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RÖVID INDOKOLÁS

2012. január 25-én az Európai Bizottság ismertette az EU adatvédelmi szabályainak átfogó 
reformját. A javasolt rendelet harmonizálni kívánja az online adatvédelmi jogokat, valamint 
garantálni ezen adatok szabad mozgását az Európai Unióban.

A javasolt rendelet további céljai:

 az adatvédelem hozzáigazítása a digitális világ megváltozott követelményeihez, 
tudván, hogy a jelenlegi rendelkezéseket 17 évvel ezelőtt fogadták el, amikor az 
európaiak kevesebb mint 1%-a használta az internetet;

 az 1995-ös szabályok különböző tagállamok általi végrehajtásában jelenleg 
tapasztalható eltérések kiküszöbölése, és annak biztosítása, hogy a személyes adatok 
védelméhez való alapvető jogokat egységesen alkalmazzák az Unió valamennyi 
tevékenységi területén;

 az online szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói bizalom megerősítése a jogokra és 
az adatvédelemre vonatkozó jobb tájékoztatáson, valamint az adatok helyesbítésére, 
tárolásának megszüntetésére és törlésére, illetve az adatok hordozhatóságára 
vonatkozó jog, továbbá a kifogásolási jog bevezetésén keresztül;

 a digitalizált egységes piac fellendítése a jelenlegi széttagoltság és az adminisztratív 
akadályok csökkentésével, valamint általánosabban annak elérése, hogy fontos 
szerepet játsszon az Európa 2020 stratégiában. 

A jelenlegi 95/46/EK irányelvhez képest a javasolt rendelet bevezeti, hogy a közszférában, 
valamint a magánszférában a 250 főnél nagyobb vállalatoknál és azon társaságoknál, amelyek 
fő tevékenysége a személyes adatok feldolgozása, kötelezően adatvédelmi tisztviselőt kell 
kinevezni.

Javulás történt a személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére 
történő továbbítása terén is.

A jelenlegi javaslat létrehozza az Európai Adatvédelmi Testületet, a rendelet megsértése 
esetén pedig szankciókat, büntetéseket és kártérítési jogokat ír elő. 

Az előadó alapvetően támogatja a bizottsági javaslat fő céljait.

A javasolt módosítások abban hivatottak segíteni, hogy elkerüljék a vállalkozásokra háruló 
túlzott adminisztratív terheket, különösen azon vállalkozások esetében, amelyek adatvédelmi 
elszámoltathatóságot építettek be, továbbá hogy bizonyos fokú rugalmasságot garantáljanak a 
rendelet néhány rendelkezésével kapcsolatban, különös tekintettel az elszámoltathatósági 
mechanizmusra és a felügyelő hatóság értesítésére.  Az eredeti szöveg néhány 
fogalommeghatározását és szempontját pontosítani kell, kontextusba kell helyezni, illetve 
egyszerűsíteni kell. 
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Az előadó inkább az adatvédelem kvalitatív, nem pedig kvantitatív megközelítésének ad 
elsőbbséget, amely a fent említett elszámoltathatósági elv alapján a vállalatirányításra 
összpontosít, szemben azzal, hogy túlságosan a hozzájárulásra vagy a bürokratikus 
dokumentálási eljárásokra hagyatkozna, amelyek mindazonáltal szintén szerepet játszanak az 
adatvédelemben.  

Az is fontos továbbá, hogy hangsúlyt kapjanak a technikai megoldások, mint például a 
beépített adatvédelem, a pszeudonimizált vagy anonimizált adatok, a különleges adatok 
védelmének kiemelt kezelése és a célzott megfelelőségi intézkedések.

Az előadó ki kívánja emelni annak fontosságát, hogy elkerüljük az olyan nem kívánt 
következményeket, amelyek negatív hatást fejthetnek ki a sajtószabadság, az egészségügyi 
kutatás, a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem, a sportcsalások elleni küzdelem, valamint az 
intelligens energiahálózatok és intelligens közlekedési rendszerek innovációja terén.

A javaslat egy másik szempontja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jelentős számát 
érinti. Az előadó úgy véli, hogy túlzott mértékben élnek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal, és javasolja többségük törlését.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára, és különösen annak 7. és 8. 
cikkére,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az emberi jogok európai 
egyezményére, és különösen annak 8. 
cikkére,
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Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A vélemény nyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikkével 
összhangban alapvető jognak minősül. Ez 
a jog magában foglalja a véleményalkotás 
szabadságát, valamint az információk és 
eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági 
szerv beavatkozhatna, továbbá 
országhatárokra való tekintet nélkül. A 
tömegtájékoztatás szabadságát és 
sokszínűségét tiszteletben kell tartani.

Indokolás

Kifejezetten hivatkozni kell a tájékozódás szabadságára és a szabad véleménynyilvánításhoz 
való jogra, amelyek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke értelmében alapvető 
jogok az Európai Unióban.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartásokban szereplő személyes 
adatok kezelése tekintetében az egyének 
magánélete védelmének kell 
kiindulópontként szolgálnia.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nem szabad aláásni az 
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információhoz való szabad hozzáférés 
elvét, amely alkotmányos hagyományaik 
révén jellemzi a tagállamokat, 
ugyanakkor biztosítani kell a tagállamok 
alkotmányaiban elismert 
véleménynyilvánítási és sajtószabadságot.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyors technológiai fejlődés és a 
globalizáció új kihívások elé állította a 
személyes adatok védelmét. Az 
adatmegosztás és -gyűjtés mértéke 
ugrásszerűen megnőtt. A technológia a 
magánvállalatok és a hatóságok számára 
minden eddiginél nagyobb mértékben teszi 
lehetővé, hogy tevékenységük ellátása 
érdekében személyes adatokat 
használjanak fel. Az egyének egyre 
nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra 
és tesznek globális szinten elérhetővé 
személyes információkat. A technológia 
egyaránt megváltoztatta a gazdaságot és a 
társadalmi életet, szükségessé téve az 
Unión belüli szabad adatáramlás és a 
harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek részére történő adattovábbítás 
egyszerűbbé tételét, biztosítva egyúttal a
személyes adatok magas szintű védelmét.

(5) A gyors technológiai fejlődés és a 
globalizáció új kihívások elé állította a 
személyes adatok védelmét. Az 
adatmegosztás és -gyűjtés mértéke 
ugrásszerűen megnőtt. A technológia a 
magánvállalatok és a hatóságok számára 
minden eddiginél nagyobb mértékben teszi 
lehetővé, hogy tevékenységük ellátása 
érdekében személyes adatokat 
használjanak fel. Az egyének egyre 
nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra 
és tesznek globális szinten elérhetővé 
személyes információkat. A technológia 
egyaránt megváltoztatta a gazdaságot és a 
társadalmi életet, olyan javított jogi 
biztosítékokat téve szükségessé, amelyek 
egyszerűbbé teszik majd az Unión belüli 
szabad adatáramlást és a harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek 
részére történő adattovábbítást, biztosítva 
egyúttal a személyes adatok magas szintű 
védelmét.

Indokolás

Noha a rendelet célja kettős – a személyes adatok védelme és Unión belüli szabad 
áramlásának biztosítása –, az első célkitűzésnek – alapvető jog lévén – nagyobb hangsúlyt 
kell kapnia.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Egyéb technológiákkal együtt a 
számítási felhő átalakíthatja az európai 
gazdaságot, feltéve, hogy megfelelő 
adatbiztonsági és adatvédelmi 
intézkedések vannak érvényben. A 
személyes adatok legmagasabb szintű 
biztonságának szavatolása érdekében 
elengedhetetlen az adatkezelők és 
adatfeldolgozók e rendeletben foglalt 
jogainak és kötelezettségeinek ismerete.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyének következetes és magas 
szintű védelmének biztosítása és a 
személyes adatok áramlása előtti 
akadályok elhárítása érdekében az egyének 
jogai és szabadságai védelmi szintjének az 
ilyen adatok feldolgozása vonatkozásában 
azonosnak kell lennie minden tagállamban.
A természetes személyeknek a személyes 
adataik feldolgozásához kapcsolódó 
alapvető jogai és szabadságai védelmére 
vonatkozó szabályok következetes és 
egységes alkalmazását az Unió egész 
területén biztosítani kell.

(8) Az egyének következetes és magas 
szintű védelmének biztosítása és a 
személyes adatok áramlása előtti 
akadályok elhárítása érdekében az egyének 
jogai és szabadságai védelmi szintjének az 
ilyen adatok feldolgozása vonatkozásában
egyenértékűnek és lehetőség szerint
azonosnak kell lennie minden tagállamban.
A természetes személyeknek a személyes 
adataik feldolgozásához kapcsolódó 
alapvető jogai és szabadságai védelmére 
vonatkozó szabályok következetes és 
egységes alkalmazását az Unió egész 
területén biztosítani kell.

Indokolás

Az adatfeldolgozási szabályok elméletben már ma is minden tagállamban „egyenértékűek”. E 
megközelítés hiányosságából fakad az a mögött húzódó logika, hogy a javaslat rendelet 
formáját ölti. E preambulumbekezdésnek megfelelően tükröznie kell ezt az elgondolást.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Szerződés 16. cikkének (2) 
bekezdése felhatalmazza az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és a személyes adatok 
szabad áramlásáról szóló szabályok 
megállapítására.

(10) A Szerződés 16. cikkének (2) 
bekezdése felhatalmazza az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a személyes 
adatok uniós intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek által, illetve az 
uniós jog hatálya alá tartozó 
tevékenységeik folytatása során a 
tagállamok által végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
a személyes adatok szabad áramlásáról 
szóló szabályok megállapítására.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az egyének egységes szintű 
védelmének az Unió egész területén való 
biztosítása, valamint az adatok belső 
piacon való szabad áramlását akadályozó 
eltérések megelőzése érdekében rendelettel 
kell biztosítani a jogbiztonságot és az 
áttekinthetőséget valamennyi tagállam 
gazdasági szereplői részére, beleértve a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
valamint az egyének részére a jogi úton 
érvényesíthető jogoknak és az adatkezelők 
és -feldolgozók kötelezettségeinek és 
felelősségének valamennyi tagállamban 
azonos szintjét, a személyes adatok 
feldolgozásának következetes nyomon 
követését és azt, hogy minden tagállamban 
rendelkezésre álljanak a megfelelő 
szankciók és a különböző tagállamok 
felügyelő hatóságai hatékonyan 
együttműködjenek. A rendelet számos 
eltérést tartalmaz annak érdekében, hogy 
figyelembe vegye a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos helyzetét.

(11) Az egyének egységes szintű 
védelmének az Unió egész területén való 
biztosítása, valamint az adatok belső 
piacon való szabad áramlását akadályozó 
eltérések megelőzése érdekében rendelettel 
kell biztosítani a jogbiztonságot és az 
áttekinthetőséget valamennyi tagállam 
gazdasági szereplői részére, beleértve a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
valamint az egyének részére a jogi úton 
érvényesíthető jogoknak és az adatkezelők 
és -feldolgozók kötelezettségeinek és 
felelősségének valamennyi tagállamban 
azonos szintjét, a személyes adatok 
feldolgozásának következetes nyomon 
követését és azt, hogy minden tagállamban 
rendelkezésre álljanak a megfelelő 
szankciók és a különböző tagállamok 
felügyelő hatóságai hatékonyan 
együttműködjenek. Amennyiben az 
bizonyíthatóan szükséges és nem ássa alá 
sem a személyes adatok védelmét, sem a 
belső piac elveit, a rendelet számos eltérést 
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Emellett az uniós intézményeket és 
szervezeteket, a tagállamokat és felügyelő 
hatóságaikat arra ösztönzik, hogy e 
rendelet alkalmazása során vegyék 
figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit.
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
fogalmát a kis- és közepes méretű 
vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

tartalmaz annak érdekében, hogy 
figyelembe vegye a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos helyzetét.
Emellett az uniós intézményeket és 
szervezeteket, a tagállamokat és felügyelő 
hatóságaikat arra ösztönzik, hogy e 
rendelet alkalmazása során, az érintett 
felekkel konzultációt folytatva vegyék 
figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit, 
valamint a „gondolkozz először kicsiben” 
elvet annak érdekében, hogy már a 
döntéshozatal legkorábbi szakaszaiban 
érvényesüljenek a mikro-, kis- és 
középvállalkozások érdekei. A mikro-, kis-
és középvállalkozások fogalmát a kis- és 
közepes méretű vállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás alapján kell 
meghatározni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az e rendelet által nyújtott védelem a 
természetes személyeket a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében 
nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül 
illeti meg. Olyan adatfeldolgozás 
tekintetében, amely jogi személyeket érint, 
és különösen olyan vállalkozásokat, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat, senki nem igényelheti
a jelen rendelet szerinti védelmet. Ez 
vonatkozik arra az esetre is, ha a jogi 
személy egy vagy több természetes személy 
nevét tartalmazza.

(12) Az e rendelet által nyújtott védelem a 
természetes személyeket a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében 
nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül 
illeti meg. Olyan adatfeldolgozás 
tekintetében, amely jogi személyeket érint, 
és különösen olyan vállalkozásokat, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat, szintén igényelhető a 
jelen rendelet szerinti védelem.
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ez a rendelet nem különíthető el az 
Unió egyéb jogi aktusaitól. Az e-
kereskedelemről szóló irányelv felelősségi 
korlátozásai horizontális szerkezetűek, 
ezért valamennyi információra 
alkalmazandók. Ez a rendelet azt 
határozza meg, hogy mi tekintendő 
adatvédelmi jogsértésnek, míg az e-
kereskedelemről szóló irányelv rögzíti 
azokat a feltételeket, amelyek esetén az 
információs szolgáltató felelős a 
harmadik felek által elkövetett 
jogsértésekért.

Indokolás

Egy preambulumbekezdésben részletesebben ki kell fejteni azokat az okokat, amelyek miatt 
hivatkozni kell az e-kereskedelemről szóló irányelv felelősségi korlátozásaira.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható személyre vonatkozó
információ esetében alkalmazni kell.
Annak meghatározására, hogy valamely 
személy azonosítható-e, minden olyan 
módszert figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerű 
módon felhasználhat az egyén 
azonosítására. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható.

(23) A védelem elveit csak az azonosított 
vagy azonosítható személyekre vonatkozó
konkrét információk esetében kell
alkalmazni. Annak meghatározására, hogy 
valamely személy azonosítható-e, a 
következőket kell figyelembe venni: i. 
kizárólag azok a módszerek, amelyeket az 
adatkezelő vagy más természetes vagy jogi
személy felhasználhat az egyén 
azonosítására, és ii. annak valószínűsége, 
hogy egy személyt azonosítanak. A 
védelem elvei nem alkalmazhatók az olyan 
módon anonimmá tett adatokra, hogy az 
érintett a továbbiakban az adatokból – a 
csúcstechnológiai megoldásokat és a 
technológiai tendenciákat maradéktalanul 
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figyelembe véve – nem azonosítható.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Ez a rendelet elismeri, hogy az 
álnevek használata valamennyi érintett 
javát szolgálja, mivel ez a személyes 
adatok olyan jellegű megváltozásával jár, 
hogy azok önmagukban, további adatok 
felhasználása nélkül nem rendelhetők 
hozzá az érintetthez. Ez az adatkezelőket 
az adatok pszeudonimizálásának
gyakorlatára ösztönzi.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket nem 
szükségképpen kell minden körülmények 
között személyes adatnak tekinteni.

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüknek, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek.
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

(25) A hozzájárulást egyértelműen kell 
megadni bármely olyan, a kínált termékkel 
vagy szolgáltatással összefüggő megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüket, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek.
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ez a rendelet elismeri, hogy a 
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pszeudonimizált adatok elősegíthetik az 
érintettek magánéletét fenyegető 
kockázatok minimálisra csökkentését. 
Amennyiben az adatkezelő 
pszeudonimizálja az adatokat, az ilyen 
feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke 
által indokoltnak minősül.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan adat, amely az érintett egészségi 
állapotára vonatkozik; az egyén 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 
egészségügyi ellátásért teljesített fizetések 
és az arra való jogosultság az egyén 
vonatkozásában; olyan adott egyénhez 
rendelt szám, szimbólum vagy adat, 
amelynek célja, hogy egészségügyi 
szempontból kizárólagosan azonosítsa a 
személyt; az egyénnel kapcsolatban a neki 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás során 
gyűjtött bármilyen információ; testrész
vagy testet alkotó anyag – beleértve a
biológiai mintákat is – teszteléséből vagy 
vizsgálatából származó információk; egy 
személy azonosítása, aki egészségügyi 
szolgáltatást nyújt az egyénnek; bármilyen 
többek között az érintett betegséggel, 
fogyatékossággal, betegségkockázattal, 
kórtörténettel, klinikai kezeléssel vagy az 
érintett aktuális fiziológiai vagy 
orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 
információ, függetlenül annak forrásától, 
mint például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan személyes adat – beleértve a 
genetikai információkat is –, amely az 
érintett egészségi állapotára vonatkozik; az 
egyén egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 
egészségügyi ellátásért teljesített fizetések 
és az arra való jogosultság az egyén
vonatkozásában; olyan adott egyénhez 
rendelt szám, szimbólum vagy adat, 
amelynek célja, hogy egészségügyi 
szempontból kizárólagosan azonosítsa a 
személyt; az egyénnel kapcsolatban a neki 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás során 
gyűjtött bármilyen információ; testrész,
testet alkotó anyag vagy biológiai minta
teszteléséből vagy vizsgálatából származó
személyes adatok; egy személy 
azonosítása, aki egészségügyi szolgáltatást 
nyújt az egyénnek; bármilyen, többek 
között az érintett betegséggel, 
fogyatékossággal, betegségkockázattal, 
kórtörténettel, klinikai kezeléssel vagy az 
érintett aktuális fiziológiai vagy 
orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 
információ, függetlenül annak forrásától, 
mint például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.
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Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az adatkezelő Unión belüli fő 
szervezet helyét objektív feltételek alapján 
kell meghatározni, és annak magában kell 
foglalnia a feldolgozás céljára, feltételeire 
és módjára vonatkozó fő döntéseket 
meghatározó igazgatási tevékenység 
tényleges, tartós jellegű gyakorlását. E 
feltétel azonban független attól, hogy a 
személyesadat-feldolgozásra ténylegesen 
ezen a helyen kerül-e sor; a személyes 
adatok feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából.
Az adatfeldolgozó fő szervezete az Unión 
belüli központi igazgatásának helye.

