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A gazdasági vállalkozásoknak működésük során eddig is kiterjedt 

adatvédelmi szabályrendszernek kellett megfelelni, melynek alapja 

részben a vonatkozó európai uniós irányelv, részben pedig a magyar 

Infó tv. Az adatkezelések kizárólag a törvényben meghatározott 

jogalapon alapulhattak, követniük kellett az adatkezelések általános 

alapelveit, biztosítaniuk kellett az adatbiztonság követelményét, 

meg kellett valósítaniuk az előzetes (illetve folyamatos) tájékoztatás 

követelményét (tájékoztatók, szabályzatok, hozzájárulások stb.), 

speciális szabályokat kellett alkalmazniuk az adatfeldolgozásra, a 

külföldre történ ő adattovábbításokra, illetve bizonyos 

adatkezeléseket az adatvédelmi nyilvántartásba be kellett jelenteni 

(pl: hírlevél, DM stb.). Az Infó tv. által meghatározott körben pedig 

belső adatvédelmi felelős kinevezése volt szükséges. Az 

adatkezeléseknek ezen túlmenően az ágazati előírásokra is figyelemmel 

kellett lenniük. 

Mi változik? 

Az alkalmazandó előírások 2018. május 25. napjával alapvetően meg 

fognak változni, a tagállami szabályrendszert az uniós váltja fel. A 

GDPR területi hatálya kiterjed az Európai Unióban tevékenységi 

hellyel rendelkező adatkezelőkre, illetve adatfeldolgozókra 

függetlenül attól, hogy az adatkezelés az Európai Unió területén 

történik vagy sem. Tevékenységi hely hiányában is kiterjed a hatály 

áruk vagy szolgáltatások Unióban tartózkodó érintettek számára 

történő nyújtására, illetve ezen személyek viselkedésének 

megfigyelésére. 

Változások:  

• az adatkezelés jogalapjai, illetve  

• a hozzájuk kapcsolódó érintetti jogosultságok 

• az adatvédelmi nyilvántartások szabályai 

• a hatósági nyilvántartás tartalma 

• az adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak pedig belső 

adatkezelési nyilvántartásokkal kell rendelkezniük, 

• bizonyos esetekben előzetes hatásvizsgálat elvégzése 

szükséges 

• a megfelelést a szerződéses viszonyrendszerben is 

érvényesíteni szükséges,  

• belső adatvédelmi tisztségviselő helyett adatvédelmi 

tisztségviselő kijelölése válhat szükségessé,  

• incidensnyilvántartási és bejelentési rendszer bevezetésének 

szükségessége. 

 

Szankció:  

Az adatvédelmi kötelezettségek megsértése esetére akár a globális 

üzleti forgalom 4%-a vagy 20.000.000,-EUR (amelyik magasabb) 

mértékű közigazgatási bírság is kiszabható lesz. 
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Mit tegyek? 

A fenti szabályozási változást a vállalkozások adatkezelési 

gyakorlatába át kell ültetni. A fentiek szerinti megfelelés érekében  

1. adatvédelmi auditot kell elvégeztetni és ezen átvilágítás 

alapján  

2. szükséges az adatkezelések szabályozása annak érdekében, 

hogy a jogszabályi megfelelés biztosítható legyen. Át kell 

tekinteni, hogy léteznek-e az adatkezelés nyilvántartásai és 

azok megfelelőek-e, illetve el kell készíteni a rendelet által 

előírt belső nyilvántartásokat. 

3. Szükséges átdolgozni a belső szabályzatokat, tájékoztatókat, 

mivel a rendelet eltérő követelményrendszert érvényesít.  

4. Felül kell vizsgálni a szerződéses viszonyrendszert, illetve 

érvényesíteni szükséges bennük a GDPR 

követelményrendszerét. 

5. Meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e előzetes hatásvizsgálat 

elvégzése, illetve adatvédelmi tisztségviselő kijelölése. 

6. Gondoskodni kell az adatvédelmi jogtudatosság növeléséről 

is és a szabályzatok betartását időszakos auditokkal kell 

ellenőrizni. 

 

 

 

 

 

KRS GDPR-audit 

A GDPR rendelkezéseinek való jogi megfelelés biztosítása 

érdekében az alábbi, komplex szolgáltatást nyújtjuk: 

1. Létező jogalapok felülvizsgálata, jogalapok beazonosítása, 

érdekmérlegelési teszt végzése, dokumentálása 

2. Szerződések átvilágítása az adatvédelmi követelmények 

érvényesítése céljából (adatvédelmi audit) 

3. Adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása, amennyiben szükséges, 

illetve ennek dokumentálása 

4. Adatkezelői, adatfeldolgozói nyilvántartás készítése 

 5. Az érintetti jogok érvényesítése tájékoztatók, szabályzatok, 

hozzájáruló nyilatkozatok felülvizsgálatával, illetve készítésével 

6. Adatvédelmi tisztségviselő szükségességének mérlegelése, 

dokumentálása 

7. Vállalati jogtudatosság elősegítése, utóellenőrzés lefolytatása 


