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Adatvédelem 
 
 
 
 

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) 
A következő tájékoztatás célja a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
fogalmak és a személyes adatokra vonatkozó elvek alkalmazásának tisztázása. 
A jogilag kötelező erejű szöveg az (EU) 2018/1725 rendelet. 

Mi minősül személyes adatnak? 
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható élő természetes személyre  
(a továbbiakban: az érintett) vonatkozó bármely információ. 
 
Ilyen személyes adatok például a következők: 

- vezetéknév, keresztnév, fénykép, személyzeti szám, születési idő stb. 
- az egyén viselkedése vagy tevékenysége: felkeresett webhelyek, metaadatok egy 

dokumentumban a dokumentum szerzőjéről/módosítójáról, elvégzett feladatok, 
belépési ellenőrzéssel rendelkező ajtón történő belépés regisztrált személyként, e-
mailek küldése stb. 

- értékelés vagy megítélés: valamely feladat végrehajtási módjának dokumentálása  
(pl. kiválóan, jól, átlagosan, rosszul, nem kielégítően hajtották végre), értékelő jelentés, 
egy személy vagy funkció értékelését tartalmazó ellenőrzési munkadokumentumok stb. 

- dokumentáció/jelentés: valamely közigazgatási vizsgálatban tett tanúvallomás, 
lehetséges csalást bejelentő levél stb. 

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. 
 
Bizonyos kivételektől eltekintve tilos (lásd: az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikke): 

- bizonyos kategóriájú adatok kezelése, mégpedig a meghatározás szerint a faji vagy 
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatoké, 

- valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus 
adatok, az egészségügyi és a szexuális irányultságra vonatkozó adatoké. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
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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. 

Ki tekintendő adatfeldolgozónak? 
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 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. 

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. 

Mely esetben alkalmazandó az (EU) 2018/1725 rendelet a személyes adatok 
feldolgozásakor? 
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, amikor a személyes adatokat részben vagy egészben 
automatikus módon, illetve részben vagy egészben manuálisan dolgozzák fel. 
Nincs jelentősége annak, hogy a rendszer hol található. Lehet számvevőszéki szintű, de 
intézményi, nemzeti, regionális, helyi vagy akár „magán” szintű is (ellenőrzött vállalkozás). 
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Mi az automatikus adatkezelés?  
Amikor az adatok begyűjtése, kiszámítása, megsemmisítése, másolása stb. emberi 
beavatkozás nélkül történik. Például: a felkeresett webhelyeket tartalmazó tűzfal-naplófájlok, 
amelyekben fel van tüntetve a látogatás dátuma, időpontja, a webhely kategóriája, hogy a 
látogatás engedélyezett vagy nem engedélyezett, illetve hibaelhárítási célból az, hogy a 
látogatás sikeres vagy sikertelen volt. 

Mi a nyilvántartási rendszer? 
A nyilvántartási rendszer adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, illetve 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető. 
Ilyen például az olyan fájl, amely egyén vagy szervezet szerint rendezve tartalmaz minden 
szabadság iránti kérelmet. 

Kit nevezünk adatkezelőnek, illetve érintettnek? 
Az adatkezelő az az uniós intézmény vagy szerv, főigazgató, főtitkár, igazgató, ügyvezető vagy 
más feladatkör betöltője, 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 természetes személy, akinek személyes adatai gyűjtésre és kezelésre kerülnek. 

Ki az európai adatvédelmi biztos és kik az adatvédelmi tisztviselők? 
Az európai adatvédelmi biztos (www.edps.europa.eu) az a független felügyeleti hatóság, 
amely uniós szinten 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. Feladata továbbá nyomon követni és 
biztosítani, hogy az uniós intézmények betartsák az adatvédelmi jogszabályokat, valamint 
tanácsot adni az intézményeknek és az érintetteknek a személyes adatok feldolgozását érintő 
kérdésekben. Az európai adatvédelmi biztost az Európai Parlament és a Tanács ötéves 
időtartamra nevezi ki a Bizottság által előválogatott jelöltlistáról. 