(27) Amennyiben az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó több szervezettel 
rendelkezik az Unióban, ideértve – de nem 
kizárólagosan – azokat az eseteket is, 
amikor az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
egy vállalatcsoport, az adatkezelő Unión 
belüli fő szervezetének helyét e rendelet 
alkalmazásában objektív feltételek alapján 
kell meghatározni, és annak magában kell 
foglalnia a feldolgozás céljára, feltételeire 
és módjára vonatkozó fő döntéseket 
meghatározó igazgatási tevékenység 
tényleges, tartós jellegű gyakorlását. E 
feltétel azonban független attól, hogy a 
személyesadat-feldolgozásra ténylegesen 
ezen a helyen kerül-e sor; a személyes 
adatok feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ellenőrző vállalkozás és az 
ellenőrzése alatt álló vállalkozások 
vállalkozáscsoportot alkotnak, minek 
körében az ellenőrző vállalkozás az a 
vállalkozás, amely például tulajdonosi 
jogok, pénzügyi részesedés vagy az arra 
vonatkozó szabályok, vagy a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályok 
végrehajtására való jogosultság révén 

(28) Az ellenőrző vállalkozás és az 
ellenőrzése alatt álló vállalkozások 
vállalkozáscsoportot alkotnak, minek 
körében az ellenőrző vállalkozás az a 
vállalkozás, amely például tulajdonosi 
jogok, pénzügyi részesedés vagy az arra 
vonatkozó szabályok, vagy a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályok 
végrehajtására való jogosultság révén 
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meghatározó befolyást gyakorol a többi 
vállalkozás felett.

meghatározó befolyást gyakorol a többi 
vállalkozás felett. A vállalkozáscsoport 
kijelölhet egyetlen fő szervezetet az Unión 
belül.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
biztosítékokkal és jogosultságokkal. Az 
egyén gyermekként történő 
meghatározásához e rendelet átveszi a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény fogalommeghatározását.

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
biztosítékokkal és jogosultságokkal. Ez a 
védelem különös jelentőséggel bír a 
közösségi hálózatok esetében, ahol a 
gyermekeknek ismerniük kell azok 
személyazonosságát, akikkel 
kommunikációt folytatnak. Az egyén 
gyermekként történő meghatározásához e 
rendelet átveszi a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény fogalommeghatározását.
Az e rendeletben foglalt, a gyermekek 
védelmére vonatkozó hivatkozások egyike 
sem értelmezhető arra irányuló 
hallgatólagos utasításként, hogy a 
felnőttek személyes adatainak védelme 
során kisebb gondossággal kell eljárni 
annál, mint akkor kellett volna, ha az 
adott hivatkozás nem szerepelne a 
szövegben.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének 

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének
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vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak
kell lenniük, valamint az adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
legkisebb mértékre kell korlátozódniuk; ez 
elsősorban annak biztosítását igényli, hogy 
az összegyűjtött adatok ne legyenek túlzott 
mértékűek, az adattárolás időtartama pedig 
a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozódjon. A személyes adatokat csak 
abban az esetben lehet feldolgozni, ha a 
feldolgozás célját egyéb eszközzel nem 
lehetséges elérni. Minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a hibás személyes adatok 
helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
adatokat csak a szükséges ideig tárolják, az 
adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg.

vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak, 
valamint az adatok feldolgozásának 
céljához viszonyítva arányosnak kell
lenniük; ez elsősorban annak biztosítását 
igényli, hogy az összegyűjtött adatok ne 
legyenek túlzott mértékűek, az adattárolás 
időtartama pedig a lehető legkisebb 
mértékűre korlátozódjon. A személyes 
adatokat csak abban az esetben lehet 
feldolgozni, ha a feldolgozás célját egyéb 
eszközzel nem lehetséges elérni. Minden 
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a hibás személyes adatok 
helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
adatokat csak a szükséges ideig tárolják, az 
adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A feldolgozás jogszerűsége érdekében 
a személyes adatok az érintett személy 
hozzájárulása vagy akár az e rendeletben, 
akár az e rendelet által hivatkozott egyéb 
uniós vagy tagállami jogszabályban 
meghatározott más jogalap alapján 
dolgozhatók fel.

(31) A feldolgozás jogszerűsége érdekében 
a személyes adatok akár az e rendeletben, 
akár az e rendelet által hivatkozott egyéb 
uniós vagy tagállami jogszabályban 
meghatározott más jogalapok egyike
alapján dolgozhatók fel.

Indokolás

Ez a módosítás a hozzájárulás megfelelő igénybevételét ösztönzi, amely egyenértékű a 
jogszerű feldolgozás 6. cikkben meghatározott egyéb indokaival.
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez.
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 
hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt.

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez.
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 
hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt. Az 
adatminimalizálás elvének való megfelelés 
érdekében e bizonyítási teher nem 
értelmezhető úgy, mint amely – a 
szükséges eseteken kívül – kötelezővé teszi 
az érintettek konkrét azonosítását, vagy 
mint amely az alapesetben feldolgozottnál 
több adat feldolgozását vonja maga után.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A hozzájárulás nem feltétlenül az 
elsődleges vagy legkívánatosabb eszköz a 
személyes adatok feldolgozásának 
jogszerűvé tételéhez. Döntő fontosságú, 
hogy a hozzájárulást a megfelelő 
kontextusban használják, erre azonban 
jogalapként csak akkor szabad 
támaszkodni, ha az érintettek ésszerűen és 
könnyen megadhatják és visszavonhatják 
hozzájárulásukat. Amennyiben a 
hozzájárulást nem megfelelő helyzetben 
használják, az elveszíti értékét, és 
szükségtelen terhet ró az érintettre. 
Például a hozzájárulás nem megfelelő 
indokolás, ha a feldolgozás egy 
felhasználó által kért szolgáltatáshoz 
szükséges, vagy ha az érintettek nem 
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tudják elutasítani a hozzájárulást anélkül, 
hogy az érintené az alapul szolgáló 
szolgáltatást. Ezekben és más 
összefüggésekben az adatkezelőknek 
törekedniük kell arra, hogy más jogszerű 
indok alapján biztosítsák az 
adatfeldolgozás jogszerűségét.

Indokolás

Ez a módosítás összhangba hozza a szöveget a 29. cikk szerinti munkacsoportnak a 
hozzájárulás fogalommeghatározásáról szóló 15/2011. sz. véleményével (10. o.), mégpedig 
azon érvelés megerősítésével, hogy a hozzájárulás haszontalan vagy egyenesen káros lehet a 
magánélet védelmére nézve, amennyiben azt túlzott mértékben alkalmazzák, különösen az 
információs szolgáltatásoknál.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, 
amikor a munkavállaló személyes adatait 
a munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 
az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől. Amennyiben az 
adatkezelő egy hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Indokolás

A foglalkoztatással összefüggő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulást nem kellene 
általánosságban megkérdőjelezni, mivel azt gyakran olyan területeket érintő helyzetekben 
adják meg, amikor éppen az adott munkavállaló érdekében áll, hogy hozzájáruljon személyes 
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adatainak feldolgozásához.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A közérdekű célból vagy hivatali 
hatáskör gyakorlása érdekében végzett 
feladatok közé tartozik a személyes 
adatoknak az érintett hatóságok 
irányításához és működéséhez szükséges 
feldolgozása.

Indokolás

Részletesebben kell ismertetni, hogy pontosan mit foglalhat magában a jogi kötelezettség 
teljesítése, illetve a feladatok közérdekű célból vagy a hivatali hatáskör gyakorlása érdekében 
történő végrehajtása.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében az adatkezelőt 
kötelezni kell arra, hogy kifejezetten 
tájékoztassa az érintettet az alapul szolgáló 
jogos érdekről és a tiltakozáshoz való 
jogról, és igazolnia kell e jogos érdekeket.
Mivel a jogalkotó feladata 
jogszabályokban meghatározni a hatóságok 

(38) Az adatkezelő, illetve azon harmadik 
fél vagy felek jogos érdeke, akiknek 
érdekében az adatot feldolgozzák,
jogalapot teremthet a feldolgozáshoz, 
feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető 
jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget. Az egyértelműség érdekében 
az Európai Adatvédelmi Testület átfogó 
iránymutatásokat dolgoz ki a „jogos 
érdek” fogalmának tartalmára 
vonatkozóan. Az adatfeldolgozást
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van térítésmentesen
tiltakozni a feldolgozás ellen. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében az 
adatkezelőt kötelezni kell arra, hogy 
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adatfeldolgozásának jogalapját, e jogi 
indokolás nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

kifejezetten tájékoztassa az érintettet az 
alapul szolgáló jogos érdekről és a 
tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia kell 
e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség.
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
érdekében be kell szereznie az érintett ezen 
egyéb célhoz való hozzájárulását, vagy 
más jogszerű indokra kell alapítania a 
feldolgozást, különösen ha az uniós jog 
vagy azon tagállam joga, amelynek 
hatálya alá az adatkezelő tartozik, így 
rendelkezik. Minden esetben biztosítani 
kell az e rendeletben rögzített elvek 
alkalmazását, valamint különösen az 
érintett ezen egyéb célokról történő 
tájékoztatását.

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, például ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos célból van szükség. Az 
adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az
adatkezelőnek be kell szereznie az érintett 
ezen egyéb célhoz való hozzájárulását.
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Engedélyezni kell az annak 
biztosításához elengedhetetlen mértékű 
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adatfeldolgozást, hogy a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelv szerinti 
villamosenergia-ipari, illetve földgázipari 
vállalkozások, illetve elosztórendszer-
üzemeltetők el tudják látni a rendszer-, 
hálózati vagy működési igényeket, illetve 
hogy végre lehessen hajtani az igényekre 
válaszul szolgáló energiagazdálkodási 
vagy energiahatékonysági programokat, 
feltéve, hogy a villamosenergia-ipari, 
illetve földgázipari vállalkozás vagy az 
elosztórendszer-üzemeltető szerződésben 
kötelezte az adatfeldolgozót az e 
rendeletben foglalt követelmények 
teljesítésére.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett kifejezett
hozzájárulásával végezhető. Az ilyen 
tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – az
alapvető szabadságok gyakorlásának 
lehetővé tétele.

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett tájékoztatáson 
alapuló hozzájárulásával végezhető. Az 
ilyen tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – a 
szóban forgó érintettek alapvető
szabadságai gyakorlásának lehetővé tétele.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Amennyiben az adatkezelő által (45) Amennyiben az adatkezelő által 
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feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő 
nem köteles további információkat szerezni 
az érintett azonosítása érdekében, kizárólag 
abból a célból, hogy megfeleljen e rendelet 
bármely rendelkezésének. Hozzáférés 
iránti kérelem esetén az adatkezelő jogosult 
az érintettől további adatokat kérni annak 
érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel.

feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő 
nem köteles további információkat szerezni 
az érintett azonosítása érdekében, kizárólag 
abból a célból, hogy megfeleljen e rendelet 
bármely rendelkezésének. Hozzáférés 
iránti kérelem esetén az adatkezelő jogosult 
az érintettől további adatokat kérni annak 
érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel. Az 
adatkezelő nem utasíthatja el a hozzáférés 
iránti kérelmet esetleges 
információhiányra hivatkozva, ha az 
érintett a hozzáférés érdekében meg tudja 
adni ezt az információt.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, az 
adatok tárolásának időtartamáról, a 
hozzáférési, helyesbítési és törlési jog 
fennállásáról, valamint a panaszemelési 
jogról. Amennyiben az adatokat az érintett 
személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen 
következményekkel jár.

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, az 
adatok tárolásának időtartamáról és az 
adattárolás időtartamának megállapítását 
lehetővé tevő kritériumokról, a 
hozzáférési, helyesbítési és törlési jog 
fennállásáról, valamint a panaszemelési 
jogról. Amennyiben az adatokat az érintett 
személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen 
következményekkel jár.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában 
kell rendelkezésére bocsátani, illetve, 
abban az esetben, ha az adatokat nem az 
érintettől gyűjtötték be, ésszerű határidőn 
belül, az ügy körülményeire tekintettel. Ha 
az adatok jogszerűen közölhetőek más 
címzettel, a címzettel történő első 
közléskor tájékoztatni kell az érintettet.

(49) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában 
kell rendelkezésére bocsátani, illetve, 
abban az esetben, ha az adatokat nem az 
érintettől gyűjtötték be, ésszerű határidőn 
belül, az ügy körülményeire tekintettel. Ha 
az adatok jogszerűen közölhetőek más 
címzettel az érintett hozzájárulása vagy 
megújított hozzájárulása nélkül, a 
címzettel történő első közléskor 
tájékoztatni kell az érintettet, amennyiben 
az érintett kéri ezt az információt.

Indokolás

Ha az adatot jogszerűen közlik más címzettel, nincs szükség állandó, ismétlődő folyamatra, 
hogy tájékoztassák az érintettet.  Ez nem kívánt következményekhez vezethet, például az 
érintett megvonja a jogszerű adatfeldolgozással kapcsolatban adott hozzájárulását, vagy ami 
még rosszabb, érzéketlen lesz a személyes adatainak helyzetével kapcsolatos információkra.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Minden személyt megillet a 
vonatkozásában gyűjtött adatokhoz való 
hozzáférés joga, valamint e jog egyszerű 
gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és 
ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban az 
adatfeldolgozás céljait, időtartamát, az
adatok címzettjeit, az adatok 
feldolgozásának logikáját, valamint azt, 
hogy az ilyen adatfeldolgozás, legalábbis 
amennyiben az profilalkotásra épül,
milyen következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 

(51) Minden személyt megillet a 
vonatkozásában gyűjtött személyes
adatokhoz való hozzáférés joga, valamint e 
jog egyszerű gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és
ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban a 
személyes adatok feldolgozásának céljait, 
időtartamát, a személyes adatok címzettjeit,
a személyes adatok feldolgozásának 
logikáját, valamint azt, hogy az ilyen 
adatfeldolgozás milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
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vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői
jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

vagy szellemi tulajdont, például a 
szoftvereket védelemben részesítő szerzői
joggal összefüggésben. E megfontolások 
mindazonáltal nem eredményezhetik azt, 
hogy az érintettől minden információt 
megtagadnak.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatkezelőnek minden ésszerű 
intézkedést meg kell tennie a hozzáférést 
kérő érintett személyazonosságának
megállapítására, különösen az online 
szolgáltatásokkal és online azonosítókkal 
összefüggésben. Az adatkezelő nem 
őrizheti meg a személyes adatokat 
kizárólag azért, hogy megválaszolhassa az 
esetleges kérelmeket.

(52) Az adatkezelőnek a kínált termékkel 
vagy szolgáltatással, illetve egyéb esetben 
az adatkezelő és az érintett közötti 
viszonnyal, valamint a feldolgozott 
személyes adatok érzékeny jellegével 
összefüggésben minden ésszerű 
intézkedést meg kell tennie az érintett
hozzáférési kérelme hitelességének
megállapítására, különösen az online 
szolgáltatásokkal és online azonosítókkal 
összefüggésben. Az adatkezelő nem 
őrizheti meg a személyes adatokat és nem 
kényszeríthető azok gyűjtésére kizárólag 
azért, hogy megválaszolhassa az esetleges 
kérelmeket.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Az érintettnek mindig lehetőséggel 
kell rendelkeznie arra, hogy átfogó 
hozzájárulását adja személyes adatainak 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatás céljából való felhasználására, és 
hogy bármikor visszavonja 
hozzájárulását.
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Indokolás

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy ne legyen automatizált 
adatfeldolgozási eszközökkel végzett 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya
Az ilyen intézkedések mindazonáltal
megengedhetőek akkor, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha valamely szerződés 
megkötése vagy telesítése során végzik, 
vagy ha az érintett hozzájárult. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.

