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Kiket érint elsősorban a felkészülés?

Minden olyan cégre vonatkozik, ami személyes adatokat kezel, például:
• Munkavállalók adatai
• Természetes személy (magánszemély) ügyfél adatai
• Harmadik személyek adatai (pl. kezes, kedvezményezett, károsult)

Különösen érintett szektorok:
• Pénzügyi (bankok, biztosítók, befektetési szolgáltatók)
• Szolgáltatóipar, vendéglátóipar
• Szolgáltatóközpontok
• Gyógyszeripar
• Hűségprogramokat működtető cégek
• Munkaerőtoborzással foglalkozó cégek
• Média, telekommunikációs és közszolgáltató cégek

Ha cége nem felel meg az előírásoknak, akkor maximum 20.000.000
Euróig vagy a cégcsoport globális éves árbevételének 4%-ig terjedő
bírságot szabhat ki a NAIH
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A felkészülés javasolt
lépései
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A felkészülés javasolt lépései

GDPR megfelelést felmérő eltérés-elemzés elkészítése (folyamat, jog és
informatikai kontroll szinten)

1.
Akcióterv egyes eltérések kezelésére (kockázati szinthez, optimális
erőforrás-kihasználásához igazítva)

2.
Akcióterv implementációja

3.
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Néhány magas prioritású feladat

1

Magánszemély ügyféladataira vonatkozó megkeresés belső
folyamatainak és informatika hátterének kialakítása

2

Adatkezelési jogalapok felülvizsgálata és a hozzájáruló
nyilatkozatok újra beszerzése

3

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése

4

Adatfeldolgozói és kiszervezési szerződések felülvizsgálata és
újratárgyalása

5

Adatvédelmi hatásvizsgálatokkal kapcsolatos módszertan
implementálása és a támogató folyamatok, sablonok kialakítása
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Gyakorlati tapasztalatok

© 2017 Deloitte Magyarország

8

Adatáramlások felmérése – Adattérkép készítése
MIT?, MIÉRT?, KI?, MIKOR?, HOL?, HOGYAN?

Két fő lépés:
• Személyes adat cégen belüli definiálása
• Személyes adatok felmérése
Mit?
Egészségügyi
adat

Miért?
Jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

A mögöttes
Személyes adatok
jogszabályi
köre (normál vagy
kötelezettség vagy
különleges
üzleti cél, amiért az
kategóriába
azonosított
tartozó adatok,
személyes adatokat
gyermekek
összegyűjtik,
személyes adatai)
tárolják,
feldolgozzák vagy
továbbítják.
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Ki?
Humán
Erőforrás
Osztály

A személyes
adatok kezeléséért
felelős terület
megnevezése

Mikor?
Meddig?
5 év

Az adatok
megőrzésének
időtartama, az
információ
fenntartásának
vagy
megőrzésének
időtartama,
függetlenül a
formátumtól.

Honnan?
Hol? Hová?

Hogyan?

Közvetlenül a
munkavállalótól

Papír alapú
dokumentumon

Az adatok
forrásának,
tárolásának és a
továbbításának
helye.

Az azonosított
személyes adatok
strukturáltak
vagy nem
strukturáltak (pl.
fénymásolat, emailekhez csatolt
beolvasott
dokumentumok
stb.).
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Gyakorlati tapasztalatok
Adatmegőrzési korlátok és
gyakorlati érvényesítésük
Nem világos, mikor milyen adatot/adatelemet
milyen célból, milyen alapon, mennyi ideig
tárolunk/tárolhatunk
• Alapvető üzleti cél, marketing, tudományos
kutatás, különleges adatok (nemi, etnikai,
vallási, világnézeti, politikai stb.)

Informatikai eszközökkel nincs (megfelelően)
támogatva ezek nyilvántartása
• Master Data Management

Jogszabályban
előre
meghatározott
vagy egyéb
jogszabályi
felhatalmazásból
következő,
valamint egyéni
hozzájáruláson
alapuló megőrzési
idők „egyvelege”

Adatok informatikai rendszerekben,
adathordozókon történő megőrzése illetve az
adathordozók megsemmisítése nem kielégítő
sem szabályzati, sem gyakorlati szinten
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Gyakorlati tapasztalatok

Milyen megoldásokat célszerű mérlegelni a személyes
adatok törlése esetén?
Adathordozó esetén

Adat esetén

• Fizikai megsemmisítés
• Olvashatatlanná tétel
• Adatok végleges törlése
(felülírás)

•

•

Üzleti entitás minden
adatelemének törlése (pl.
teljes tábla-/rekordstruktúra)
Egyedi rekordok törlése

Deperszonalizáció/anonimizálás
• nem feltétlenül törlés, hanem felismerhetetlenné
transzformálás
• Részleges adattörlés, adatmódosítás (átírás), összekeverés,
adatkapcsolatok megszüntetése stb.
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Privacy-Enchancing Technologies, Secure-by-design és
Privacy-by-design a gyakorlatban

Privacy Enhancing Technologies
ICT technológiák, megoldások, melyek növelik a személyes adatok biztonságát.

Privacy-by-Design
Eljárások, módszerek, technikák alkalmazása a folyamatokban és IT rendszerekben az
adatok megfelelő biztonságú kezeléséhez.
Secure-by-Design
Szoftverek esetén olyan tervezési és fejlesztési gyakorlat, amely biztosítja 3 alapelv
érvényesülését: bizalmasság, sérthetetlenség, rendelkezésre állás.
Privacy-by-Default
Nem lehet alapértelmezés az adatkezelésbe való beleegyezés, a természetes személy
kifejezett nyilatkozata szükséges.
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Tényleg újra kell kérni hozzájárulást az adatkezeléshez?

Felül kell vizsgálni,
hogy a beszerzett
hozzájárulások
megfelelnek-e a
GDPR-nak

Ha NEM
akkor meg kell
vizsgálni, hogy a GDPR
által kínált más jogalap
alkalmazható-e

Ha NEM

Hozzájárulás
ismételt
igénylése?
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akkor új
hozzájárulást kell
beszerezni, ami
megfelel a GDPR-nak
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Ki legyen az adatvédelmi tisztviselő?
Az adatvédelmi tisztviselő lehet
szervezeten belüli es külsös tanácsadó
is. Ennek megállapításához szükséges,
hogy a szervezet ismerje a személyes
adatkezeléssel érintett folyamatait.

1

Belső adatvédelmi tisztviselő
választása esetén az adatvédelmi
tisztviselőnek szervezetileg közvetlenül a
legfelső vezetés alá kell tartoznia.

Az adatvédelmi
tisztviselő
rendelkezzen
„rátermettséggel
és az adatvédelmi
jog és gyakorlat
szakértői szintű
ismeretével”.

Külsős adatvédelmi tisztviselő
2

feladatkört betöltő személyként akar ügyvéd,
ügyvédi iroda vagy tanácsadó is megbízható.

Ki alkalmas az adatvédelmi tisztviselői
feladatok ellátására?
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Kérdések
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