Az adatkezelőknek együtt kell működniük az európai adatvédelmi biztossal, különösen az 
információkhoz való hozzáférés biztosítása révén. 
Minden intézménynek egy vagy több adatvédelmi tisztviselője van, aki független módon 
biztosítja a személyes adatok védelmére vonatkozó elvek alkalmazását az adott 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 (lásd alább), és válaszolnak az európai adatvédelmi biztos kéréseire. 
Kérésre vagy saját kezdeményezésükre kivizsgálhatnak ügyeket és eseményeket. 

http://www.edps.europa.eu/
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Melyek az adatvédelem alapelvei? 
Az adatvédelmi alapelvek határozzák meg, hogy mely alapvető szabályokat kell minden 
adatkezelőnek betartania és a gyakorlatban alkalmaznia a személyes adatok feldolgozása 
során. Az adatkezelő felelős a szabályoknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a 
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). A személyes adatokat feldolgozó személyeknek 
tisztában kell lenniük bizonyos alapelvekkel, amelyek az adatok kapcsán megkövetelik a 
következőket: 

o azok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kell 
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

o kezelésük csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet 
(„célhozkötöttség”); 

o az adatoknak a kezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és 
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

o pontosnak kell lenniük, és szükség esetén naprakésszé kell tenni őket („pontosság”); 

o tárolásuknak a szükséges időtartamra kell korlátozódnia („korlátozott tárolhatóság”); 

o kezelésüket oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen megfelelő biztonságuk 
(„integritás és bizalmas jelleg”); 

o megfelelő óvintézkedés nélkül ne legyenek továbbíthatók harmadik felek számára; 

o feldolgozásuk az érintett jogainak megfelelően történjen. 

Mit nevezünk adatkezelési tevékenységről történő értesítésnek? 
Az adatkezelő előzetesen értesíti valamely intézmény adatvédelmi tisztviselőjét arról, hogy az 
intézményt érintő, személyes adatokkal kapcsolatos (manuális vagy automatikus) adatkezelési 
tevékenységre kerül sor, és megadja a művelet főbb jellemzőit. Az adatkezelő kitölt egy, a 
folyamatot dokumentáló „nyilvántartást”, amely tartalmazza, hogy kik az érintettek, hogyan 
zajlik az adatgyűjtés és -feldolgozás, hogyan biztosítják az érintett személyek jogait, hogyan 
történik a folyamat kockázatértékelése, milyen biztonsági intézkedéseket tesznek és milyen 
eredményekkel járt az adatvédelmi tisztviselő értékelése. 

Mi jellemzi az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását? 
A rendelet 31. cikkének értelmében minden adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni a 
felelősségi körébe tartozó valamennyi feldolgozási műveletről. A párhuzamos nyilvántartások 
elkerülése végett a Számvevőszék adatvédelmi tisztviselőjének felelőssége az, hogy a 
Számvevőszék által végzett adatkezelési műveletek központi nyilvántartását vezesse. Ez az 
adatvédelmi tisztviselőnek megküldött nyilvántartáson alapul, és nyilvánosan elérhető mind az 
Európai Számvevőszék honlapján, mind az intraneten az adatvédelmi tisztviselő oldalainak 
„Access Register” (belépés a nyilvántartásba) címszó alatt. 

Kivel lépjek kapcsolatba egy adott feldolgozási művelettel kapcsolatban? 
A felügyelete alatt végzett feldolgozási műveletek körülményeit az adatkezelő ismeri a 
legjobban. Ezért azt javasoljuk, hogy először az érintett feldolgozási műveletet felügyelő 
adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot. Ő köteles biztosítani, hogy az érintettek eredményesen 
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gyakorolhassák jogaikat, és ő adja meg Önnek a szükséges információkat. Segítséget az 
adatvédelmi tisztviselőtől is kérhet, és felkérheti, hogy vizsgáljon meg a feladatköréhez 
közvetlenül kapcsolódó ügyeket vagy eseményeket (lásd még: „Jogszabályok”). 