(58) Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy ne legyen olyan automatizált 
adatfeldolgozási eszközökkel végzett 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya, 
amely e természetes személlyel 
kapcsolatban joghatást keletkeztet, vagy 
jelentős mértékben érinti ezt a természetes 
személyt. A tényleges hatások 
intenzitásának összehasonlíthatóknak kell 
lenniük a joghatásokkal, hogy e rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Ez nem érvényes 
a kereskedelmi kommunikációval 
kapcsolatos intézkedésekre, például az
ügyfélkapcsolat-kezelés vagy az 
ügyfélszerzés területére. Mindazonáltal az 
automatizált adatfeldolgozási eszközökkel 
végzett profilalkotáson alapuló
intézkedések, amelyek egy természetes 
személlyel kapcsolatban joghatást 
keletkeztetnek, vagy jelentős mértékben 
érintenek egy természetes személyt,
megengedhetőek akkor, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha valamely szerződés 
megkötése vagy telesítése során végzik, 
vagy ha az érintett hozzájárult. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.
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Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a kereskedelmi kommunikáció – például az ügyfélkapcsolat-
kezelés és az ügyfélszerzés terén – nem érinti jelentős mértékben a természetes személyt a 20. 
cikk (1) bekezdése értelmében. A tényleges hatások intenzitásának összehasonlíthatóknak kell 
lenniük a joghatásokkal, hogy e rendelkezés hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A személyes adatoknak az adatkezelő 
által vagy az adatkezelő nevében végzett 
bárminemű feldolgozása tekintetében 
rögzíteni kell az adatkezelő átfogó feladatát 
és felelősségét. Az adatkezelőnek 
biztosítania és kötelezettségének 
megfelelően bizonyítania kell, hogy 
valamennyi adatfeldolgozási művelet 
összhangban áll e rendelettel.

(60) Az elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében a személyes adatoknak az 
adatkezelő által vagy az adatkezelő 
nevében végzett bárminemű feldolgozása 
tekintetében rögzíteni kell az adatkezelő 
átfogó feladatát és felelősségét. Az 
adatkezelőnek különösen biztosítania és 
kötelezettségének megfelelően 
bizonyítania kell, hogy valamennyi 
adatfeldolgozási művelet összhangban áll e 
rendelettel. A máskülönben felesleges 
adatfeldolgozás nem indokolható e 
követelmény teljesítésének 
szükségességével.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében az érintetteket 
személyes adataik feldolgozása 
tekintetében megillető jogok és 
szabadságok védelme megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedéseket követel meg
mind az adatfeldolgozás megtervezésének 
mind magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Az adatkezelő az e 
rendelettel való összhang biztosítása és 
bizonyítása érdekében belső 
szakpolitikákat fogad el, valamint

(61) Az érintetteket a személyes adataik 
feldolgozása tekintetében megillető jogok 
és szabadságok védelmével kapcsolatos 
fogyasztói és vállalati elvárásokat 
teljesítendő, a rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedések hozandók mind 
az adatfeldolgozás megtervezésének, mind 
magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Ágazati együttműködés, 
valamint az innovatív megoldások, 
termékek és szolgáltatások előnyben 
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különösen a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelem elveit kielégítő megfelelő 
intézkedéseket alkalmaz.

részesítése útján ösztönözni kell a
fogyasztók fokozott tájékoztatását és a 
fogyasztói döntés megkönnyítését célzó 
intézkedéseket. A beépített adatvédelem az 
a folyamat, amelynek során az adatok és a 
magánélet védelmét műszaki és szervezési 
intézkedések révén már a termékek és 
szolgáltatások fejlesztésekor érvényesítik. 
Az alapértelmezett adatvédelem azt jelenti, 
hogy a termékek és szolgáltatások 
alapértelmezett kialakítása korlátozza az 
adatfeldolgozást és különösen a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalát. A 
személyes adatok alapértelmezés szerint 
különösen nem közölhetők korlátlan
számú személlyel.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Ez a rendelet arra ösztönzi a 
vállalkozásokat, hogy belső programokat 
dolgozzanak ki azon adatfeldolgozási 
műveletek azonosítására, amelyek 
természetüknél, hatókörüknél vagy 
céljaiknál fogva különös kockázatot 
jelentenek az érintettekre nézve, valamint 
megfelelő adatvédelmi biztosítékokat 
léptessenek életbe, illetve innovatív 
beépített adatvédelmi megoldásokat és az 
adatvédelmet javító technikákat 
dolgozzanak ki. A vállalkozások ezt 
követően nyilvánosan és proaktívan 
igazolnák, hogy megfelelnek e rendelet 
rendelkezéseinek és szellemiségének, 
növelve ezáltal a bizalmat az európai 
polgárok körében. A személyes adatok 
védelméhez kapcsolódó vállalati 
elszámoltathatóság ugyanakkor nem 
mentesítheti a vállalkozásokat az e 
rendeletben megállapított kötelezettségek 
alól. 
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége a felügyelő hatóságok 
ellenőrzése és intézkedései tekintetében is 
megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 
egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 
adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, feltételeit és 
eszközeit, vagy amikor egy adatkezelő 
nevében végeznek adatfeldolgozási 
műveletet.

(62) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége a felügyelő hatóságok 
ellenőrzése és intézkedései tekintetében is 
megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 
egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 
adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, vagy amikor egy 
adatkezelő nevében végeznek 
adatfeldolgozási műveletet.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell minden 
adatfeldolgozási tevékenységet. Minden 
adatkezelő vagy -feldolgozó köteles a
felügyelő hatósággal együttműködni és az 
említett dokumentációt – kérésre –
hozzáférhetővé tenni az adatfeldolgozási 
műveletek esetleges ellenőrzése céljából.

(65) Az adatkezelőnek az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell a hatáskörébe tartozó
minden adatfeldolgozási tevékenységet.
Minden adatkezelő köteles a felügyelő 
hatósággal együttműködni és az említett 
dokumentációt – kérésre – hozzáférhetővé 
tenni az adatfeldolgozási műveletek 
esetleges ellenőrzése céljából.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
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megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
megfelelő szintű biztonságot, a védendő 
személyes adatok jellegével és a belőlük 
fakadó kockázatokkal kapcsolatban
figyelembe véve a technika állását és 
alkalmazásuk költségeit. Az 
adatfeldolgozás biztonságát biztosító 
technikai szabványok és szervezeti 
intézkedések kialakítása során a 
Bizottságnak elő kell mozdítania a 
technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben együtt kell működnie
harmadik országokkal.

megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Az adatkezelő vagy -
feldolgozó különösen köteles kellően 
figyelembe venni az adatok érzékeny 
jellege miatt az érintett személyes 
adatainak feldolgozásából eredő fokozott 
kockázatokat. Ezeknek az intézkedéseknek 
biztosítaniuk kell a megfelelő szintű 
biztonságot, a védendő személyes adatok 
jellegének és a belőlük fakadó kockázatok 
vonatkozásában figyelembe véve a 
technika állását és alkalmazásuk költségeit.
Az adatfeldolgozás biztonságát biztosító 
technikai szabványok és szervezeti 
intézkedések kialakítása során elő kell
mozdítani a technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben ösztönözni kell a harmadik 
országokkal való együttműködést.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért az ilyen adatsértésről 
való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez ésszerű időtartamon belül 
nem tehető meg, az értesítéshez csatolni 
kell a késedelem indokainak ismertetését.
A szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
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befolyásolhatja. Az érintett személyes 
adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az azáltal vagy más releváns 
hatóságok (például bűnüldöző hatóságok) 
által nyújtott iránymutatást betartva.
Például ha annak a lehetősége, hogy az 
érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
feldolgozásáról. Ez a kötelezettség 
igazgatási és költségvetési terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a 
személyes adatok védelmének javításához.
Ezért az ilyen megkülönböztetés nélküli 
általános értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni, és olyan hatékony eljárásokkal 
és mechanizmusokkal kell felváltani, 
amelyek inkább az érintettek alapvető 
jogait és szabadságait jellegüknél, 

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
feldolgozásáról. Ez a kötelezettség 
igazgatási és költségvetési terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a 
személyes adatok védelmének javításához.
Ezért az ilyen megkülönböztetés nélküli 
általános értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni, és olyan hatékony eljárásokkal 
és mechanizmusokkal kell felváltani, 
amelyek inkább az érintettek alapvető 
jogait és szabadságait jellegüknél, 
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alkalmazási területüknél és céljuknál fogva 
valószínűsíthetően veszélyeztető 
feldolgozási műveletekre összpontosítanak.
Ilyen esetekben az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak adatvédelmi 
hatásvizsgálatot kell végeznie az 
adatfeldolgozás előtt, amelynek 
kifejezetten tartalmaznia kell a személyes 
adatok védelmét biztosító tervezett 
intézkedéseket, biztosítékokat és 
mechanizmusokat, valamint az e 
rendelettel való összhang bizonyítását.

alkalmazási területüknél és céljuknál fogva 
valószínűsíthetően veszélyeztető 
feldolgozási műveletekre összpontosítanak.
Ilyen esetekben az adatkezelőnek 
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznie 
az adatfeldolgozás előtt, amelynek 
kifejezetten tartalmaznia kell a személyes 
adatok védelmét biztosító tervezett 
intézkedéseket, biztosítékokat és 
mechanizmusokat, valamint az e 
rendelettel való összhang bizonyítását.

Indokolás

Mivel a feldolgozás célját az adatkezelők határozzák meg, a magánéletre gyakorolt hatás 
vizsgálata is az ő feladatuk kell, hogy legyen.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) A 2002/58/EK irányelv előírja az 
Unión belüli nyilvános hírközlési 
hálózatokon keresztül nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal összefüggésben 
feldolgozott személyes adatok tekintetében 
a személyes adatok megsértésének 
bejelentési kötelezettségeit. Amennyiben a 
nyilvános hírközlési szolgáltatók más 
szolgáltatásokat is nyújtanak, továbbra is 
a 2002/58/EK irányelv adatsértés-
bejelentési kötelezettségei vonatkoznak 
rájuk, nem pedig e rendelet. Az ilyen 
szolgáltatókra – személyes adatok 
megsértése esetén – egységes értesítési 
rendszernek kell vonatkoznia mind a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtásával 
összefüggésben feldolgozott személyes 
adatok, mind pedig azon egyéb személyes 
adatok tekintetében, amelyek esetében a 
szóban forgó szolgáltató az adatkezelő. 
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Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra – a nyújtott szolgáltatástól 
függő több rendszer helyett – egységes értesítési rendszernek kell vonatkoznia minden olyan 
jogsértés tekintetében, amely az általuk feldolgozott adatokkal kapcsolatban következik be. Ez 
azonos versenyfeltételeket biztosít az ágazati szereplők számára.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) A szövetségeket vagy az adatkezelők 
kategóriáit képviselő más szerveket 
ösztönözni kell eljárási szabályzat 
létrehozására e rendelet keretein belül 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék e 
rendelet hatékony alkalmazását, 
figyelembe véve a meghatározott 
ágazatokban végzett feldolgozás sajátos 
jellegzetességeit.

(76) A szövetségeket vagy az adatkezelők 
kategóriáit képviselő más szerveket 
ösztönözni kell eljárási szabályzat 
létrehozására e rendelet keretein belül 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék e 
rendelet hatékony alkalmazását, 
figyelembe véve a meghatározott 
ágazatokban végzett feldolgozás sajátos 
jellegzetességeit. E szabályzatok 
megkönnyítenék az ágazat számára a 
rendeletnek való megfelelést.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen eljárási szabályzatok kedvezőek az ágazat számára, és 
nem csupán az adatvédelmi hatóságok által enyhébb ellenőrzéssel jutalmazandó gesztusok.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében ösztönözni 
kell olyan tanúsítási mechanizmusok, 
adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek lehetővé teszik az érintetteknek az 
adott termékek és szolgáltatások 
adatvédelmi szintjének gyors felmérését.

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében ösztönözni 
kell olyan tanúsítási mechanizmusok, 
adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek lehetővé teszik az érintetteknek az 
adott termékek és szolgáltatások 
adatvédelmi szintjének gyors, megbízható 
és ellenőrizhető felmérését.
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Indokolás

Az ilyen eszközöket szigorú vizsgálatnak kell alávetni, levonva a következtetéseket az e 
megközelítéssel kapcsolatos korábbi sikerekből és kudarcokból.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A Bizottság az Unió egészére 
kiterjedő hatállyal úgy határozhat, hogy 
adott harmadik országok vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet megfelelő 
adatvédelmi szintet nyújtanak, biztosítva 
ezáltal az Unió egész területén a 
jogbiztonságot és az egységességet az ilyen 
védelmi szintet biztosító harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
tekintetében. Ezekben az esetekben a 
személyes adatok az említett országokba 
további engedély beszerzése nélkül is 
továbbíthatók.

(80) A Bizottság az Unió egészére 
kiterjedő hatállyal úgy határozhat, hogy 
adott harmadik országok vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet megfelelő 
adatvédelmi szintet nyújtanak, biztosítva 
ezáltal az Unió egész területén a 
jogbiztonságot és az egységességet az ilyen 
védelmi szintet biztosító harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
tekintetében. Ezekben az esetekben a 
személyes adatok az említett országokba 
további engedély beszerzése nélkül is 
továbbíthatók. A Bizottság a harmadik 
országnak küldött, teljes körű 
indokolással ellátott értesítést követően 
dönthet úgy, hogy visszavonja ezt a 
határozatot.

Indokolás

Logikátlan volna az a feltételezés, hogy egy ilyen harmadik országban később nem romolhat 
az adatvédelmi helyzet.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Az a lehetőség, miszerint az 
adatkezelő vagy -feldolgozó alkalmazhatja 
a Bizottság vagy a felügyelő hatóság által 

(84) Az a lehetőség, miszerint az 
adatkezelő vagy -feldolgozó alkalmazhatja 
a Bizottság vagy a felügyelő hatóság által 
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elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételeket, nem zárja ki sem azt, hogy az 
adatkezelő vagy -feldolgozó szélesebb 
körű szerződésben alkalmazza ezen 
egységes adatvédelmi feltételeket, sem a 
további feltételek hozzáadását, feltéve, 
hogy azok sem közvetlen, sem közvetett 
módon nem ellentétesek a Bizottság vagy a 
felügyelő hatóság által elfogadott egységes 
szerződési feltételekkel, és nem sértik az 
érintettek alapvető jogait és szabadságait.

elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételeket, nem zárja ki sem azt, hogy az 
adatkezelő vagy -feldolgozó szélesebb 
körű szerződésben alkalmazza ezen 
egységes adatvédelmi feltételeket, sem a 
további feltételek hozzáadását, feltéve, 
hogy azok sem közvetlen, sem közvetett 
módon nem ellentétesek a Bizottság vagy a 
felügyelő hatóság által elfogadott egységes 
szerződési feltételekkel, és nem sértik az 
érintettek alapvető jogait és szabadságait.
Egyes forgatókönyvek esetében 
helyénvaló lehet arra ösztönözni az 
adatkezelőket és -feldolgozókat, hogy a 
szabványos adatvédelmi rendelkezéseket 
kiegészítő további szerződéses 
kötelezettségvállalások útján még 
erőteljesebb biztosítékokat nyújtsanak.

Indokolás

Ez a módosítás ösztönzőként szolgálna a szervezetek számára ahhoz, hogy az alapvető 
szabályozási követelményeken túllépve az „adatpecséthez” vagy a „bizalmi jegyhez” hasonló 
rendszereknek is megfeleljenek.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
85 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85a) A jóváhagyás céljából kötelező 
vállalati szabályokat benyújtani tervező 
vállalatok csoportja javaslatot tehet egy 
felügyelő hatóságra mint fő hatóságra. A 
fő hatóságnak azon tagállam felügyelő 
hatóságának kell lennie, amelyben az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó fő 
szervezete található.

Indokolás

A 29. cikk szerinti munkacsoport létrehozta a kötelező erejű vállalati szabályok kölcsönös 
elismerési rendszerét (WP 107, 2005. április 14.). Ezt a kölcsönös elismerési rendszert be kell 
illeszteni e rendeletbe. Az illetékes hatóság kijelölésének kritériumaként a fő szervezet 
székhelyét kell alkalmazni, a rendelet 51. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint.
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Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Ezeket az eltéréseket különösen a 
fontos közérdekből szükséges 
adattovábbításokra kell alkalmazni, például 
a versenyhatóságok, adó- és 
vámhatóságok, pénzügyi felügyelő 
hatóságok vagy társadalombiztosítási 
ügyekért felelős hivatalok közötti, illetve a 
bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében.

(87) Ezeket az eltéréseket különösen a 
fontos közérdekből szükséges 
adattovábbításokra kell alkalmazni, például 
a versenyhatóságok, adó- és 
vámhatóságok, pénzügyi felügyelő 
hatóságok vagy társadalombiztosítási 
ügyekért felelős hivatalok közötti, a 
sportcsalások elleni küzdelemért felelős 
hatóságok közötti, illetve a 
bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében. A személyes adatok fontos 
közérdek alapján indokolt továbbítása 
csak alkalomszerűen vehető igénybe. 
Minden esetben alaposan meg kell 
vizsgálni a végrehajtandó adattovábbítás 
összes körülményét.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Valamennyi felügyelő hatóság 
számára biztosítani kell a feladatai –
beleértve az Unió bármely másik felügyelő 
hatóságával való kölcsönös 
segítségnyújtáshoz és együttműködéshez 
kapcsolódó feladatokat – hatékony 
ellátásához szükséges megfelelő anyagi és 
személyzeti erőforrásokat, helyiségeket és 
infrastruktúrát.

(94) Valamennyi felügyelő hatóság 
számára biztosítani kell a feladatai –
beleértve az Unió bármely másik felügyelő 
hatóságával való kölcsönös 
segítségnyújtáshoz és együttműködéshez 
kapcsolódó feladatokat – hatékony 
ellátásához szükséges megfelelő anyagi és 
személyzeti erőforrásokat – kiemelt 
figyelmet fordítva az alkalmazottak 
megfelelő műszaki készségeinek 
biztosítására –, helyiségeket és 
infrastruktúrát.
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Indokolás

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) A felügyelő hatóság tagjaira 
vonatkozó általános feltételeket minden 
tagállamban jogszabályban kell rögzíteni, 
és különösen biztosítani kell azt, hogy az 
említett tagokat a tagállam parlamentje 
vagy kormánya nevezze ki, valamint 
szabályozni kell a tagok szükséges 
képesítését és beosztását.

