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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)                           SZE MÉLYISÉGTESZT
- GÉP > CSALÁDTAG (150 LÁJK)               70.520 FB aktív résztvev ő 
- 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, jellemz ő bőrszín, vagyoni
szegregáció mértéke, politikai preferenciák, légszennye zettség

Az AI algoritmusok a fotókon fellelhet ő képi információkat is
képesek szövegszer ű folyékonysággal olvasni! (gondoljuk tovább:
ARCFELISMERÉS, járás egyéni jellegzetességei, gesztikul áció….)

- 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…



- 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

- FACEBOOK - Cambridge Analytica botrány (tömeges profiltörlések,
árfolyamzuhanás) – választás befolyásolás 10 milliós érintetti kör
illegális politikai preferencia vizsgálatával és célzott üzenetekkel +
telefon híváslisták és sms üzenetek tárolása hozzájárulás nélkül

- HSZINCSIANG – UJGUR Autonóm Terület – térfigyelés,
arcfelismerés, mobilokon kémszoftver, kötelező profilozás és
pontrendszer, DNS minták gyűjtése és felhasználása (QR kóddal),
„gondolatrendőrség” a gépi elemzés alapján elvisz átnevel ő táborba.

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 EL ŐTTI HELYZET



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

- 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, jogszer ű 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



ADATKEZELŐ FOGALMA

ALAPFOGALMAK PROBLEMATIKÁJA 

INFOTV. GDPR

…..önállóan vagy másokkal együtt az

adat kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált

eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

……az a természetes vagy jogi személy

………., amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza….

DÖNTÉSHOZATAL KIZÁRÓLAGOS (ÍGY A FELELŐSSÉG IS…),
<<< >>> NINCS SZÓ DÖNTÉSHOZATALRÓL, FELELŐSSÉG
LEHET MÁSHOL



ADATFELDOLGOZÓ FOGALMA

ALAPFOGALMAK PROBLEMATIKÁJA

INFOTV. GDPR

……az adatkezelési műveletekhez

kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott

módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől……

……az a természetes vagy jogi

személy……., amely az adatkezelő

nevében személyes adatokat kezel;

ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADAT <<<
>>> ADATKEZELÉS (MÁS NEVÉBEN, MEGBÍZÁS ALAPJÁN)



NAIH 2012: 
függ ő ügynök adatfeldolgozó, független ügynök 

adatkezel ő
kárfelel ősségi szabályból levezetve

GDPR: más nevében adatot kezel, nem csak technikai
feladatot láthat el, a döntés nincs kivéve a kezéb ől, így
felelőssége is lehet…..tehát kézenfekv őnek látszik,
hogy: a független közvetít ő is csak adatfeldolgozó.

Közös adatkezel ők is lehetnének?
Ha a célt és az eszközt legalább ketten közösen
határozzák meg….magasabb és közös felel ősség!

AKKOR A KÖZVETÍT Ő MI IS?



Adatfeldolgozó alacsonyabb kockázatba tartozik, DE pl.:

- szakértelem, er őforrás, megbízhatóság – garanciákat ad

- titoktartást vállal (és ezért felel)

- vezet nyilvántartást (minden adatkezel őre-adatkezelésre külön)

- nem ő teljesít az ügyféljogok körében (tájékoztatás, korlátozá s,
tiltakozás, hordozhatóság)

- megőrzési szabályok és törlés(visszaszolgáltatás) őt is terheli

- kárfelel ősség terheli az adatkezel ővel együtt

- adatokat szolgáltat és ez alapján audit alá vonja az adatkez elője

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK



- 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 adatkezel őn 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



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


