
Fogalommeghatározások 

 

• Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke (az Európai Közösséget létrehozó szerződés korábbi 286. 
cikke) kimondja, hogy „mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez”, és a természetes 
személyeknek a személyes adataik feldolgozása tekintetében történő védelmére, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlására vonatkozó jogszabályok megállapítását írja elő. Ez a jogszabály a Szerződés által vagy annak alapján 
létrehozott uniós intézményekre és szervekre vonatkozik. 

• A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendeletet a 
Szerződésnek való megfelelés, a jogi úton érvényesíthető jogok természetes személyek számára való biztosítása, az 
adatkezelők adatfeldolgozási kötelezettségeinek meghatározása, valamint független felügyeleti hatóság létrehozása 
érdekében dolgozták ki. 

• Az (EU) 2018/1725 rendelet célkitűzése, hogy biztosítsa a természetes személyeknek a személyes adatok uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelmét és a személyes 
adatoknak az említett intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek egymás közötti vagy az Unió területén 
letelepedett egyéb címzettekhez irányuló szabad áramlását. A személyes adatok védelmére és az ehhez kapcsolódó 
témakörökre vonatkozó meghatározásokat, valamint a személyes adatok Számvevőszéken megvalósuló védelmével 
kapcsolatos információkat az alábbiakban találhatja: 

Adatvédelmi elvek 

Az adatkezelő felelős a megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). A 
személyes adatokat feldolgozó személyeknek tudatában kell lenniük bizonyos alapelvekkel, amelyek az adatok kapcsán 
megkövetelik a következőket: 

• kezelésüket jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni; 
• kezelésük csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”); 
• az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk 

(„adattakarékosság”); 
• pontosnak kell lenniük, és szükség esetén naprakésszé kell tenni őket („pontosság”); 
• tárolásuknak a szükséges időtartamra kell korlátozódnia („korlátozott tárolhatóság”); 
• kezelésüket oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen megfelelő biztonságuk („integritás és bizalmas jelleg”); 
• megfelelő óvintézkedés nélkül ne legyenek továbbíthatók harmadik felek számára; 
• feldolgozásuk az érintett jogainak megfelelően történjen. 

Mi minősül személyes adatnak? 

- Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: az érintett) 
vonatkozó bármely információ. 

- Az azonosítható személy az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 
azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

- A személyes adatok különleges kategóriáinak, azaz 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, a személyek egészségére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok kezelése bizonyos kivételektől eltekintve (lásd: az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikke) tilos. 

Adatkezelő és érintett 

Az adatkezelő az az uniós intézmény vagy szerv, főigazgatóság, egység vagy bármely más szervezeti jogalany, amely 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját. 

A Számvevőszék adatkezelői a tagok, a főtitkár, az igazgatók és az ügyvezetők. 

Minden egyes adatkezelési művelet esetében azonosítani kell az adatkezelőt és előzetesen értesíteni kell az intézmény 
adatvédelmi tisztviselőjét. 

Az érintett az a személy, akinek személyes adatait az adatkezelő gyűjti, tárolja vagy kezeli. 

Az adatfeldolgozó 

Ha az adatkezelők nem maguk kezelik a személyes adatokat, akkor ezt egy adatfeldolgozó végzi a nevükben. Az 
adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedések 
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tekintetében, és biztosítania kell az ezen intézkedéseknek való megfelelést. Az adatfeldolgozó lehet természetes vagy jogi 
személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő utasítása alapján és csakis az alapján jár el. Az 
adatkezelőt és az adatfeldolgozót a személyes adatok kezelését szabályozó szerződés vagy jogi aktus kötelezi. 

Kapcsolattartó személy (felhatalmazott adatkezelő)  

A kapcsolattartó személyt (vagy „felhatalmazott adatkezelőt”) az adatkezelő nevezi ki, és az utóbbi utasításai alapján jár el. 
Feladata, hogy elkészítse a felelős adatkezelő által (érvényesítést követően) az adatvédelmi tisztviselőnek küldendő 
értesítéseket, és szükség esetén kapcsolatot tartson fenn az adatvédelmi tisztviselővel.  

Adatvédelmi tisztviselő 

- Minden intézménynek egy vagy több adatvédelmi tisztviselője van, hogy független módon biztosítsa a személyes adatok 
védelmére vonatkozó elvek alkalmazását az intézményben. Az adatvédelmi tisztviselők nyilvántartást vezetnek az 
intézményükben végzett személyesadat-kezelési műveletekről. Emellett tanácsot adnak és a jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatos ajánlásokat tesznek. Értesítik az európai adatvédelmi biztost, ha a személyes adatok kezelése kockázatos 
elemet tartalmaz (lásd alább), és válaszolnak az európai adatvédelmi biztos kéréseire. Kérésre vagy saját 
kezdeményezésükre kivizsgálhatják az ügyeket és az eseményeket. 

- 2010 júniusa óta a Számvevőszék adatvédelmi tisztviselője Johan Van Damme, asszisztense Dominique Savonitto.  

Mi minősül értesítésnek („adatkezelési tevékenységek nyilvántartása”), és ki a felelős e tekintetben? 

- Az értesítés olyan előzetes tájékoztatás, amelyet az adatkezelő ad az adatvédelmi tisztviselőnek személyes adatokat 
érintő bármilyen (manuális vagy elektronikus) adatkezelési művelettel kapcsolatban. Erre csak személyes adatok kezelése 
esetén van szükség.  

Mi az adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartás? 