(95) A felügyelő hatóság tagjaira 
vonatkozó általános feltételeket minden 
tagállamban jogszabályban kell rögzíteni, 
és különösen biztosítani kell azt, hogy az 
említett tagokat a tagállam parlamentje 
vagy kormánya nevezze ki, kellően 
gondoskodva a politikai befolyás 
lehetőségének minimalizálásáról, valamint 
szabályozni kell a tagok szükséges 
képesítését, az összeférhetetlenség 
elkerülését és a tagok beosztását.

Indokolás

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
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should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97) Amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó uniós szervezetének 
tevékenységével összefüggésben végzett
adatfeldolgozásra egynél több tagállamban 
kerül sor, egyetlen felügyelő hatóság lesz 
illetékes az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egész Unió területén belüli 
tevékenységeinek nyomon követésére és a 
kapcsolódó határozatok meghozatalára a 
következetes alkalmazás elősegítése, a 
jogbiztonság biztosítása, és az ilyen 
adatkezelőkre és -feldolgozókra háruló 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében.

(97) Amennyiben az adatfeldolgozásra 
egynél több tagállamban kerül sor, 
egyetlen felügyelő hatóság lesz illetékes az 
adatkezelő vagy -feldolgozó egész Unió 
területén belüli tevékenységeinek nyomon 
követésére és a kapcsolódó határozatok 
meghozatalára a következetes alkalmazás 
elősegítése, a jogbiztonság biztosítása, és 
az ilyen adatkezelőkre és -feldolgozókra 
háruló adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében.

Indokolás

Az egyablakos ügyintézés elvét következetesen kell alkalmazni mind az Unióban, mind az 
Unión kívül letelepedett, a jogszabály hatálya alá tartozó adatkezelőkre.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
98 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98a) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozása valamely érintett által 
benyújtott panasz tárgyát képezi, az ilyen 
egyablakos ügyintézést biztosító illetékes 
hatóság annak a tagállamnak a felügyelő 
hatósága, ahol az érintett fő tartózkodási 
helye található. Amennyiben az érintettek 
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az ilyen adatfeldolgozás tekintetében 
hasonló panaszt nyújtanak be a felügyelő 
hatóságokkal rendelkező különböző 
tagállamokban, az elsőként megkeresett 
hatóság lesz az illetékes hatóság.

Indokolás

Helyénvaló az érintettet felhatalmazni arra, hogy a közigazgatási intézkedéshez való jogát a 
fő tartózkodási helyéhez legközelebbi felügyelő hatóságnál, valamint abban a tagállamban 
gyakorolja, ahol szükség esetén jogi eljárást indíthat, ez ugyanis javítja az érintett által 
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket és azok következetességét, valamint elősegíti az 
adminisztratív terhek elkerülését.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyelő hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
különösen akkor kell alkalmazni, amikor
valamely felügyelő hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
nyújtásához, vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódnak, vagy 
amelyek lényegesen érinthetik a személyes 
adatok szabad áramlását. A mechanizmus 
abban az esetben is alkalmazandó, ha a 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság kéri az 
ügy egységességi eljárásban való kezelését.
E mechanizmust a Bizottság azon 
intézkedéseinek sérelme nélkül lehet 
alkalmazni, amelyeket a Szerződések 
szerinti hatásköreinek gyakorlása során 
tesz.

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyelő hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
különösen akkor kell alkalmazni, amikor
az illetékes felügyelő hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
nyújtásához, vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódnak, vagy 
amelyek lényegesen érinthetik a személyes 
adatok szabad áramlását. A mechanizmus 
abban az esetben is alkalmazandó, ha a 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság kéri az 
ügy egységességi eljárásban való kezelését.
E mechanizmust a Bizottság azon 
intézkedéseinek sérelme nélkül lehet 
alkalmazni, amelyeket a Szerződések 
szerinti hatásköreinek gyakorlása során 
tesz.
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Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni, függetlenül 
attól a médiumtól, amelyet a közvetítésre 
felhasználnak.
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nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése,
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
121 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét a 
rendelettel megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A valamely hatóság 
vagy állami szerv birtokában lévő 
dokumentumokban található személyes 
adatokat az érintett hatóság vagy szerv 
azon tagállami jogszabállyal összhangban 
hozhatja nyilvánosságra, amelynek az 
adott hatóság vagy szerv a hatálya alá 
tartozik. A szóban forgó jogszabályok 
összeegyeztetik a személyes adatok 
védelméhez való jogot a hivatalos 
iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
elvével.

Indokolás

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelmi szabályok ne akadályozzák
indokolatlanul az állami ügyek nyilvános ellenőrzését. Ennélfogva az európai adatvédelmi 
biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport és az Alapjogi Ügynökség véleményeiben foglaltakkal 
összhangban garantálni kell a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elvét.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
123 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(123a) A különleges adatkategóriának 
minősülő egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok feldolgozása történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatás 
céljából lehet szükséges. Ezért e 
rendeletnek biztosítania kell, hogy az 
egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok feldolgozására előírt feltételek –
amelyekre az egyének alapvető jogait és 
személyes adatait védelemben részesítő 
egyedi és megfelelő biztosítékok 
vonatkoznak – harmonizálása ne 
akadályozza a transzlációs, klinikai és 
közegészségügyi kutatást.

Indokolás

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos körülhatárolt
körülmények között. Kiemelten fontos, 
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gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
szempontok és feltételek meghatározása; 
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az egyértelműen túlzó 
kérelmek feltételeinek megállapítása és az 
érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 
díjak; az érintett tájékoztatására és a 
hozzáférési jogra vonatkozó szempontok 
és követelmények; a személyes adatok 
tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; a profilalkotáson alapuló 
intézkedések; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények 
és a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem; az adatfeldolgozó; a 
dokumentációra és a feldolgozás 
biztonságára vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének megállapítására és a 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésre vonatkozó szempontok és 
követelmények és azok a körülmények, 
amelyek fennállása esetén a személyes 
adatok védelmének megsértése várhatóan 
hátrányosan érinti az érintettet; az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 
követelményei; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok útján való 
továbbítás szempontjai és követelményei; 
a továbbítás eltérései; a közigazgatási 
szankciók; az egészségügyi célú 
feldolgozás; a foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozás, valamint a 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás tekintetében.
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka folyamán megfelelő 
egyeztetéseket folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 

hogy a Bizottság az előkészítő munka 
folyamán megfelelő egyeztetéseket 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.
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gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga; 
az adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó különös 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének felügyelő hatóság részére 
történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi 
hatásvizsgálat követelményei és eljárásai; 
az előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció formanyomtatványai és 
eljárásai; a tanúsítás műszaki 
követelményei és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely
harmadik ország régiója vagy
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. E rendelet 
rendelkezéseinek végrehajtása során 
biztosítani kell, hogy ne írjanak elő olyan 
konkrét technikai jellemzőkre vonatkozó 
kötelező követelményeket az áruk és 
szolgáltatások – többek között a
végberendezések, vagy más elektronikus 
hírközlési berendezések – tekintetében, 
amelyek akadályozhatják valamely
berendezés forgalomba hozatalát, 
valamint az áruk és szolgáltatások 
tagállamokon belüli vagy tagállamok 
közötti szabad mozgását. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak az érintett 
felekkel folytatott konzultációt folytatva
sajátos intézkedések alkalmazását kell 
mérlegelnie a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében, mivel 
ezek az intézkedések nem róhatnak túlzott 
terhet az említett vállalkozásokra.
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nem engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(139) Figyelemmel arra, hogy – amint az 
Európai Unió Bírósága hangsúlyozta – a 
személyes adatok védelme nem abszolút 
jog, hanem azt a társadalomban betöltött 
szerepe alapján kell vizsgálni, és az 
arányosság elvével összhangban 
egyensúlyba kell hozni más alapvető 
jogokkal, e rendelet tiszteletben tart 
minden alapvető jogot és betartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert, a Szerződésekben rögzített 
elveket, nevezetesen a magán- és a családi 
élet, valamint az otthon és a kapcsolattartás 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánításhoz és a 
tájékoztatáshoz való jogot, a vállalkozás 
szabadságát, a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget és a hatékony jogorvoslathoz 
és a tisztességes eljáráshoz való jogot, 
továbbá a kulturális, vallási és nyelvi 

(139) Figyelemmel arra, hogy – amint az 
Európai Unió Bírósága hangsúlyozta – a 
személyes adatok védelme nem abszolút 
jog, hanem azt a társadalomban betöltött 
szerepe, valamint a tényleges és lehetséges 
tudományos, egészségügyi és technológiai 
fejlődés alapján kell vizsgálni, és az 
arányosság elvével összhangban 
egyensúlyba kell hozni más alapvető 
jogokkal, e rendelet tiszteletben tart 
minden alapvető jogot és betartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert, a Szerződésekben rögzített 
elveket, nevezetesen a magán- és a családi 
élet, valamint az otthon és a kapcsolattartás 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánításhoz és a 
tájékoztatáshoz való jogot, a vállalkozás 
szabadságát, a tulajdonjogot és különösen 
a szellemi tulajdon védelmét, a kulturális, 
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sokféleséget. vallási és nyelvi sokféleséget és a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot, továbbá a kulturális, vallási és 
nyelvi sokféleséget.

Indokolás

Az IP-címek feldolgozása gyakran kritikus eleme a szellemitulajdon-jogot érintő 
visszaélésekre irányuló, 2004/48/EK irányelv szerinti vizsgálatoknak, és ezt a rendelet nem 
akadályozhatja.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és a személyes adatok szabad 
áramlásáról szóló szabályokat állapítja 
meg.

(1) Ez a rendelet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában a természetes 
és jogi személyek védelméről és a 
személyes adatok szabad áramlásáról szóló 
szabályokat állapítja meg.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet védi a természetes 
személyek alapvető jogait és szabadságait, 
különösen a személyes adatok védelméhez 
való jogot.

(2) E rendelet védi a természetes és jogi
személyek alapvető jogait és szabadságait, 
különösen a személyes adatok védelméhez 
való jogot.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatok Unión belüli 
szabad áramlása nem korlátozható vagy 

(3) A személyes adatok Unión belüli 
szabad áramlása nem korlátozható vagy 
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tiltható meg a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelmével összefüggő okokból.

tiltható meg a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában a természetes 
és jogi személyek védelmével összefüggő 
okokból.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet nem befolyásolja vagy 
korlátozza a tagállamok alkotmányaiban 
elismert, valamint a szabad és nyitott 
társadalmakat jellemző, a 
véleménynyilvánítás és a sajtó 
hagyományos szabadságában gyökerező 
sajtószabadságot és a véleménynyilvánítás 
szabadságát. Nem sérülhetnek továbbá a 
polgárok hatósági tájékoztatáshoz való 
jogai és a hatósági információkhoz való 
hozzáférésük. Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok azon jogát és kötelességét sem, 
hogy a nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartások kezelése tekintetében 
célzott jogszabállyal védjék az egyének 
magánéletét.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására, 
valamint azoknak a személyes adatoknak a 
nem automatizált módon történő 
feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni.

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására,
az ilyen feldolgozási módok és a használt 
technológiák közötti megkülönböztetés 
nélkül, valamint azoknak a személyes 
adatoknak a nem automatizált módon 
történő feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni.
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Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intézményei, szervei, hivatalai 
és ügynökségei által végzett 
adatfeldolgozás;

törölve

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás;

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az érintett szakmai vagy kereskedelmi 
tevékenységének tulajdonítható 
tevékenység során;

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a munkáltató által a munkavállaló 
személyes adatainak foglalkoztatással 
összefüggő kezelése részeként végzett 
adatfeldolgozás;
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Indokolás

Fontos, hogy a munkáltató továbbra is feldolgozhassa a munkavállalók adatait – például a 
bérek, a szabadság, a juttatások, az évfordulók, az oktatás, az egészségügy, a büntetőítéletek 
stb. tekintetében. Jelenleg a munkavállaló hozzájárulhat, hogy a munkáltató feldolgozza ezen 
adatokat. A rendelet szövege azonban értelmezhető úgy is, mintha a jövőben egyenlőtlenséget 
feltételeznének a munkáltató és a munkavállaló között.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a 4. cikk (2b) bekezdése értelmében 
anonimmá tett adatok feldolgozása;

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő által 
végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek személyes adatainak 
feldolgozására, ha a feldolgozási 
tevékenységek

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy
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ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

közreműködése révén ésszerű módon –
különösen egy azonosító számra vagy más 
egyedi azonosítóra, tartózkodási 
információra, online azonosító jelekre vagy 
a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális, társadalmi
vagy nemi identitására vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó egy vagy több 
tényezőre történő utalás révén –
azonosítható vagy elkülöníthető
természetes személy, aki nem szakmai 
minőségében jár el;

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „pszeudonimizált adat”: olyan 
személyes adat, amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy dolgoztak fel egyéb 
módon, hogy önmagában nem rendelhető 
hozzá egy érintetthez további adatok 
felhasználása nélkül, amelyekre különálló 
és elkülöníthető technikai és szervezeti 
adatkezelés vonatkozik a hozzá nem 
rendelhetőség biztosítása érdekében;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „azonosító szám”: jellemzően az 
online térben használt bármely 
numerikus, alfanumerikus vagy hasonló
kód, kivéve a valamely állami vagy állami 
ellenőrzés alatt álló hatóság által egyéni 
azonosítás céljából a természetes 
személyekhez rendelt kódokat;
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Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „anonim adat”: olyan személyes adat, 
amelyet úgy gyűjtöttek, módosítottak vagy 
más módon feldolgoztak, hogy ne legyen 
egyetlen érintetthez köthető; az anonim 
adatok nem minősülnek személyes 
adatnak;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi 
személy, hatóság, ügynökség vagy bármely 
más szerv, amely önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, feltételeit és 
módját; ha a célokat, feltételeket és 
módokat egy adott uniós vagy nemzeti 
jogszabály határozza meg, az adatkezelőt 
vagy a kinevezésére vonatkozó külön 
szempontokat ez az uniós vagy nemzeti 
jogszabály jelöli ki;

5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi 
személy, hatóság, ügynökség vagy bármely 
más szerv, amely önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza a személyes adatok 
feldolgozásának céljait; ha a célokat egy 
adott uniós vagy nemzeti jogszabály 
határozza meg, az adatkezelőt vagy a 
kinevezésére vonatkozó külön 
szempontokat ez az uniós vagy nemzeti 
jogszabály jelöli ki;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy 
jogi személy, hatóság, intézmény vagy 
bármely más szerv, amely személyes 
adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében;

6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy 
jogi személy, hatóság, intézmény vagy 
bármely más szerv, amely személyes 
adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében;
a személyes adatokhoz való hozzáférése 
műszaki szempontból megvalósítható és 
nem jár aránytalan erőfeszítéssel, 
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valamint ésszerűen elvárható, hogy ezen 
adatok tartalmát értelmezni tudja;

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a (24a) (új) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítással.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához;

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 
érintett beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok feldolgozásához. A 
hallgatás vagy valamely magatartástól 
történő tartózkodás önmagában nem jelez 
hozzájárulást;

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „személyes adatok különleges 
kategóriái”: olyan információk, amelyek 
faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai 
véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti 
tagságra utalnak, valamint a genetikai 
adatok, az egészségügyi adatok vagy a 
szexuális életre, büntetőítéletekre, illetve 
az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó adatok;

Indokolás

A „személyes adatok különleges kategóriáinak” feldolgozására már egyedi követelmények 
vonatkoznak (lásd a 9. cikket). Az arányosság érdekében a különleges adatok e csoportját is 
figyelembe kell venni az adatkezelő kötelezettségeinek meghatározásakor (lásd a (31) 
preambulumbekezdés módosítását). A fogalommeghatározás beillesztése nagyobb 
jogbiztonságot teremt.
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „genetikai adat”: az egyén jellemzőire 
vonatkozó bármely olyan adat, amelyet a 
születés előtti korai fejlődés során örökölt 
vagy szerzett;

10. „genetikai adat”: valamely azonosított 
vagy azonosítható személy öröklött
jellemzőire vagy azok megváltozására
vonatkozó, a nukleinsav vizsgálatából 
nyert adat;

Indokolás

A javasolt meghatározásnak összhangban kell állnia a másutt alkalmazott 
meghatározásokkal, például a „humángenetikai adatok” fogalmának az ENSZ 
humángenetikai adatok védelméről szóló nemzetközi nyilatkozatában szereplő 
meghatározásával.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „egészségügyi adat”: minden olyan 
adat, amely az érintett testi vagy pszichikai 
egészségi állapotára vagy az érintettnek 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásra 
vonatkozik;

12. „egészségügyi adat”: minden olyan
személyes adat, amely az érintett testi vagy 
pszichikai egészségi állapotára vagy az 
érintettnek nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozik;

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „fő szervezet”: az adatkezelő
vonatkozásában a letelepedés azon helye 
az Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 

13. „fő szervezet”: az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által a következő átlátható 
és objektív kritériumok alapján 
meghatározott hely: a vállalatcsoport 
európai székhelye, illetve a csoport azon
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meghozzák; amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának céljaira, 
feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntéseket nem az Unióban hozzák meg, a
fő szervezet az a hely, ahol az Unióban 
létrehozott adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a 
központi ügyvezetés helye az Unióban;

vállalatának helye, amelyre adatvédelmi 
felelősségi köröket ruháztak, illetve annak 
a vállalatnak a helye, amely (a 
vállalatvezetési funkció, adminisztratív 
képesség stb. tekintetében) a legjobb 
helyzetben van ahhoz, hogy végrehajtsa az
e rendeletben meghatározott szabályokat, 
illetve az a hely, ahol a regionális csoport 
számára az adatfeldolgozás célját érintő fő 
döntéseket meghozzák;

Indokolás

Ez a módosítás tisztázni kívánja a számos különböző joghatóságban működő vállalatok valós 
helyzetét.  Ezt nem szabad a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásaként 
értelmezni, mivel a vállalatnak a rendelet alkalmazásában átlátható, objektív kritériumok 
alapján kell megindokolnia fő szervezetének helyét.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „illetékes felügyelő hatóság”: az 
adatkezelő felügyeletéért az 51. cikk (2), 
(3) és (4) bekezdésével összhangban 
kizárólagos felelősséggel tartozó felügyelő 
hatóság;

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „képviselő”: az az Unióban letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelő kifejezett szándékának 
megfelelően tevékenykedik, és akit, illetve 
amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában a felügyelő hatóság vagy 
az Unió más szerve az adatkezelő helyett

14. „képviselő”: az az Unióban letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelő kifejezett szándékának 
megfelelően tevékenykedik, és akit, illetve 
amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában az illetékes felügyelő 
hatóság megkeres;
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megkeres;

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „pénzügyi bűncselekmény”: a 
szervezett bűnözéssel, védelmi zsarolással, 
terrorizmussal, a terrorizmus 
finanszírozásával, 
emberkereskedelemmel, 
embercsempészettel, szexuális 
kizsákmányolással, kábítószer-
kereskedelemmel és pszichotróp anyagok 
kereskedelmével, illegális 
fegyverkereskedelemmel, lopott áruk 
kereskedelmével, korrupcióval, 
megvesztegetéssel, csalással, 
pénzhamisítással, termékhamisítással és 
termékkalózkodással, környezetvédelmi 
bűncselekményekkel, emberrablással, 
illegális fogva tartással és túszejtéssel, 
rablással, lopással, csempészettel, 
adózással kapcsolatos 
bűncselekményekkel, zsarolással, 
hamisítással, kalózkodással, bennfentes 
kereskedelemmel és piaci manipulációval 
kapcsolatos bűncselekmények.