Hogyan lehet azonosítani az adatkezelőt? 
Az adatkezelő általában vagy az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag, vagy a feldolgozási 
műveletet végrehajtó adminisztratív egység valamely vezetője. Az adatkezelőt a nyilvántartás 
révén a legegyszerűbb azonosítani, mivel az minden feldolgozási művelet esetében 
tartalmazza az adatkezelő munkakörét vagy beosztását. Ha bármilyen nehézség merülne fel, 
az adatvédelmi tisztviselő kapcsolatba léphet a megfelelő adatkezelővel, vagy megszerezheti a 
szükséges információkat. 

Milyen jogaim vannak érintettként? 
Az érintetteknek mindenekelőtt joguk van ahhoz, hogy tájékoztassák őket, ha őket érintő 
adatkezelési műveletre kerül sor, illetve e művelet főbb jellemzőiről. Az érintetteknek joguk 
van ahhoz is, hogy megkapják a feldolgozás alatt álló adatokat, valamint ahhoz, hogy az 
adatkezelő haladéktalanul helyesbítse pontatlan vagy hiányos személyes adataikat. 
Bizonyos körülmények között az érintettek konkrétabb jogokkal is élhetnek, például 
felszólíthatják az adatkezelőt egyes adatok zárolására vagy törlésére. 

Bizonyos jogok nagyon konkrét okokból korlátozhatóak, például a lehetséges csalások 
megelőzése, kivizsgálása és felderítése érdekében. A korlátozható jogok maguk is lehetnek 
korlátozottak, például az arról történő tájékoztatáshoz való jog, hogy egy vagy több személy 
ellen vizsgálat indult; cél lehet ugyanis, hogy a vizsgálat során bizonyítékként való felhasználás 
céljából megőrizzenek egyes dokumentumokat, információkat és egyéb eszközöket.  
A korlátozó okok és a korlátozható jogok teljes felsorolása a rendelet 25. cikkében található.  
A Számvevőszék 42/2021 határozata felsorolja, hogy az egyes eljárásoknál mely okokat és 
mely jogokat vettek figyelembe. 

A személyes adatok számvevőszéki kezelésével kapcsolatos további kérdésekkel az 
adatvédelmi tisztviselővel a +352 4398 47 777 telefonszámon, e-mailben a következő címen: 
ECA-Data-Protection@eca.europa.eu, illetve levélben a következő postacímen veheti fel a 
kapcsolatot: 

Európai Számvevőszék 
Adatvédelmi tisztviselő 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Mi az „adatvédelmi nyilatkozat”? 
Tájékoztató nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásáról olyan személyek számára, mint pl. 
egy webhely felhasználói, akiktől közvetlenül személyes adatokat gyűjtenek, illetve akiktől a 
Számvevőszék további feldolgozás céljára (közvetetten) ilyen adatokat szerzett be. 

Miért van szükség „adatvédelmi nyilatkozatra”? 
Mert az érintett személyeket tájékoztatni kell személyes adataik feldolgozásáról és az ezzel a 
feldolgozással kapcsolatos jogaikról. Ha egy felmérés névtelen módon történik is (általában 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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csak az e-mail cím ismert, hogy az érintetteket fel lehessen kérni a felmérésben való 
részvételre), adatvédelmi nyilatkozatra van szükség ahhoz, hogy a résztvevőket tájékoztassák 
az adatkezelő/adatvédelmi tisztviselő/európai adatvédelmi biztos elérhetőségeiről, az 
adatmegőrzési időről, arról, hogy kitől szerezték meg az adataikat stb. 

Sikerrel jártam a kiválasztási eljárásban. Jogom van-e ahhoz, hogy a nevem ne 
szerepeljen a nyilvánosan elérhető tartaléklistán? 
Igen, elég ha e-mailben megkéri az EPSO-t, hogy a lista közzététele előtt törölje az Ön nevét a 
nyilvánosan elérhető tartaléklistáról. 
Ha a kiválasztási eljárást a Számvevőszék szervezi, a mi Humánerőforrás-egységünktől (HR) is 
kérheti, hogy ne tegyék közzé az Ön nevét a nyilvánosan elérhető listán. 

Vannak a személyes adatok védelmét biztosító keresők? 
Igen, több ilyen is van, pl. Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com, vagy a searX.me. 
Böngészője alapértelmezett keresőmotorjának is választhatja őket, vagy az egyszerű 
hozzáférés végett felveheti őket a kedvencei közé. 

 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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