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Tartalom vázlat
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Definíciós szint

A látszat és jog kettőssége

Szerepek változása ugyanazon adatokra

Gyakorlati elhatárolás nehézségei

És az együttes adatkezelés?!

Végül az adattovábbítás elhatárolása



Definíciók tiszta világa
Az elmélet nem bonyolult
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Adatkezelő: aki/amely a személyes adatok kezelésének 
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza;
(ha jogszabály teszi ezt, kijelöli az adatkezelőt is) 

Adatfeldolgozó: aki/amely adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel
„Nevében”: érdekében, javára, felelősségére – tehát
adatkezelő céljai körében maradva



A látszat és jog kettőssége
„Én csak előfizettem – mire is?!”
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„Főállású” adatfeldolgozók
Komplett adatfeldolgozási szolgáltatás csomag kialakítása;
Anyacég adatfeldolgozási szolgáltatása

Nincs saját – az adatkezelői céltól elhatárolható – adatkezelési célja 
(az SLA nem adatkezelési cél!)

 Adatkezelői felelősség érintetlen 
Adatkezelő vásárolta meg a szolgáltatást, döntött az 
adatkezeléséről.



Szerepek változása ugyanazon adatokra
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Saját célú adatkezelés – regisztráció, ügyféltörzs építés

Saját döntése alapján

Saját szolgáltatást nyújt

Közvetlen jogviszonyban az érintettekkel

Adatfeldolgozás a közvetítői jogviszonyban

„Sapka csere”

Saját adatbázisban rögzített adatok átemelhetők megbízói nyilvántartásba (jogilag akkor is 
átemelés, ha közvetítő saját nyilvántartással szolgáltat)

Közvetített ügyfelek adatfeldolgozó általi nyilvántartása – adatkezelés

Például munkaerő közvetítés, pénzügyi tanácsadás

Egyszerre adatkezelő és adatfeldolgozó is?



Gyakorlati elhatárolás nehézségei
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„Nevében végzi”
Az adatokon végez valamilyen műveletet

● Háttér infrastruktúra elhatárolása adatfeldolgozó technológiától

Saját név alatt forgalmazott adatfeldolgozási szolgáltatás csomag

Cégcsoport szintű infrastruktúra, szolgáltatás

Adatkezelői – adatfeldolgozói szerepek változása

Céges szerződésekben kapcsolattartói adtok kezelése

Adatfeldolgozás <> adattovábbítás!

Mindenki adatfeldolgozó?



Együttes adatkezelés
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Adatkezelési célok és eszközök közös meghatározása
Közös érdekkör az adatkezelési célokban

Háromoldalú jogviszony
Közös felelősség

Jogok, kötelezettségek egyetemlegessége (pl. tájékoztatás)

Például cégcsoporti tag munkáltatónál képességfejlesztő, 
vezetői tréning programok

Együtt sírunk, együtt nevetünk



Az adattovábbítás elhatárolása
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Érintett-e személyes adat?
Például raktárkészlet nyilvántartás, főkönyv, tervezés kiesik

Az adatokon végzi-e tevékenységét a külsős cég?
Például fejlesztő cég kiesik

A nevünkben dolgozik-e?
Saját jogán (engedélyével) szolgáltató cég kiesik

Nincs-e együttes adatkezelés?
Közös érdek, összeépült szolgáltatás csomag

Adattovábbítás
Új adatkezelés kezdődik a címzettnél

Határesetek kezelése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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