Indokolás

Meg kell adni a „pénzügyi bűncselekménynek” a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásaiból 
levezetett fogalommeghatározását, mivel a pénzügyi bűncselekmények megelőzése, 
kivizsgálása vagy felderítése céljából a személyes adatok feldolgozása megengedett.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
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feldolgozásuk nem végezhető e célokkal
ellentétesen;

feldolgozásuk nem végezhető e célokkal
összeegyeztethetetlen módon;

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelőek, relevánsak, és nem
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, és csak 
akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetők el olyan 
információ feldolgozásával, amely nem 
vonatkozik személyes adatokra;

c) megfelelőek, relevánsak, arányosak és 
nem túlzottak a feldolgozás céljához
feltétlenül szükséges mértékhez képest; és 
csak akkor és addig dolgozhatók fel, 
amikor és ameddig e célok nem érhetők el 
olyan információ feldolgozásával, amely 
nem vonatkozik személyes adatokra;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pontosak és naprakész állapotban kell 
azokat tartani; minden ésszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
hibás személyes adatok, tekintettel 
feldolgozásuk céljaira, haladéktalanul
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

d) pontosak és amennyiben szükséges,
naprakész állapotban kell azokat tartani;
minden ésszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a hibás személyes 
adatok, tekintettel feldolgozásuk céljaira,
indokolatlan késedelem nélkül törlésre 
vagy helyesbítésre kerüljenek;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
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adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos célból, a 83. cikk szerinti 
szabályokkal és feltételekkel összhangban 
dolgozzák fel, és amennyiben időszakos 
felülvizsgálatot végeznek a tárolás további 
szükségességének vizsgálata érdekében;

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) feldolgozása az adatkezelő felelősségére 
történik, akinek minden feldolgozási 
művelet tekintetében biztosítania és 
igazolnia kell az e rendelet 
rendelkezéseivel való összhangot.

f) feldolgozása az adatkezelő felelősségére 
történik, akinek biztosítania, és ha előírják 
számára, az 51. cikk (2) bekezdése szerint 
illetékes felügyelő hatóság felé igazolnia 
kell az adatkezelő általi adatfeldolgozás e 
rendelet rendelkezéseivel való összhangját.

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő feldolgozásához;

a) az érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak feldolgozásához;

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az adatfeldolgozás olyan szerződés vagy 
kollektív bérmegállapodásokhoz és üzemi 
megállapodásokhoz hasonló kollektív 
szerződések teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 
szerződés megkötését megelőzően az 
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érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges;

Indokolás

A kollektív szerződések Németországban egyenértékűek az állami joggal, így szintén 
képezhetik jogszerű adatfeldolgozás alapját.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó hazai vagy nemzetközi jogi 
kötelezettség, szabályozási norma, 
iránymutatás, ipari gyakorlat, többek 
között a felügyelő hatóságok 
követelményeinek teljesítéséhez szükséges;

Indokolás

E rendelkezésnek a hazai pénzügyi szabályozásra és eljárási szabályzatokra is ki kell 
terjednie.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az adatfeldolgozás a hálózati és 
informatikai biztonság biztosításához 
szükséges;

Indokolás

Ez a módosítás belefoglalja a szövegbe a (39) preambulumbekezdésben meghatározott 
biztosítékokat azáltal, hogy jogilag kötelező erejű cikkben tisztázza, hogy a hálózati és 
informatikai biztonság céljából történő adatfeldolgozás törvényes adatfeldolgozásnak 
tekintendő.
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Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
végrehajtásához vagy az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges;

e) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához
vagy közérdekű feladat végrehajtásához
szükséges;

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő, illetve 
a nevében, vagy egy adatfeldolgozó, vagy 
azon harmadik fél vagy felek jogszerű 
érdekének érvényesítéséhez szükséges,
akiknek érdekében az adatokat 
feldolgozzák, ideértve a biztonsági 
okokból történő feldolgozást is, kivéve, ha 
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett 
gyermek. Az érintett érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai nem írják felül a 
hatóságok által feladataik ellátása, vagy 
vállalatok által jogi kötelezettségeik 
teljesítése során, valamint tisztességtelen 
magatartás elleni óvintézkedések 
érdekében végzett feldolgozást.

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatfeldolgozás pszeudonimizált 
adatokra korlátozódik, amennyiben az 
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érintett megfelelő védettséget élvez és a 
szolgáltatás címzettje a 19. cikk (3a) 
bekezdése értelmében kifogásolási joggal 
rendelkezik.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az adatok nyilvános, bárki számára 
hozzáférhető nyilvántartásokból, 
jegyzékekből vagy iratokból származnak;

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) amennyiben az adatkezelő harmadik 
félre bízza a személyes adatokat, ez utóbbi 
közös felelősséggel tartozik e rendelet 
betartásáért; 

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) az adatfeldolgozás szigorúan valamely 
észlelt hálózati és/vagy információs 
biztonsági probléma, adatok megsértése 
vagy azok elleni támadás megfelelő 
kezeléséhez szükséges;
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Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) az adatfeldolgozás a személyes adatok 
anonimizálása vagy pszeudonimizálása 
érdekében szükséges;

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok fennállása esetében jogszerű.

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú, 
további feldolgozása a 83. cikk szerinti 
feltételek és biztosítékok fennállása 
esetében jogszerű.

Indokolás

Fontos pontosan meghatározni, és a további feldolgozást (pl. az érintettre vonatkozó adatok 
összekapcsolását, helyesbítését és kiegészítését) engedélyezni, mivel a modern és innovatív 
közegészségügyi kutatás többféle adatkészletekre és visszamenőleges adatsorozatokra fog 
alapulni.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez jogszerű a 
pszeudonimizált adatok feldolgozása, 
kivéve ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek a személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
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a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Indokolás

A rendelet jelenleg még nem ismeri el az adatok különböző kategóriáit és azok különböző 
kezelését.

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan nemzetközi egyezmények, 
amelyeknek az Unió vagy egy tagállam 
szerződő fele.

Indokolás

A közérdek nemzetközi egyezményben is megfogalmazható, még akkor is, ha nincsenek külön 
nemzeti vagy uniós jogszabályok.  Ezen egyezményeknek továbbra is tiszteletben kell tartaniuk 
a személyes adatok védelméhez való jog lényegét, és a követett legitim célhoz mérten 
arányosaknak kell lenniük.  Emellett ha a személyes adatokat e jogalap szerint dolgozzák fel, 
akkor annak nyilvánvalóan meg kell felelnie a rendelet minden más szempontjának is.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell 
lennie a kitűzött jogszerű céllal.

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia. A tagállami 
jogszabálynak továbbá tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog e rendeletben és a tagállamok 
által aláírt nemzetközi szerződésekben 
foglalt lényegét. Végül a tagállam értékeli 
és eldönti, hogy a nemzeti jogszabály 
arányos-e a kitűzött jogszerű céllal, illetve 
a jogszerű cél a magánéletbe való 
kevesebb beavatkozással járó 
megoldásokkal is elérhető-e.
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Indokolás

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among Member States will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)–f) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

Indokolás

Fontos, hogy szerepeljenek a jogos érdekek is, például azon ágazatspecifikus érdek, hogy az 
intelligens hálózatok biztosításán keresztül hatékonyabb energiaellátási láncot hozzanak
létre.  Miközben az érintett energiafogyasztására vonatkozó adatokat esetleg nem kifejezetten 
azzal a céllal gyűjtik, hogy hatékonyabb általános ellátást biztosítsanak, ha a szolgáltató 
jogos érdeke, hogy e cél eléréséhez felhasználja ezt az információt, ennek lehetővé tételéhez 
rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 

törölve



AD\927816HU.doc 63/187 PE496.562v02-00

HU

- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőre hárul annak 
bizonyítása, hogy az érintett hozzájárult 
személyes adatainak konkrét célokból 
történő feldolgozásához.

törölve

Indokolás

Felesleges, mivel jelenleg a rendes eljárásjog szerinti bizonyítási teher alkalmazandó.

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett személyes adatainak 
feldolgozása céljából megszerzett 
hozzájárulás formája a feldolgozott adat 
típusához és a feldolgozás céljához mérten 
arányos, a 33. cikkben leírt és 
megfelelően elvégzett adatvédelmi 
hatásvizsgálatban meghatározottak 
szerint.

Indokolás

E módosítás összekapcsolja az arányos hozzájárulás azonosítását és a hatásvizsgálatok 
eredményeit, ami ösztönözni fogja azok igénybevételét. Ahol nem végeznek adatvédelmi 
hatásvizsgálatot, továbbra is a kifejezett hozzájárulás alapértelmezett követelménye 
alkalmazandó.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben egy ilyen hatásvizsgálat 
a hozzájárulás más formáját nem tekinti 
szükségesnek, a hozzájárulást egyedi, 
tájékozott és hallgatólagos nyilatkozat 
vagy más megerősítő cselekedet alapján 
kell megszerezni.

Indokolás

E módosítás összekapcsolja az arányos hozzájárulás azonosítását és a hatásvizsgálatok 
eredményeit, ami ösztönözni fogja azok igénybevételét. Ahol nem végeznek adatvédelmi 
hatásvizsgálatot, továbbra is a kifejezett hozzájárulás alapértelmezett követelménye 
alkalmazandó.

Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek
kell lennie ettől a más ügytől.

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében szembetűnőnek kell 
lennie.

Indokolás

Az érintett számára világos és egyértelmű feltételeket kell biztosítani hozzájárulásának 
megadásához.   Ha a szándék annak biztosítása, hogy a hozzájárulás nyelvezete ne vesszen el 
a többi szakzsargon között, talán nem a „megkülönböztethető” kifejezést kellene használni, 
hanem helyette a „szembetűnőt”. Ezt ugyanis ki kell emelni, nem pedig megkülönböztetni.

Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. Ha a hozzájárulás egy 
szerződéses vagy törvényben szabályozott 
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előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

viszony részét képezi, a visszavonás a 
szerződéses vagy jogi feltételektől függ. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló 
feldolgozás jogszerűségét.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) Valamely munkavállaló hozzájárulása
nem teremt jogalapot adatainak a
munkáltató általi feldolgozására, ha a 
munkavállaló nem szabad akaratából adta 
hozzájárulását. Az adatfeldolgozás 
jogszerűségét a 6. cikk (1) bekezdésének 
a)–f) pontjaival, valamint 6. cikkének (2)–
(5) bekezdésével összhangban kell 
megállapítani. A 6 cikk (1) bekezdésének 
a) pontja szerinti egyéni hozzájárulás mint 
jogalap helyettesíthető kollektív 
megállapodásokkal, különösen kollektív 
szerződésekkel vagy üzemi tanácsi 
megállapodásokkal.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az információs társadalommal 
összefüggő valamely szolgáltatás 
közösségi hálózati eszközöket tesz 
gyermekek számára elérhetővé, kifejezett 
intézkedéseket kell tennie a gyermekek 
jólétének védelme érdekében, ideértve 
többek között annak a lehető legnagyobb 
mértékű biztosítását, hogy ismerjék azok 
személyazonosságát, akikkel 
kommunikálnak.
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Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, 
bűncselekményekre, beleértve a 
büntetőítélethez nem vezető jogsértésekre 
és ügyekre, a jelentős szociális 
problémákra, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
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különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok vagy 
munkaerő-piaci kollektív szerződések
területén, amennyiben az érintett alapvető 
jogaira és érdekeire vonatkozó megfelelő 
biztosítékokról rendelkező uniós vagy 
nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik; 
vagy

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület, munkaerő-piaci szervezet vagy 
bármely más nonprofit szervezet megfelelő 
biztosítékok mellett végzett törvényes 
tevékenysége keretében történik, politikai, 
világnézeti, vallási vagy szakszervezeti 
céllal, azzal a feltétellel, hogy a 
feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

Indokolás

Fontos, hogy a munkaerő-piaci szervezetek továbbra is feldolgozhassák és megoszthassák 
egymással a tagjaikra vonatkozó személyes információkat.

Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 

g) az adatfeldolgozás és -megosztás 
közérdekű feladat ellátásához szükséges 
olyan uniós jogszabály, nemzeti jogszabály 
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alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

vagy nemzetközi egyezmény – amelynek az 
Unió vagy egy tagállam szerződő fele –
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, a 81. cikk 
szerinti feltételek és biztosítékok mellett; 
vagy

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, ideértve a 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatást is, a 81. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok mellett; vagy

Indokolás

Ez a pontosítás ahhoz szükséges, hogy megóvják a történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatás céljára felhasznált egészségügyi adatok feldolgozását.  A tudósok nagymértékben 
igénybe veszik a betegnyilvántartásokat és biobankokat a járványügyi, klinikai vagy 
transzlációs kutatásokhoz, ami szükségessé teszi, hogy biztosítsák a személyes adatok 
egészségügyi célú felhasználását.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az adatfeldolgozás történelmi, 
statisztikai, vagy tudományos kutatási 
célból szükséges, a 83. cikk szerinti 
feltételek és biztosítékok mellett; vagy

i) az adatfeldolgozás és -megosztás
történelmi, statisztikai, vagy tudományos 
kutatási célból szükséges, a 83. cikk 
szerinti feltételek és biztosítékok mellett; 
vagy

Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
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biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása a 83a. cikk szerinti 
feltételekre és biztosítékokra is 
figyelemmel vagy valamely felügyelő
hatóság felügyelete mellett történik, vagy 
ha az adatfeldolgozásra olyan jogszabályi 
vagy szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés, vagy e megfelelés 
elmulasztásának elkerülése vagy 
munkaerő-piaci kollektív szerződések
érdekében kerül sor, amelyeknek az 
adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt az érintett alapvető jogaira vonatkozó
megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós vagy 
tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás. 

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az egészségügyi adatok feldolgozása 
szükséges az érintett, az érintett 
családtagjai és értékei érdekében eljáró 
magán szociális védelmi rendszerek 
számára, különösen a jövedelembiztonság 
vagy kockázatkezelési eszközök 
biztosítása, valamint a generációk közötti 
igazságos teherviselésnek az elosztás 
révén való fokozása esetében.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, (3) Az Európai Adatvédelmi Testület
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hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

felhatalmazást kap arra, hogy ajánlásokat 
adjon ki a személyes adatok különleges 
kategóriáinak védelmére vonatkozó 
feltételekre és megfelelő biztosítékokra 
vonatkozóan, a (2) bekezdéssel 
összhangban.

Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok, különösen, ha 
anonimizáltak vagy pszeudonimizáltak,
nem teszik lehetővé az adatkezelő számára, 
hogy az általa használt eszközök révén 
azonosítson egy érintettet, az adatkezelő 
nem köteles további információkat 
beszerezni annak érdekében, hogy pusztán 
azért azonosítsa az érintettet, hogy 
megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

A kutatási adatbázisok adatkezelője 
általános információt biztosít a kutatási 
adatbázisok adatainak eredeti forrásáról.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie.

