes adatokat kezel (a „kéz”, ami végrehajt….) 
 

Profilalkotás: automatizált adatkezelés, amelynek során a személyes 

adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 

preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, 

tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 

elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

 

ALAPFOGALMAK 



 

- HOZZÁJÁRULÁS: maradt a főszabály (40. pr. bek.: „…az 

érintett hozzájárulása vagy valamely egyéb…”), konkrét és 

jogszerű cél, megfelelő előzetes tájékoztatás előfeltétel 
 

- SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: szükséges az abban 

foglaltak teljesítéséhez vagy előzetesen a kérelem 

teljesítéséhez 
 

- JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE: korábbi 

„törvényes jogalap”,  
 

- ÉRDEKMÉRLEGELÉS: jogos érdek érvényesítése, ha 

nem áll szemben az érintett szabadságjogaival 
 

+2: létfontosságú érdek és a közhatalmi jogosítvány gyak. 

JOGALAPOK 



 

- Tájékoztatáshoz való jog (GDPR: keretet ad, Infotv.: 25 

napon belül, ha kéri, akkor írásban, közérthetően és teljes 

körűen, incidensre is kiterjedően, évente 1x ingyen) 
 

- Helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog 
 

- Törléshez való jog (pl. megszűnt cél vagy jogalap) 
 

- Tiltakozáshoz való jog, adathordozhatóság joga 
 

- Automatizált döntéshozatal és profilakotás (jog arra, 

hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya, kivéve ha: 

hozzájárult vagy szerződéses jogalap vagy jogszabály) 
 

ÉRINTETTEK JOGAI 



NAIH eljárása: széleskörű jogosítvány (vö. GVH), 

nemzetközi együttműködés és koordináció, Európai 

Adatvédelmi Testület 

 

Bírósági jogérvényesítés >>> általános jogorvoslat, 

törvényszék előtt, de  
 

a teljes bizonyítási teher az adatkezelőn van!  
 

Szankciók: tájékoztatásra - adatkiadásra kötelezés, zárolás, 

törlés, megsemmisítés, nyilvánosságra hozatal, kártérítés 

Ptk.: Sérelemdíj elismerése az adatvédelemben >>> 

jogsértés >>> objektív alapon jár, csak az összeg kérdés 

JOGORVOSLAT 



- BELSŐ SZABÁLYOZÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA 
 

- AJÁNLÁSOK/ÁF.-OK FELDOLGOZÁSA – ELŐZETES TÁJ., TEL. 

ÜGYF., HR, BEHAJTÁSI TEV., FELHŐSZOLGÁLTATÁS 
 

- FÜGGŐ / FÜGGETLEN ÜGYNÖK – KISZERVEZÉS – 

KÖZZÉTÉTELEK 
 

- ADATKEZELÉS MEGŐRZÉSI IDŐK – MEGSEMMISÍTÉS / TÖRLÉS 

/ ZÁROLÁS 
 

- BELSŐ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS 
 

- DM FELHASZNÁLÁS – ROBINSON – TILTÁSOK KEZELÉSE – 

ADATÁTADÁSOK >>> PANASZKEZELÉS 
 

- HR ADATKEZELÉSEK 
 

- KAMERÁZÁS, INTERNET – MOBIL – HÁTTÉRVIZSGÁLAT 
 

   

AKTUÁLIS KIHÍVÁSOK 



GDPR PROJEKT ELSŐDLEGES FELADATAI 

- Tudatosítás 

- Menedzsment érzékenyítése 

- Munkavállalók oktatása 

- Folyamati szintű felülvizsgálatok, audit beépítése 

- Adatkezelés jellemzőinek meghatározása 

- Adatvédelmi szabályzati struktúra kialakítása 

- Tájékoztatók, nyilatkozatok felülvizsgálata 

- Adatvédelmi kockázatkezelés, kockázati tőketartalékolás 

GDPR PROJEKT 



Fejlesztés 

 Hatásvizsgálat eljárásrendje 

 Adatvédelmi nyilvántartás 

 Adattörlési rendszer 

 Incidens bejelentési rendszer 

Üzleti előnyök kiaknázása – kulcsfogalom: ügyfélélmény! 

 Adatok szabad(abb) áramlása  

 Új intézmények (jogalapok, álnevesítés) 

 Oktatás (értékesítési hálózat és ügyfelek is!) 

GDPR PROJEKT 



 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

 

 