- A nyilvántartás egy adatbázis, amely tartalmazza a személyes adatok kezeléséről az adatkezelők által az adatvédelmi 
tisztviselőnek küldött valamennyi értesítést. Az (EU) 2018/1725 rendelet 31. cikke előírja, hogy az adatvédelmi 
tisztviselőnek nyilvántartást kell vezetnie az adatkezelési tevékenységekről, és ennek a nyilvántartásnak nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lennie. 

Mi a nyilvántartási rendszer? 

- Az (EU) 2018/1725 rendelet minden olyan esetben alkalmazandó, amikor egy nyilvántartási rendszer részét képező, 
vagy a későbbiekben egy nyilvántartási rendszer részévé váló személyes adatot dolgoznak fel. A nyilvántartási rendszer a 
személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, illetve funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt 
– strukturált állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
- Nincs jelentősége annak, hogy a rendszer hol található. Lehet számvevőszéki szintű, de intézményi, nemzeti, regionális, 
helyi vagy akár „magán” szintű is (ellenőrzött vállalkozás).  

Mi tekintendő adatkezelésnek?  

Az adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 
összessége, így többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, betekintés, felhasználás, továbbítás általi közlés, 
törlés, megsemmisítés stb. 

Mi a jogszerű adatkezelés? 

- A rendelet 5. cikke kimondja, hogy a személyes adatok kezelését szükségesség vagy hozzájárulás megléte esetén lehet 
elvégezni. A személyes adatok csak abban az esetben dolgozhatók fel, ha: 

a) az adatkezelés az uniós jogból fakadó közérdekből vagy az uniós közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat teljesítéséhez szükséges; 

b) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges; 

c) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

d) az érintett egyértelműen hozzájárulását adta (azaz az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
módon kinyilvánította arra irányuló akaratát, hogy beleegyezik személyes adatainak feldolgozásába); 

e) az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges. 

- Az adatkezelő felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatokat tisztességesen és jogszerűen dolgozzák fel. 



Hatókör 

- Ha a Számvevőszék valamely szervezeti egysége (papír alapú vagy elektronikus) nyilvántartási rendszerben található 
személyes adatokat kezel – függetlenül attól, hogy a rendszer hol található, hogy milyen személyes adatok találhatók 
benne, és hogy mi az adatkezelés célja –, ezt az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében történő személyesadat-kezelésnek 
kell tekinteni. Az (EU) 2018/1725 rendelet azokban az esetekben is alkalmazandó, amikor a Számvevőszék szervezeti 
egysége valamely nyilvántartási rendszerbe szánt személyes adatokat kezel. 
- Az adatvédelmi tisztviselőt a Számvevőszéknél használt értesítési rendszer (adatkezelési tevékenységek nyilvántartása) 
révén értesíteni kell az ilyen adatkezelésről.  

A személyes adatok gyűjtése előtt az érintett rendelkezésére bocsátandó információk (az (EU) 
2018/1725 rendelet 15. cikke) és az érintett jogai a személyes adatok kezelésére vonatkozóan (az 
(EU) 2018/1725 rendelet 17–24. cikke) 

- Az adatkezelőnek az alábbi információkat kell megadnia az érintett számára a kezelt adatokról:  

• az adatkezelő kiléte és elérhetőségei; 
• az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei; 
• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
• a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
• adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja 

továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, a 
48. cikkben említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok 
másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás;  

• a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 
szempontjai; 

• a személyes adatokhoz való hozzáférésre, illetve pontatlanság vagy hiányosság esetén azok indokolatlan 
késedelem nélküli helyesbítésére vonatkozó jog megléte;  

• bizonyos feltételek esetén a személyes adatok törlésének vagy felhasználásuk korlátozásának kérésére vonatkozó 
jog;  

• adott esetben az ahhoz való jog, hogy egyedi helyzetére vonatkozóan az érintett bármikor tiltakozzon a személyes 
adatai kezelése ellen, és az adathordozhatósághoz való jog; 

• a hozzájárulás visszavonásához való jog megléte (amennyiben az adatkezelés hozzájárulást követően történik); 
• arra való jogosultsága, hogy az érintettre ne terjedjen ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti; 
• az európai adatvédelmi biztosnál való panasztétel joga; 
• az a tény, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e vagy 

szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá 
hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az ilyen adatszolgáltatás elmaradása; 

• arra vonatkozó információ, hogy az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván-e végezni, az érintett tájékoztatása erről az eltérő célról és minden egyéb vonatkozó információ 
(adatmegőrzési időszak, jogok, stb.) megadása; 

• az érintett azon joga, hogy a lehetőségek határain belül a személyes adataiban bekövetkezett változásokról 
tájékoztassák azokat a feleket, akikkel az adatokat közölték. 
 
A kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül el kell bírálni. 
Ez a határidő szükség esetén két hónappal meghosszabbítható. 

Az európai adatvédelmi biztos 

- Az európai adatvédelmi biztos az (EU) 2018/1725 rendelet alapján létrehozott független felügyeleti hatóság. A 
személyes adatok kezelése tekintetében az európai adatvédelmi biztos felelős annak biztosításáért, hogy az uniós 
intézmények és szervek tiszteletben tartsák a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a 
magánélet tiszteletben tartásához való jogukat. Az európai adatvédelmi biztos feladata továbbá, hogy tanácsokkal lássa el 
az uniós intézményeket, szerveket és az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

- Az adatkezelőknek együtt kell működniük az európai adatvédelmi biztossal, különösen az információkhoz való 
hozzáférés biztosítása révén. 
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