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható 
politikákkal kell rendelkeznie, és e célból –
kérésre – a 28. cikk (2) bekezdése a)–g) 
pontjának megfelelő módon mindenki 
számára tájékoztatást kell nyújtania.
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Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A 2002/58/EK irányelv 12. cikke, valamint 
a 2002/22/EK irányelv 20. cikke és 21. 
cikke (3) bekezdésének e) pontja az 
érintettek átlátható tájékoztatáshoz és 
közlésekhez való jogának alkalmazása, 
amely előírja, hogy az adatkezelő 
tájékoztatja az érintetteket azon jogukról, 
hogy dönthetnek saját személyes adataik 
felhasználásáról, és felhívja figyelmüket a 
beépített adatvédelem elveinek 
megfelelően fejlesztett rendszerek létére.

Indokolás

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 12. cikke és az egyetemes szolgáltatási 
irányelv 20. és 21. cikke az egyetemes szolgáltatások hatályának részeként a telefonkönyvi 
szolgáltatásokra vonatkozik. A tudakozószolgáltatást nyújtók adatbázisainak „átfogónak” kell 
lenniük, ezért fontos, hogy szerepeljenek benne az előfizetői adatok, ahogy az is fontos, hogy 
az előfizetőt világosan tájékoztatni kell valamennyi választási lehetőségéről, a tagállam által 
alkalmazott modelltől (előzetes vagy utólagos letiltás lehetőségét biztosító, vagy vegyes 
rendszer) függetlenül.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
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dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

dolgozzák fel, az adatkezelő biztosíthatja
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani.

Indokolás

Különösen a kis- és középvállalkozásokra róhatna jelentős bürokratikus terhet, ha az eljárás 
elektronikus lebonyolításának biztosítása érdekében elektronikus előkészületeket kellene 
tenni.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen nagy 
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jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

mennyiségük, összetettségük vagy
ismétlődő jellegük miatt, az adatkezelő, 
nyereségszerzési szándék nélkül, 
megfelelő mértékű díjat számíthat fel a 
tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért, vagy visszautasíthatja a kért 
intézkedés megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

Indokolás

Az adatbázison belüli adatok kezelése költséggel jár. Az adatokhoz való hozzáférésért 
megfelelő mértékű, nem nyereségszerzést célzó hozzájárulás érintettektől való kérése segíthet 
a komolytalan kérelmek számának korlátozásában, valamint kritikus fontosságú abban, hogy 
visszatartsa a csalókat attól, hogy nagyszámú fogyasztó hiteladatait megszerezzék, majd 
azokat csalárd célokra használják.

Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során a 
Bizottság mérlegeli megfelelő 
intézkedéseket tesz a mikro-, kis- és 

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határoz meg és 
eljárásokat állapít meg a (2) bekezdésben 
említett értesítés esetében, ideértve az 
elektronikus formátumot is. Ennek során a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
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középvállalkozások tekintetében. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Indokolás

Az egységes formanyomtatványok és eljárások meghatározására ezen intézkedés – különösen 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi – eredményes végrehajtása érdekében van szükség.

Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, és az 
adatkezelő jogos érdekei a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

Indokolás

A szerződéses rendelkezések és általános feltételek közlésére vonatkozó követelmény olyan 
kérdés, amelyet a polgári jog megfelelően szabályoz. Adatvédelmi szempontból így csak az 
adatfeldolgozás céljáról vagy jogos érdekéről kell tájékoztatást adni.

Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) a személyes adatok tárolásának várható
időtartama;

Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga és a felügyelő hatóság 
elérhetősége;

e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga;

Indokolás

A felügyelő hatóság elérhetőségének kötelező megadása bármely téves tájékoztatással 
kapcsolatos felelősséggel összefüggésben az adott információ folyamatos ellenőrzését tenné 
szükségessé, ami különösen a kis- és középvállalkozások számára lenne aránytalan.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a személyes adatok védelmére hozott 
konkrét biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó információ;

Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az érintett vonatkozásában a 
tisztességes feldolgozás biztosításához 
szükséges minden további tájékoztatás, 
tekintettel a személyes adatok gyűjtésének 
különös körülményeire.

törölve

Indokolás

A már most jelentős tájékoztatási kötelezettség általános, záradékszerű kiterjesztése 
valószínűleg komoly jogbizonytalanságot eredményezne. Sem az érintett vállalat, sem pedig a 
fogyasztó nem tudja e megfogalmazás alapján jogilag biztosan felmérni, hogy az egyes 
esetekben milyen információkat kell rendelkezésre bocsátani.
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Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatokat az érintettől 
gyűjti, az adatkezelőnek az (1) bekezdés 
szerinti tájékoztatás mellett tájékoztatnia 
kell továbbá az érintettet a személyes 
adatok rendelkezésre bocsátásának 
kötelező vagy önkéntes jellegéről, 
valamint az adatszolgáltatás 
elmaradásának esetleges 
következményeiről.

(2) Amennyiben az adatokat az érintettől 
gyűjti, az adatkezelőnek az (1) bekezdés 
szerinti tájékoztatás mellett tájékoztatnia 
kell továbbá az érintettet a személyes 
adatok rendelkezésre bocsátásának 
kötelező jellegéről.

Indokolás

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok.

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett, 
ha van rá mód, tájékoztatnia kell továbbá 
az érintettet arról, hogy milyen forrásból 
származnak a személyes adatok, kivéve, ha 
az adat nyilvánosan elérhető forrásból 
származik, vagy ha a továbbítást 
jogszabály írja elő, vagy az 
adatfeldolgozást az érintett személy 
szakmai tevékenységeivel kapcsolatos 
célokra használják fel.
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Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a személyes adatot nem az érintettől 
szerezte be, a rögzítés időpontjában, vagy 
az adatgyűjtés vagy -feldolgozás különös 
körülményeire tekintettel az adatgyűjtést 
követő ésszerű időtartamon belül, illetve, 
ha az adatokat más címzetthez kívánják 
továbbítani, legkésőbb az adatok első 
közlésekor.

b) ha a személyes adatot nem az érintettől 
szerezte be, a rögzítés időpontjában, vagy 
az adatgyűjtés vagy -feldolgozás különös 
körülményeire tekintettel az adatgyűjtést 
követő ésszerű időtartamon belül, illetve, 
ha az adatokat más címzetthez kívánják 
továbbítani, legkésőbb az adatok első 
közlésekor, illetve ha az adatot az érintett 
személlyel folytatott kommunikációra 
használják fel, legkésőbb az ezzel a 
személlyel való első kapcsolatfelvétel 
időpontjában.

Indokolás

Az érintett személy információs önrendelkezési jogát megfelelően figyelembe veszik, ha az 
adott információt ebben az időpontban adják meg.

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatot nem az érintettől szerezték be, 
és a kérdéses információk rendelkezésre 
bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel; 
vagy

b) az adatot nem az érintettől szerezték be, 
vagy az adatfeldolgozások nem teszik 
lehetővé a személyazonosság ellenőrzését, 
és a kérdéses információk rendelkezésre 
bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel 
például azáltal, hogy túlzott adminisztratív 
terhet okoz, különösen akkor, ha a 
feldolgozást kkv végzi. vagy

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az adatok nyilvánosan hozzáférhető 
forrásokból származnak. 

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az alábbiak további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el: az (1) bekezdés f) pontja 
szerinti címzettek kategóriáira vonatkozó 
feltételek, az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
esetleges adattovábbításról szóló értesítésre 
vonatkozó követelmények, a különös 
ágazatok és helyzetek esetében az (1) 
bekezdés h) pontja szerint szükséges 
további tájékoztatásra vonatkozó feltételek, 
valamint az (5) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok. Ennek 
során a Bizottság mérlegeli megfelelő 
intézkedéseket tesz a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az alábbiak további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el: az (1) bekezdés f) pontja 
szerinti címzettek kategóriáira vonatkozó 
feltételek, az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
esetleges adattovábbításról szóló értesítésre 
vonatkozó követelmények, a különös 
ágazatok és helyzetek esetében az (1) 
bekezdés h) pontja szerint szükséges 
további tájékoztatásra vonatkozó feltételek, 
valamint az (5) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok. Ennek 
során a Bizottság – az érintettek 
bevonásával – megfelelő intézkedéseket 
tesz a mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása esetén fennáll az átláthatatlanság 
kockázata, amelyet a kidolgozás során az érintettekkel kialakított szoros együttműködés révén 
kell kiküszöbölni.

Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett erre irányuló kérelem (1) Az érintett erre irányuló kérelem 
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benyújtásával jogosult az adatkezelőtől 
bármikor megerősítést kérni arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
feldolgozása folyamatban van-e. Az ilyen
személyes adatok feldolgozása esetén az 
adatkezelő az alábbiakról nyújt 
tájékoztatást:

benyújtásával jogosult az adatkezelőtől 
bármikor megerősítést kérni világos és 
közérthető nyelven arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak feldolgozása 
folyamatban van-e. Amennyiben az 
adatokat nem történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célokból használják, 
a személyes adatok feldolgozása esetén az 
adatkezelő az alábbiakról nyújt 
tájékoztatást:

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

d) a személyes adatok tárolásának 
maximális időtartama.

Indokolás

A különböző adatok tárolási időtartama között szélsőséges különbségek vannak, és azokat 
gyakran nem lehet előre pontosan meghatározni. A személyes adatok tárolásának maximális 
időtartamát azonban meg kell jelölni.

Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon jog megléte, hogy az érintett 
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatok helyesbítését 
vagy törlését, vagy kifogásolhatja az ilyen 
személyes adatok feldolgozását;

e) azon jog megléte, hogy az érintett a 16. 
cikkel összhangban kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését vagy törlését, vagy 
kifogásolhatja az ilyen személyes adatok 
feldolgozását;

Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga és a felügyelő hatóság 
elérhetősége;

f) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga;

Indokolás

A felügyelő hatóság elérhetőségének kötelező megadása bármely téves tájékoztatással 
kapcsolatos felelősséggel összefüggésben az adott információ folyamatos ellenőrzését tenné 
szükségessé, ami aránytalan erőfeszítésekhez vezetne, különösen a kis- és középvállalkozások 
esetében.

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az ilyen feldolgozás jelentősége és 
várható következményei, legalább a 20. 
cikkben említett intézkedések esetében.

h) az ilyen feldolgozás jelentősége és 
várható következményei.

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érintett erre irányuló kérelem 
benyújtásával jogosult az adatok 
forrásának kezelőjétől bármikor 
megerősítést kérni arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak feldolgozása 
folyamatban van-e valamely kutatási 
adatbázis számára, a 10. cikkben 
foglaltakkal összhangban.

Indokolás

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
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on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban az 
érintettnek a személyes adatok tartalmáról 
szóló, az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
értesítésére vonatkozó feltételek és 
követelmények további meghatározása 
érdekében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

törölve

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett jogosult az adatkezelőtől a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a 
hiányos személyes adatok kiegészítését 
kérni, ideértve a helyesbítő nyilatkozat 
igénybevételét.

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez és a törléshez való jog

A törléshez való jog
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Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett kérheti az adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatok törlését, 
valamint az ilyen adatok további 
terjesztésétől való tartózkodást, különösen
az érintett által gyermekkorában elérhetővé 
tett személyes adatok vonatkozásában, ha:

(1) Hacsak az adatkezelő nem hatóság, 
vagy hatóság által megbízott vagy a 
hatóság nevében egyéb módon eljáró 
jogalany, az érintett kérheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok törlését, valamint az ilyen adatok 
további feldolgozásától való tartózkodást, 
többek között az érintett által 
gyermekkorában elérhetővé tett személyes 
adatok vonatkozásában is, ha:

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy más módon történő 
feldolgozás céljából;

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy további adatfeldolgozás
céljából, és a jogilag kötelező minimális 
megőrzési idő lejárt;

Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett visszavonta a 6. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
feldolgozás alapját képező hozzájárulását, 
vagy lejárt az engedélyezett adattárolási 
időtartam, vagy a személyes adatok 
feldolgozásának nincs más jogalapja;

b) az érintett visszavonta a 6. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
feldolgozás alapját képező hozzájárulását, 
vagy lejárt az engedélyezett adattárolási 
időtartam, vagy a személyes adatok 
feldolgozásának vagy tárolásának nincs 
más jogalapja;

Módosítás 160
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatkezelő minden ésszerű lépést 
megtesz annak érdekében, hogy bármilyen 
adattörlésről értesítsen minden olyan jogi 
személyt, amelynek az adatot 
rendelkezésére bocsátották.

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdés csak abban az 
esetben alkalmazandó, ha az adatkezelő 
ellenőrizni tudja a törlést kérelmező 
érintett személyazonosságát.

Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő nyilvánosságra hozza a 
személyes adatokat, a technikai 
intézkedéseket is beleértve megtesz 
minden ésszerű lépést, hogy – azon adatok 
vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az adatkezelő felelősségi körébe 
tartozik – értesítse az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik felet arról, hogy az 
érintett kérte a személyes adat bármely 
nyilvános internetes linkjének, 
másolatának vagy másodpéldányának 
törlését. Amennyiben az adatkezelő 
harmadik felet hatalmazott fel a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalára, az 
adatkezelő felelősséggel tartozik e 

törölve
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nyilvánosságra hozatalért.

Indokolás

Az internet jellegéből és abból adódóan, hogy világszerte különböző oldalakon információkat 
lehet közzétenni, ez a rendelkezés nem működőképes.

Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő késedelem nélkül elvégzi 
a törlést, kivéve, amennyiben a személyes 
adat megőrzése az alábbi okokból 
szükséges:

(3) Az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül elvégzi a törlést, kivéve, 
amennyiben a személyes adat megőrzése és 
terjesztése az alábbi okokból szükséges:

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 81. cikkel összhangban a népegészség 
területén közérdekből;

b) a 81. cikkel összhangban a népegészség 
területén és egészségügyi célokat szolgálva 
közérdekből;

Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályba foglalt, a személyes 
adat megőrzésére vonatkozó jogi 
kötelezettség; a nemzeti jogszabályok 
közérdekű célt szolgálnak, tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelméhez 
való jogot, és arányosak a kitűzött 
jogszerű céllal;

d) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályba foglalt, a személyes 
adat megőrzésére vonatkozó jogi 
kötelezettség;
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Indokolás

Lehetnek olyan jogszabályok más tagállamokban, amelyek megkövetelik, hogy az adatkezelő 
elutasítsa az adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot. Lehetséges, hogy az adatokat 
például a pénzügyi beszámolókra vonatkozó szabályok alapján számviteli célból meg kell 
őrizni.

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) csalás megelőzése vagy felderítése, 
személyazonosság ellenőrzése és/vagy 
hitelképesség vagy fizetőképesség 
megállapítása.

Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az adatkezelőnek tárolnia kell a 
személyes adatokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a 19. cikk szerinti 
kifogásolás alapján az adott adat további 
feldolgozása kizárt legyen.

Indokolás

A személyes adat feldolgozásával szembeni 19. cikk szerinti kifogásolás rendszerint kizárja 
azt, hogy az adott adatot a jövőben feldolgozzák. Annak biztosítása érdekében, hogy az adott 
adatot a későbbi adatfeldolgozások során ténylegesen ne használják fel, azt nem szabad 
törölni, viszont zárolni kell, vagy egyéb módon meg kell jelölni.

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A személyes adatok helyesbítésére, 
törlésére vagy zárolására vonatkozó 
kérelmek nem sértik az információs 
rendszer vagy rendszerek 
rugalmasságának biztosításához, 
védelméhez és fenntartásához szükséges 
adatfeldolgozást. A személyes adatok 
helyesbítéséhez és/vagy törléséhez való jog 
nem alkalmazandó továbbá olyan 
személyes adatokra, amelyek fenntartása 
törvényi kötelezettség miatt vagy az 
adatkezelő, -feldolgozó vagy harmadik 
felek jogainak védelme érdekében 
szükséges.

Indokolás

Bizonyos körülmények között az érintett személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez 
való joga nem alkalmazandó – például, az uniós tagállamok és más országok azon 
törvényeivel összhangban, amelyek nemzetbiztonsági okokból vagy potenciális 
bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások érdekében írják elő bizonyos típusú személyes 
adatok megtartását.

Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az alábbiak további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el:

törölve

a) konkrét ágazatok és különleges 
adatfeldolgozási helyzetek esetében az (1) 
bekezdés alkalmazására vonatkozó 
feltételek;
b) a személyes adat linkje, másolata vagy 
másodpéldánya nyilvánosság számára 
hozzáférhető kommunikációs 
szolgáltatásokból történő – (2) 
bekezdésben említett – törlésének 
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feltételei;
c) a személyesadat-feldolgozás (4) 
bekezdésben említett korlátozására 
vonatkozó szempontok és feltételek.

Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok strukturált és 
széles körben használt formátumban 
történő elektronikus feldolgozása esetén az 
érintettnek joga van arra, hogy kérje az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
adatok széles körben használt elektronikus 
és strukturált formátumú másolatát, amely 
lehetővé teszi az érintett általi további 
használatot.

(1) A személyes adatok strukturált és 
széles körben használt formátumban 
történő elektronikus feldolgozása esetén az 
érintettnek joga van arra, hogy –
amennyiben technikailag kivitelezhető –
kérje az adatkezelőtől a feldolgozás alatt 
álló adatok széles körben használt 
elektronikus, interoperábilis és strukturált 
formátumú másolatát, amely lehetővé teszi 
az érintett általi további használatot.

Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatokat az 
érintett bocsátotta rendelkezésre, és a 
feldolgozás hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul, az érintett jogosult 
arra, hogy ezeket a személyes adatokat és 
az érintett által rendelkezésre bocsátott, 
automatizált feldolgozó rendszerben tárolt 
bármely egyéb információt széles körben 
használt elektronikus formátumban egy 
másik rendszerbe továbbítson, anélkül 
hogy akadályozná a személyes adatok 
visszavonásával érintett adatkezelőt.

