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Képek elhelyezése

Az európaiak nem fognak olyan 

technológiát felkarolni, amelyben nem 

bíznak – a digitális kor nem lehet egyenlő 

sem a Nagy Testvérrel, sem az „internetes 

vadnyugattal.”

Viviane Reding(2014-ig digitális ügyekért 

felelős biztos)
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• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 RENDELETE

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

*

Az a bizonyos
GDPR

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj0id15076180109201404
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• Technikai fejlődés

• 3 mp. alatt 90% pontosságú arcfelismerés +

• Teljes kiszolgáltatottság

• A legnagyobb üzlet! Ezer milliárd Euro/év forgalom

• Határokon átívelő adatforgalom (cloud)

• Óriási mértékű adatfeltöltés (pl.Facebook, Google) 

Miért van rá szükség?
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• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható;

• EU bíróság: IP cím

Kérésre

Mi a személyes adat?
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• A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 

kezelése tilos.

• De! 10 kivétel

Kérésre

Különleges adat
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Kérésre

„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;

Mi az adatkezelés?
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• jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

• nem tisztességes, ha több adatot kérünk

• elszámoltathatóság
• mindent dokumentálni kell

• célhoz kötöttség

• korlátozzuk az adatkezelés

adattakarékosság (csak annyit, amennyi kell)

Alapelvek
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• pontosság, időszerűség

ellenőrizni , megújítani, adatbázis frissítés min. 3 év

• korlátozott tárolhatóság, 

törölni, ha már nem kell, anonimizálás, új jogalap

• integritás és bizalmas jelleg
adatbiztonsági követelmény (csak az férjen hozzá, aki…)

Alapelvek
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hozzájárulás,

szerződés

Biztosítási szerződés

nincs szükség hozzájárulásra

visszavonás sem értelmezhető

jogi kötelezettség

létfontosságú érdek

járvány, katasztrófa

közérdek

jogos érdek

Jogalapok és jelentőségük
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Hozzájárulás

megfelelő tájékoztatáson alapul

önkéntes

kifejezett

visszavonható

jogos érdek

az érintett és az adatkezelői érdek

összehasonlítása

kiemelt szerep

Jogalapok



11

13/14 cikk kötelező elemek

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

marketing célú adatkezelésről

BEVEZEŐ

Az (cég neve). szeretné hozzájárulását kérni marketing célú megkeresésekhez.

A hozzájárulás önkéntes, amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Annak érdekében, hogy megalapozottan tudjon dönteni, a nyilatkozat megtétele előtt

kérjük, olvassa el a lenti tájékoztatót, melyben fontos információkat talál az adatkezelés részleteiről.

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Neve:

Székhelye:

Elérhetősége:

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

adatvedelem@aegon.hu

A SZEMÉLYES ADATOK TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés célja

A személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési dátum.)

• üzletszerzési célból, ………………. termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célú üzenetek küldésére, és személyes megkeresésére fogjuk felhasználni.

Tájékoztató
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Az adatkezelés jogalapja

az Ön hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A megszerzett adatokat átadjuk:

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE

Nem történik.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A marketing célú üzenetek küldése érdekében kezelt adatait visszavonó nyilatkozatáig kívánjuk kezelni.

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6.

cikk (1). bekezdés a) pontja

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A marketing célú üzenetek küldése érdekében kezelt adatait visszavonó nyilatkozatáig kívánjuk kezelni.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

• tájékoztatást,

• helyesbítést,

• törlést,

• kezelés korlátozását,

Az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait géppel olvasható

formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve,

hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei fennállnak.

Társaságunk adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz

fordulhat.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A fent megjelölt adatkezelési célokkal összefüggő döntéshozatal során nem alkalmazunk automatizált

döntéshozatalt vagy profilalkotást.

TOVÁBBI CÉLÚ ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölttől

eltérő célra nem használjuk.

Kötelező elemek

Tájékoztató

http://www.naih.hu/
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

(Kérjük, hogy a döntését a négyzetekben elhelyezett X-jellel jelölje!)

A fenti tájékoztatás alapján

önként hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő személyes adataimat (vezetéknév és keresztnév, születési

dátum, e-mail cím, telefonszám, lakcím) marketing célú üzenetek (pl.: hírlevél, terméktájékoztatás,

nyereményjáték felhívás…) küldésére visszavonó nyilatkozatomig kezelje, engem üzletszerzési célból

személyesen felkeressen.

Igen □ Nem □
Kelt.

Név:

Aláírás

Kötelező elemek

Tájékoztató
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Az adat felvételekor.

Ha mástól szerezzük (pl. adatbázis vásárlás)

max. 30 napon belül

Ha hamarabb vesszük fel a kapcsolatot akkor

az első kapcsolatfelvételkor.

Dokumentálni!!!!

NAIH ügyek

Mikor?

Tájékoztató
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„Van helyük az értékesítésben

(?!), azonban hogyan lehet

eljárni helyesen a címek,

telefonszámok gyűjtésénél

tárolásával?”

kérésre

Címlisták, híváslisták
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„Meddig tárolható és hogyan semmisítendő

meg annak az ügyfélnek a személyes adata,

akivel végül nem kötött biztosítást az

értékesítő vagy már nincs a kezelésében lévő

élő biztosítás?”