(2) Amennyiben a személyes adatokat az 
érintett bocsátotta rendelkezésre, és a 
feldolgozás hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul, az érintett jogosult 
arra, hogy ezeket a személyes adatokat és 
az érintett által rendelkezésre bocsátott, 
automatizált feldolgozó rendszerben tárolt 
bármely egyéb információt – amennyiben 
technikailag kivitelezhető – továbbítson.

Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
jogok nem érinthetik hátrányosan mások 
jogait és szabadságait, ideértve az üzleti 
titkokat vagy a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogokat. E megfontolások nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Indokolás

Az (51) preambulumbekezdés szövegének felhasználása az adatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatban. Ésszerű keretek között kellő figyelmet kell fordítani az adatok 
hordozhatóságának korlátaira, különös tekintettel a vállalkozásoknak az üzleti titkok és 
szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos jogos érdekeire.

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
jogok nem érintik az 5. cikk e) pontja 
szerinti, a továbbiakban már nem 
szükséges adatok törlésére vonatkozó 
kötelezettséget.

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó az anonimizált és 
pszeudonimizált adatok feldolgozására, 
amennyiben azok alapján az érintett nem 
azonosítható megfelelően, vagy az 
azonosítás elvégzéséhez az adatkezelőnek 
vissza kellene vonnia a pszeudonimizálási 
eljárást.
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Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha az adatkezelő 
megfelelően igazolni tudja, hogy az 
érintett adatainak más érintettek adataitól 
való különválasztása nem lehetséges.

Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az (1) 
bekezdés szerinti elektronikus 
formátumot, valamint a személyes adatok 
(2) bekezdés szerinti továbbításához 
használt technikai szabványokat, módokat 
és eljárásokat. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

(3) A személyes adatok (2) bekezdés 
szerinti továbbításához szükséges 
elektronikus formátumot, valamint a 
kapcsolódó funkciókat és eljárásokat az 
adatkezelő határozza meg a 
legmegfelelőbb elérhető ágazati 
szabványok megjelölésével vagy az ágazati 
érdekeltek vagy szabványügyi szervezetek 
meghatározása szerint. A Bizottság 
ösztönzést és támogatást nyújt az 
ágazatnak, az érdekelteknek és a 
szabványügyi szervezeteknek a személyes 
adatok (2) bekezdés szerinti továbbításához 
használt technikai szabványok, módok és 
eljárások megtervezésében és 
elfogadásában.

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
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Az adatkezelőnek gondoskodnia kell arról, 
hogy beszerezze az e rendelet 14–19. 
cikkében említett jogait érvényesítő 
érintett személyazonosságának 
igazolásához szükséges dokumentumokat.

Indokolás

A polgároknak jogaik érvényesítéséhez igazolniuk kell személyazonosságukat, mert ezáltal 
biztosítható, hogy semmilyen formában ne fordulhasson elő személyiséglopás.

Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján bármikor 
kifogásolhatja személyes adatainak a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontján 
alapuló feldolgozását, kivéve, ha az 
adatkezelő igazolja, hogy a feldolgozást 
olyan kényszerítő erejű, jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az érintett érdekeivel vagy alapvető 
jogaival és szabadságaival szemben.

(1) Az érintett a 6. cikk (1) bekezdése d), e) 
és f) pontjának eseteiben az egyedi 
helyzetével kapcsolatos jellemző, 
védelemre érdemes indokok alapján 
bármikor kifogásolhatja személyes 
adatainak feldolgozását. Indokolt 
kifogásolás esetén az adatkezelő általi 
feldolgozás során többet nem lehet 
felhasználni ezt az adatot.

Indokolás

A módosítás a 95/46/EK irányelv 14. cikkének a) pontja szerinti kifogásolás hatályos és bevált 
rendelkezését tükrözi. Semmi sem indokolja a jelenlegi rendszer megváltoztatását. Nincs 
olyan ismert gyakorlati probléma ezen a területen, amely indokolná a jogalkotási módosítást.  
Ez annál is inkább igaz most, hogy a rendelet immár közvetlenül alkalmazandó lesz, vagyis az 
irányelv rugalmassága nélkül.

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a személyes adatokat közvetlen 
üzletszerzés érdekében dolgozzák fel, az 
érintett térítésmentesen kifogásolhatja 

(2) Ha a személyes adatokat közvetlen 
üzletszerzés érdekében vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja alapján dolgozzák 
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személyes adatainak ilyen üzletszerzés 
érdekében való feldolgozását. E jogra 
kifejezetten, érthető módon fel kell hívni az 
érintett figyelmét, és a felhívásnak 
egyértelműen megkülönböztethetőnek kell 
lennie minden más információtól.

fel, az érintett térítésmentesen 
kifogásolhatja személyes adatainak ilyen 
üzletszerzés érdekében való feldolgozását. 
E jogra – különösen a kifejezetten 
gyermekeknek címzett információk esetén 
– kifejezetten, érthető módon, az 
érintetthez igazított világos és közérthető 
nyelven fel kell hívni az érintett figyelmét, 
és a felhívásnak egyértelműen 
megkülönböztethetőnek kell lennie minden 
más információtól.

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Pszeudonimizált adatoknak a 6. cikk 
(1) bekezdésének g) pontján alapuló 
feldolgozása esetében az érintett 
térítésmentesen kifogásolhatja az 
adatfeldolgozást. E jogra kifejezetten, 
érthető módon fel kell hívni az érintett 
figyelmét, és a felhívásnak egyértelműen 
megkülönböztethetőnek kell lennie 
minden más információtól.

Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes személynek joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 
természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, vagy őt jelentős mértékben 
érintené, és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 

(1) Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne 
terjedhessen ki rá olyan intézkedés hatálya, 
amely őt hátrányosan érinti offline és 
online, és amely kizárólag automatizált 
adatfeldolgozáson alapul, és amelynek 
célja az érintettre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen az érintett munkahelyi 
teljesítményének, gazdasági helyzetének, 
tartózkodási helyének, egészségének, 
személyes igényeinek, megbízhatóságának 
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helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

vagy viselkedésének elemzése vagy 
előrejelzése.

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Reklám- és piackutatási célokra vagy 
a távközlési szolgáltatások igény szerinti 
kialakításának céljából lehetőség van 
használati profilok pszeudonimizált 
adatok alkalmazásával történő 
kidolgozására is, amennyiben az érintett 
személy azt nem kifogásolja. Az érintett 
személyt tájékoztatni kell a kifogásoláshoz 
való jogáról. A használati profiloknak és 
az álnév viselőjével kapcsolatos adatoknak 
nem szabad egymásra visszavezethetőknek 
lenniük.

Indokolás

A 20. cikkben foglalt eredeti megfogalmazás azt eredményezheti, hogy a vállalkozásoknak a 
személyes adatok bármilyen jellegű feldolgozásához hozzájárulást kell szerezniük. Annak 
érdekében azonban, hogy különösen számos európai kis- és középvállalkozás üzleti modellje 
ne menjen tönkre, és ezzel az USA-beli nagyvállalatok ne jussanak elsőbbséghez, a személyes 
adatok védelmének megfelelő figyelembevétele mellett lehetővé kell tenni az adatfeldolgozás 
bizonyos formáit.

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az adatkezelőnek értesítenie kell az 
érintetteket az (1) bekezdésben foglalt 
adatfeldolgozásról, és biztosítania kell az 
egyénnek bármely ilyen határozat 
felülvizsgáltatásának jogát.
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Indokolás

A hitelbírálat céljából történő profilalkotást egyértelműen meg kell különböztetni az egyéb 
céloktól, nem utolsó sorban abból a szempontból, hogy erről a fajta profilalkotásról az 
érintett világos és előzetes tájékozást kapjon.

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) pszeudonimizált adatokon alapul;

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az adatkezelő jogos érdekein alapul;

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely szerződés megkötése vagy 
teljesítése során végzik, ha a szerződés 
érintett kérelmére történő megkötése vagy 
teljesítése teljesül, vagy ha biztosítják az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedéseket, például az 
emberi beavatkozás kérésére vonatkozó 
jogot; or

törölve

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály 
írja elő kifejezetten, amely rendelkezik az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedésekről is; or

törölve

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett hozzájárulása alapján 
végzik, a 7. cikkben megállapított 
feltételek és a megfelelő biztosítékok 
mellett.

törölve

Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az érintett alapvető érdekeinek 
védelmében vagy közérdekből kell 
elvégezni az 5. cikk d) és e) pontjában 
előírtak szerint;

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) pszeudonimizált adatokra korlátozzák. 
Az ilyen pszeudonimizált adatokat tilos 
hozzárendelni az álnév birtokosára 
vonatkozó adatokhoz. A 19. cikk (3a) 
bekezdését ennek megfelelően kell 
alkalmazni.
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Indokolás

A német távközlési törvény 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban, amely ösztönzi az 
adatok pszeudonimizálását, és egyértelmű jogszabályi kereteket határoz meg a – többek között 
a reklám és a piackutatás területén alkalmazott – profilalkotás számára.

Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) más érintettek jogainak védelmében 
kell elvégezni, például csalás, illetve 
szabálytalanságok vagy más illegális 
tevékenységek felderítése céljából az uniós 
és tagállami jog szerint;

Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) olyan adatokkal végzik, amelyek 
anonimek.

Indokolás

A tartósan anonimmá tett adatok a 4. cikk (1) bekezdésének 2b. (új) pontjában megadott 
fogalommeghatározás szerint.

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem alapulhat 
kizárólag a személyes adatok 9. cikkben 
említett különleges kategóriáin.

törölve
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Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem 
használható gyermekek azonosítására 
vagy egyedi meghatározására.

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett esetekben 
az adatkezelő által a 14. cikk alapján 
nyújtandó tájékoztatás felöleli az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés céljából 
történő feldolgozás megvalósulására, és az 
ilyen feldolgozásnak az érintett 
tekintetében várható hatásaira vonatkozó 
információkat.

törölve

Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az érintett (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve
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Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A munkaerő-piaci szereplők 
jogszabályi intézkedések útján 
korlátozhatják az 5. cikk a)–e) pontjában, 
valamint a 11–20. cikkben és a 32. 
cikkben előírt kötelezettségek és jogok 
körét, amennyiben e korlátozást szükséges 
és arányos intézkedésként nemzeti 
kollektív szerződésekben állapították meg.

Indokolás

A munkaerőpiac szabályozása tagállamonként rendkívül eltérő. Egyes tagállamokban ez 
hagyományosan jogszabályi úton történik, míg más tagállamokban a szabályozás nagy része 
a munkaerő-piaci kollektív szerződésekben gyökerezik.

Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő elfogadja azokat a 
politikákat és végrehajtja azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyekkel 
biztosítja és igazolni tudja azt, hogy a 
személyes adatok feldolgozása e 
rendelettel összhangban történik.

(1) A technika vívmányaira, a 
személyesadat-feldolgozás természetére és 
a szervezet típusára tekintettel mind az 
adatfeldolgozás módjának 
meghatározásakor, mind a feldolgozás 
során megfelelő és igazolható technikai és 
szervezési intézkedéseket kell végrehajtani 
oly módon, hogy az adatfeldolgozás 
megfeleljen e rendelet követelményeinek, 
és biztosítsa az érintettek jogainak 
beépített védelmét.

Indokolás

A rendeletnek elegendően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a különböző 
szervezetek számára a leghatékonyabb, az adott szervezet természetének és felépítésének 
megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazását.
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Módosítás 199

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes adatvédelmi hatóság 
kérésére az adatkezelő vagy -feldolgozó 
igazolja a technikai és szervezési 
intézkedések meglétét.

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A vállalkozáscsoportok közös 
technikai és szervezési intézkedéseket 
alkalmazhatnak annak érdekében, hogy 
eleget tegyenek az e rendeletből fakadó 
kötelezettségeknek.

Módosítás 201

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Ez a cikk a kereskedelmi érdek nélkül 
személyes adatokat feldolgozó természetes 
személyekre nem vonatkozik.

Módosítás 202

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
különösen a következőket tartalmazzák:

(2) Ezek az intézkedések – többek között –
a következőket tartalmazzák:
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Módosítás 203

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 28. cikk szerinti dokumentáció 
vezetése;

a) a személyes adatok feldolgozásának
független vezetőség általi felügyelete a 
technikai és szervezeti intézkedések 
meglétének és hatékonyságának 
biztosítása érdekében;

Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ellenőrzési irányítási rendszer 
bevezetése, amely tartalmazza a felelősségi 
körök meghatározását, a munkatársak 
képzését és a megfelelő utasításokat; 

Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 30. cikkben rögzített adatvédelmi 
követelmények érvényesítése;

b) az e rendeletnek való megfeleléshez 
szükséges, az adatfeldolgozást irányító 
megfelelő politikák, utasítások és egyéb 
útmutatók, valamint az ezek 
hatékonyságának biztosítását célzó 
eljárások megléte és ezek végrehajtása;

Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 33. cikk szerinti adatvédelmi 
hatásvizsgálat lefolytatása;

c) olyan megfelelő tervezési folyamatok 
megléte, amelyek arra irányulnak, hogy 
biztosítsák a megfelelést, és még a 
feldolgozás megkezdése előtt kezeljék a 
személyesadat-feldolgozás esetleges 
kockázatait;

Módosítás 207

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 34. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében a felügyelő hatóság előzetes 
engedélyezéséhez vagy előzetes 
konzultációhoz szükséges feltételek 
teljesítése;

d) az adatfeldolgozás megfelelő 
dokumentálása az e rendeletből eredő 
kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében;

Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egyértelmű és elérhető adatirányítási 
politikák, amelyek arányosak az 
adatkezelő által feldolgozott személyes 
adatok mennyiségével és típusával, 
valamint az adatok feldolgozása során az 
adatvédelmet érő károk kockázatával;

Indokolás

Az újabb rendelkezés célja, hogy megteremtse az alapját egy valódi, végrehajtható 
elszámoltathatósági mechanizmusnak, amely elég rugalmas lehet ahhoz, hogy helyet adjon a 
nagyvállalatoknak és a kisebb szervezeteknek egyaránt. Ez a koncepció összhangban van a 
más megfelelőségi rendszerek már működő bevált gyakorlataival, például a vesztegetés elleni 
rendelkezésekkel.

Módosítás 209
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az adatfeldolgozásban részt vevő 
munkatársak megfelelő tájékoztatása és 
képzése, valamint az e rendeletből eredő 
kötelezettségek teljesítése érdekében az 
ezekre vonatkozó határozatok;

Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a 11. cikk szerinti intézkedések 
meghozatala és dokumentálása;

Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a felső vezetés arra irányuló 
elkötelezettségének bizonyítása, hogy a 
vállalat egészében végrehajtják az 
adatirányítási politikákat az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítása érdekében.

Indokolás

Az újabb rendelkezés célja, hogy megteremtse az alapját egy valódi, végrehajtható 
elszámoltathatósági mechanizmusnak, amely elég rugalmas lehet ahhoz, hogy helyet adjon a 
nagyvállalatoknak és a kisebb szervezeteknek egyaránt. Ez a koncepció összhangban van a 
más megfelelőségi rendszerek már működő bevált gyakorlataival, például a vesztegetés elleni 
rendelkezésekkel.

Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatkezelő tevékenységére 
vonatkozó bármely rendszeres jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdésben említett 
politikák és intézkedések leírását.

Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti – a (2) 
bekezdésben már említettektől eltérő –
megfelelő intézkedésekre, a (3) 
bekezdésben említett felülvizsgálati és 
ellenőrzési mechanizmusok feltételeire, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
arányossági szempontokra vonatkozó 
további feltételek és követelmények 
meghatározása érdekében, továbbá 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó különös 
intézkedések mérlegelése mellett a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beépített és alapértelmezett adatvédelem Beépített adatvédelem

Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő – a technika állására és 
végrehajtás költségeire tekintettel – mind 
az adatfeldolgozás módjának 
meghatározása, mind a feldolgozás során 
megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre oly módon, hogy 
az adatfeldolgozás megfeleljen e rendelet 
követelményeinek, és biztosítsa az 
érintettek jogainak védelmét.

(1) Az adatkezelő – a technika állására, a 
végrehajtás költségeire és a nemzetközi 
bevált gyakorlatokra tekintettel – mind az 
adatfeldolgozás módjának meghatározása, 
mind a feldolgozás során megfelelő 
intézkedéseket hajt végre oly módon, hogy 
az adatfeldolgozás megfeleljen e rendelet 
követelményeinek, és biztosítsa az 
érintettek jogainak védelmét.

Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére az 
adatkezelőt csak olyan intézkedésekkel 
szabad terhelni, amelyek arányosak az 
adatfeldolgozásnak a feldolgozásra kerülő 
személyes adatok jellegéből adódó 
kockázatával.

Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a feldolgozás egyes 
konkrét céljaihoz szükséges személyes 
adatok kerülnek feldolgozásra, és 
különösen azt, hogy az adatgyűjtés vagy -
tárolás során az adatok mennyisége és az 
adattárolási időtartam tekintetében sem 
lépik túl az e célokhoz szükséges legkisebb 
mértéket . Ezeknek a mechanizmusoknak 
különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a 
személyes adatok alapértelmezett módon 
ne váljanak határozatlan számú egyén 
számára hozzáférhetővé.

(2) A (1) bekezdésben említett nemzeti 
intézkedések:

a) kellőképpen figyelembe veszik a 
közbiztonság terén meglévő műszaki 
szabványokat és szabályokat;
b) a technológia, a szolgáltatás és az üzleti 
modell tekintetében is a semlegesség elvét 
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követik;
c) az iparág globális erőfeszítésein és 
szabványain alapulnak;
d) kellőképpen figyelembe veszik a 
nemzetközi fejleményeket.