Kérésre

Korlátozott tárolhatóság



17

„A biztosító függő ügynökeként eljárva – akár

– a mai adatvédelmi előadásra is reflektálva

miért extra mód fontos az ügyféladatok

körültekintő, alapos és helyes kezelése!”

Adatkezelő vagy adatfeldolgozó?
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• Döntés, a célról és eszközről

Ennek ellenére:

• önálló felelősség (önállóan

bírságolható!),

• nyilvántartási kötelezettség,

• adatbiztonság,

• incidens kezelés.

Mi alapján különböztetünk?

Adatkezelő, adatfeldolgozó jogállása
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„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy

jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi;

BKK eset

WP29 Ha nem zárható ki az adatvesztés az

is incidens.

Ki, mi okozza a legtöbb incidenst?
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Rossz a címzés

• ajánlaton,

• félre értés miatt felülírjuk,

• névegyezőség miatt ua. a cím,

• nagy mennyiségnél elcsúsznak a sorok.

A címzésben feltüntetjük valamennyi

érintettet.

Titkosítás nélkül levelezünk.

Bárhonnan letöltünk az internetről (OSINT) és

listázunk!

Incidens, vagy jogellenes adatkezelés

Tipikus hibák



21

• Kamu szöveggel felhívjuk az ügyfelet.

• Előhívók rossz felkészítése,

alkalmatlansága.

• Vásárolunk és használunk ezeréves,

ellenőrizetlen listákat.

• Nem vezetjük, nem ellenőrizzük a

tiltásokat.

• Tiltás ellenére felhívjuk!

• Nem adunk tájékoztatást!

Jogellenes adatkezelés

Tipikus hibák
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10 millió EURO

vállalkozás esetében 2%

vagy

20 millió Euro vállalkozás

estén 4%

Bírság

Következmények
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Az Európai Adatvédelmi Testület 2019

februárjában közzétett összefoglalója 11

hatóság által kiszabott összesen 55.955.871

euró (kb. 17 milliárd Ft) összegű bírságról

ad számot, amelyből a legjelentősebb tétel a

francia hatóság (CNIL) által a Google

adatkezelése kapcsán kiszabott 50 millió

euró összegű bírság.

Lengyelország: A lengyel adatvédelmi

hatóság 943 000 PLN (azaz körülbelül 220

000 euró /75 millió Ft/). A GDPR 14.

cikkének megsértését állapították meg, és a

bírság összegének megállapítása során

kiemelt hangsúlyt kapott az a tény, hogy - bár

az adatkezelő tisztában volt a tájékoztatási

kötelezettségével - több, mint 6 millió

érintett esetében mulasztotta el annak

teljesítését. (Azon 90.000 érintett közül pedig,

akik tájékoztatást kaptak, kb. 12 ezer

tiltakozott is az adatkezelés ellen.) A

tájékoztatás elmaradása továbbá azt is

jelentette, hogy az érintettek az

adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat sem

tudták gyakorolni (pl. tiltakozáshoz való jog,

törléshez való jog).

Bírság

Esetek

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf
https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc
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A berlini adatvédelmi hatóság óriási, több,

mint 14 millió eurós (4,2 milliárd Ft)

bírságot szabott ki egy ingatlanok

bérbeadásával foglalkozó társaságra a GDPR

megsértése (törlés elmulasztása) miatt.

A NAIH 1 millió Ft összegű bírságot szabott

ki engedély nélküli követelésvásárlással

összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban,

továbbá megtiltotta, hogy az adatok

követeléskezelési célból történő kezelését.

Az Adatvédelmi Hatóság (NAIH) 1 millió Ft

összegű bírságot szabott ki júniusban az

érintett törlésre vonatkozó kérelmének

elutasítása és jogalap nélkül történő

adatkezelés, illetve a célhoz kötöttség és

az adattakarékosság elveinek megsértése

miatt (NAIH/2019/2402).

Az adatkezelő 2019. február 25-én tett

bejelentést adatvédelmi incidensről, amely

szerint 2019. január 11-én az egyik

munkatársuk az adattárolásra használt

pendrive-ot elveszítette.

Bírságok
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Az adathordozón megtalálható volt a BRFK

teljes nevesített személyzeti állománytáblája,

továbbá a rendvédelmi szolgálati

jogviszonyváltásra vonatkozó teljes

személyügyi anyag elektronikus másolatban.

Az incidenssel érintett személyek számát

1733 főben jelölték meg, amely a

rendvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal

érintett teljes állományt takarja. Az

adathordozó, valamint az azon található

állományok semmilyen

hozzáférésvédelemmel (pl. jelszó,

titkosítás) nem voltak ellátva. Az

adathordozón nem szerepelt egyébként olyan

anyag, amely más forrásból ne lett volna

helyreállítható.

Bírságok
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GDPR

Most mindenki egyszerre!

Köszönöm a figyelmet!

nagy.laszlo@aegon.hu

mailto:nagy.laszlo@aegon.hu