Módosítás 217

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet rendelkezéseinek 
végrehajtása során biztosítani kell, hogy a 
termékek és szolgáltatások, többek között 
a végberendezések és más elektronikus 
hírközlő berendezések tekintetében ne 
legyenek olyan, konkrét műszaki 
jellemzőkre vonatkozó kötelező 
követelmények, amelyek akadályozhatnák 
e berendezések forgalomba hozatalát, 
valamint a tagállamokon belüli és azok 
közötti szabad mozgását.

Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 
megfelelő intézkedésekre és 
mechanizmusokra, különösen az 
ágazatokhoz, termékekhez és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beépített 
adatvédelmi követelményekre vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve
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Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben 
rögzített követelményekre vonatkozó 
egységes technikai előírásokat állapíthat 
meg. E végrehajtási aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

törölve

Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az adatkezelő másokkal 
együtt határozza meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, feltételeit és 
módját, a közös adatkezelők egymás között 
megállapodásban szabályozzák az e 
rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
megfeleléssel kapcsolatos felelősségüket, 
különösen az érintett jogainak 
gyakorlásának vonatkozó eljárások és 
mechanizmusok tekintetében.

Amennyiben az adatkezelő másokkal 
együtt határozza meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, a közös 
adatkezelők egymás között 
megállapodásban szabályozzák az e 
rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
megfeleléssel kapcsolatos felelősségüket, 
különösen az érintett jogainak 
gyakorlására vonatkozó eljárások és 
mechanizmusok tekintetében. A 
megállapodásnak megfelelően tükröznie 
kell a közös adatkezelők érintettekkel 
szembeni felelősségi körét és velük való 
kapcsolatát.

Indokolás

A közös adatkezelők által kötött megállapodás tekintetében kifejezetten meg kell követelni, 
hogy az megfelelően tükrözze a közös adatkezelők érintettekkel kapcsolatos szerepét és a 
velük való kapcsolatát. A szerződéses megállapodások megkötésekor a közös adatkezelők 
nincsenek szükségszerűen egyenlő tárgyalási pozícióban. Mi több, nem minden közös 
adatkezelő áll közvetlen kapcsolatban az érintettekkel, és nem mindegyikük kezel ugyanolyan 
típusú és ugyanolyan mennyiségű személyes adatot.
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Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A képviselő adatkezelő általi kijelölése 
nem érinti a magával az adatkezelővel 
szembeni keresetindításhoz való jogot.

törölve

Indokolás

A képviselő az adatkezelő nevében jár el, és ő az adatkezelő az EU-ban. A „non bis in idem”-
elv.

Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő – amennyiben az 
adatfeldolgozás az ő nevében történik –
köteles olyan adatfeldolgozót választani, 
amely a megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések és eljárások tekintetében 
kellő garanciákat nyújt oly módon, hogy a 
feldolgozás megfelel e rendelet 
követelményeinek, és biztosítja az érintett 
jogainak védelmét, különösen az 
elvégzendő feldolgozást szabályozó 
technikai biztonsági és szervezési 
intézkedések tekintetében, továbbá köteles 
biztosítani az említett intézkedések 
teljesítését.

(1) Az adatkezelő – amennyiben az 
adatfeldolgozás az ő nevében történik, és 
olyan adatok feldolgozását foglalja 
magában, amelyek lehetővé tennék a 
feldolgozó számára, hogy ésszerűen 
azonosítsa az érintettet – köteles olyan 
adatfeldolgozót választani, amely a 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések és eljárások tekintetében 
kellő garanciákat nyújt oly módon, hogy a 
feldolgozás megfelel e rendelet 
követelményeinek, és biztosítja az érintett 
jogainak védelmét, különösen az 
elvégzendő feldolgozást szabályozó 
technikai biztonsági és szervezési 
intézkedések tekintetében, továbbá köteles 
biztosítani az említett intézkedések 
teljesítését. 

Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatfeldolgozó által történő 
adatfeldolgozást olyan szerződésnek vagy 
más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely 
az adatfeldolgozót az adatkezelővel 
szemben köti, és amely az adatfeldolgozó 
vonatkozásában különösen megköveteli, 
hogy az:

(2) Az adatfeldolgozó által történő 
adatfeldolgozást olyan szerződésnek vagy 
más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely 
az adatfeldolgozót az adatkezelővel 
szemben köti. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó szabadon határozzák meg 
saját feladataikat és felelősségi köreiket, 
tiszteletben tartva e rendelet előírásait, 
ugyanakkor biztosítják a következőket:

Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kizárólag az adatkezelő utasítása alapján 
járjon el, különösen, ha tilos a felhasznált 
személyes adatok továbbítása;

a) az adatfeldolgozó kizárólag az 
adatkezelő utasítása alapján járjon el, 
különösen, ha tilos a felhasznált személyes 
adatok továbbítása;

Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) figyelembe vegye a beépített 
adatvédelem elvét;

Módosítás 226

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) másik adatfeldolgozót kizárólag az 
adatkezelő előzetes engedélyével vegyen 
igénybe;

törölve
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Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben az adatfeldolgozás jellegére 
tekintettel lehetséges, az adatkezelővel 
kötött megállapodásban határozza meg az 
érintett III. fejezet szerinti jogainak 
gyakorlásához kapcsolódó kérelmek 
megválaszolására irányuló adatkezelői 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
technikai és szervezési követelményeket;

e) amennyiben az adatfeldolgozás jellegére 
tekintettel lehetséges, és az adatfeldolgozó 
ésszerű erőfeszítéssel hozzá tud járulni, a 
megfelelő és vonatkozó technikai és 
szervezési követelményekről szóló 
megállapodás, amely elősegíti, hogy az 
adatkezelő meg tudja válaszolni az érintett 
III. fejezet szerinti jogainak gyakorlásához 
kapcsolódó kérelmeket;

Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) támogassa az adatkezelőt a 30–34. cikk 
szerinti kötelezettségek teljesítésében;

f) amennyiben az adatfeldolgozás 
jellegére és az adatfeldolgozó számára 
elérhető információra tekintettel 
lehetséges, és az adatfeldolgozó ésszerű 
erőfeszítéssel hozzá tud járulni, 
megállapodás arról, hogyan biztosítják a 
30–34. cikk szerinti kötelezettségek
teljesítését;

Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozást követően adja át az 
összes eredményt az adatkezelőnek, és a 
személyes adatokat más módon ne 
dolgozza fel;

g) az adatfeldolgozást követően adja át az 
összes eredményt az adatkezelőnek, vagy 
kereskedelmileg elfogadott módon 
semmisítse meg azt;
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Módosítás 230

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben valamely adatfeldolgozó 
az adatkezelő utasításaitól eltérő módon 
dolgozza fel a személyes adatokat, az 
adatfeldolgozó e feldolgozás tekintetében 
adatkezelőnek minősül, és rá a közös 
adatkezelőkre vonatkozó, a 24. cikkben 
rögzített szabályokat kell alkalmazni.

törölve

Módosítás 231

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti 
adatfeldolgozó felelősségére, 
kötelezettségeire és feladataira és a 
személyes adatoknak a 
vállalkozáscsoporton belül történő 
feldolgozásának megkönnyítésére, 
különösen az ellenőrzésre és 
jelentéstételre vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Indokolás

Az elszámoltathatóság elvére tekintettel a részleteket az adatkezelőre és -feldolgozóra kell 
bízni.

Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi adatkezelő és –feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó összes feldolgozási műveletet.

(1) Valamennyi adatkezelő,valamint – ha 
van ilyen – az adatkezelő képviselője 
megfelelően dokumentálja az annak 
biztosítása érdekében eszközölt 
intézkedéseket, hogy a feladatkörébe 
tartozó személyesadat-feldolgozást az e 
rendeletben foglaltaknak megfelelően
végezzék el.

Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A dokumentáció tartalmazza a 
felügyelő hatóság számára annak 
megállapításához szükséges 
információkat, hogy az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelt-e ennek a 
rendeletnek, ideértve minden olyan 
alkalmazandó belső intézkedés és 
mechanizmus leírását is, amelyek célja, 
hogy megfeleljenek a 22. cikknek.

Indokolás

A minden egyes adatfeldolgozási tevékenységre előírt dokumentálási követelmény nem érhető 
el sem a multinacionális vállalatoknál, sem a kisebb vállalatoknál, és nem védené jobban az 
ügyfelek magánéletét. A javasolt módosítás elkerüli a jogászias, nagy terhet jelentő 
adatvédelmi megfelelőségi programokat, amelyek papírmunkával járnak, azonban nem 
eredményeznek jobb működési gyakorlatokat a helyszínen.

Módosítás 234

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) és az (1a) bekezdésben említett 
kötelezettség nem alkalmazandó azokra a 
kkv-kra, amelyek valamely termék vagy 
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szolgáltatás értékesítéséhez kapcsolódóan 
pusztán kiegészítő tevékenységként 
dolgoznak fel adatokat. Kiegészítő 
tevékenység az olyan üzleti vagy nem 
kereskedelmi jellegű tevékenység, amely 
nem kapcsolódik az adott vállalat fő 
tevékenységeihez. Azok az 
adatfeldolgozási tevékenységek, amelyek a 
vállalat forgalmának kevesebb mint 50%-
át adják, adatvédelmi szempontból 
kiegészítő tevékenységnek tekintendők.

Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:

törölve

a) az adatkezelő vagy a közös adatkezelő, 
illetve az adatfeldolgozó és – ha van ilyen 
– a képviselő neve és elérhetősége;
b) az adatvédelmi tisztviselő neve és 
elérhetősége, ha van ilyen;
c) az adatfeldolgozás céljai, beleértve az 
adatkezelő jogos érdekeit, amennyiben a 
feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének f) 
pontján alapul;
d) az érintettek kategóriáinak, valamint a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
kategóriáinak ismertetése;
e) a személyes adatok címzettjei vagy 
címzetti kategóriái, beleértve a jogos 
érdekre hivatkozással a személyes 
adatokat megszerző adatkezelőket;
f) adott esetben az adatok harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítása, beleértve a 
harmadik ország és a nemzetközi szervezet 
azonosítását, valamint a 44. cikk (1) 
bekezdésének h) pontja szerinti esetekben 
a megfelelő biztosítékok igazolását;
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g) a különböző adatkategóriák törlésére 
vonatkozó határidők általános 
meghatározása;
h) a 22. cikk (3) bekezdésében említett 
mechanizmusok leírása.

Módosítás 236

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője kérelemre a felügyelő hatóság 
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt.

(3) Az adatkezelő, valamint – ha van ilyen 
– az adatkezelő képviselője kérelemre a 
felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja 
a dokumentációt.

Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – különösen az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen –
az adatkezelő képviselőjének feladataira 
tekintettel – az (1) bekezdés szerinti 
dokumentációra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében, a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Módosítás 238

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 

(6) A Bizottság, az Európai Adatvédelmi 
Testülettel folytatott konzultációt követően
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(1) bekezdés szerinti dokumentáció 
esetében. E végrehajtási aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

egységes formanyomtatványokat 
határozhat meg az (1) bekezdés szerinti 
dokumentáció esetében. E végrehajtási 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

Módosítás 239

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője kötelezettségei teljesítése során 
– kérelemre – együttműködik a felügyelő 
hatósággal különösen azáltal, hogy 
rendelkezésre bocsátja az 53. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
információt, és hozzáférést biztosít az 
említett bekezdés b) pontjának 
megfelelően.

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője kötelezettségei teljesítése során 
– kérelemre – együttműködik a felügyelő 
hatósággal különösen azáltal, hogy 
rendelkezésre bocsátja az 53. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
információt, és hozzáférést biztosít az 
említett bekezdés b) pontjának 
megfelelően. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen –
az adatkezelő képviselője a 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
kérésének indokait tartalmazó kérelem 
alapján a dokumentációt a felügyelő 
hatóság rendelkezésére bocsátja.

Módosítás 240

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó egynél több tagállamban végzi 
az adatok teljes körű vagy részleges 
feldolgozását, lehetősége van fő székhelye 
kiválasztására. 
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Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, a 
technika állására és a végrehajtás 
költségeire tekintettel, végrehajtja a 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket az adatfeldolgozás 
kockázatainak és a védendő személyes 
adatok jellegének megfelelő védelmi szint 
biztosítása érdekében.

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, a 
technika állására és a végrehajtás 
költségeire tekintettel, végrehajtja a 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket – az adatok 
pszeudonimizálását is beleértve – az 
adatfeldolgozás kockázatainak és a 
védendő személyes adatok jellegének 
megfelelő védelmi szint biztosítása 
érdekében.

Az első albekezdésben foglaltak ellenére 
az adatkezelőt és -feldolgozót csak olyan 
intézkedésekkel szabad terhelni, amelyek 
arányosak az adatfeldolgozásnak a 
feldolgozásra kerülő személyes adatok 
jellegéből adódó kockázatával.

Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 6. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában foglaltakna megfelelően az 
adatkezelő vagy -feldolgozó jogos 
érdekeinek, illetve a nevükben elérni 
kívánt jogos érdekeknek kell tekinteni az 
(1) és (2) bekezdésben említett azon jogi 
kötelezettségeket, amelyek csak olyan 
mértékű személyesadat-feldolgozást 
tesznek szükségessé, amely a hálózati és 
információbiztonság biztosításához 
feltétlenül szükséges.

Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 
technikai és szervezeti intézkedésekre -
beleértve a technika állásának 
meghatározását -, a konkrét ágazatokra és 
a különleges adatfeldolgozás helyzeteire 
vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, figyelembe 
véve különösen a technológiai fejlődést és 
a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelmi megoldásokat, kivéve ha a (4) 
bekezdést kell alkalmazni.

törölve

Módosítás 244

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a szükséges esetekben 
végrehajtási jogi aktusok útján pontosan 
meghatározhatja az (1) és (2) bekezdés 
szerinti követelményeket a különböző
helyzetek, így különösen:

törölve

a) a személyes adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés megelőzése;
b) a személyes adatok jogosulatlan 
közlésének, olvasásának, másolásának, 
módosításának, törlésének vagy 
eltávolításának megelőzése;
c) a feldolgozási műveletek törvényességi 
felülvizsgálatának biztosítása 
tekintetében.
E végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.
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Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a 
személyes adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül 
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell 
ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor.

(1) A személyes adatok megsértése esetén, 
amely különleges személyesadat-
kategóriákhoz, szakmai titoktartás hatálya 
alá tartozó személyes adatokhoz, 
bűncselekményekhez vagy bűncselekmény 
gyanújához, illetve bank- vagy 
hitelkártyaszámlával kapcsolatos 
személyes adatokhoz kapcsolódik, és 
amely súlyosan veszélyezteti az érintett 
jogait vagy jogos érdekeit, az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül értesíti a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről.

Módosítás 246

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatfeldolgozó a 26. cikk (2) 
bekezdése f) pontjának megfelelően a 
személyes adatok megsértésének
megállapítását követően azonnal
figyelmezteti és tájékoztatja az adatkezelőt.

(2) Az adatfeldolgozó a 26. cikk (2) 
bekezdése f) pontjának megfelelően a 
személyes adatok olyan megsértésének
azonosítását követően, amely valószínűleg 
hátrányos jogi hatással van az érintett 
magánéletére, indokolatlan késedelem 
nélkül figyelmezteti és tájékoztatja az 
adatkezelőt.

Módosítás 247

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatkezelő által a személyes adatok 
megsértésének orvoslására javasolt vagy 

e) az adatkezelő által a személyes adatok 
megsértésének orvoslására és/vagy 
hatásának enyhítésére javasolt vagy tett 
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tett intézkedések ismertetése. intézkedések ismertetése.

Módosítás 248

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatkezelő dokumentál minden 
személyesadat-sértést a hozzá kapcsolódó 
tények, hatások és az orvoslására tett 
intézkedések feltüntetésével. E 
dokumentációnak lehetővé kell tennie a 
felügyelő hatóság számára az e cikkel való 
összhang vizsgálatát. A dokumentáció csak
az említett célból szükséges információt 
tartalmazza.

(4) Az adatkezelő dokumentál minden 
személyesadat-sértést a hozzá kapcsolódó 
tények, hatások és az orvoslására tett 
intézkedések feltüntetésével. E 
dokumentációnak elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy lehetővé tegye a felügyelő 
hatóság számára az e cikkel való összhang 
vizsgálatát. A dokumentáció csak az 
említett célból szükséges információt 
tartalmazza.

Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatsértés megállapítására és az 
adatkezelő és adatfeldolgozó személyes 
adatok megsértéséhez kapcsolódó 
értesítési kötelezettségének különös 
körülményeire vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Módosítás 250

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság meghatározhatja a 
felügyelő hatóságok ilyen értesítésének 
egységes formanyomtatványait, az 
értesítési követelmény teljesítése során
alkalmazandó eljárásokat, valamint a (4) 
bekezdés szerinti dokumentáció formáját 
és szabályait, beleértve az abban tárolt 
információk törlésére vonatkozó 
határidőket is. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

(6) A Bizottság meghatározhatja a 
felügyelő hatóságok ilyen értesítésének 
egységes formanyomtatványait és a 
bejelentések benyújtása tekintetében
alkalmazandó eljárásokat.

Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 
31. cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak,
magánéletének, jogainak vagy jogos 
érdekeinek védelmét, az adatkezelő a 31. 
cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről. Az érintett személyes 
adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez 
vagy hírnévrontáshoz vezet.

Módosítás 252

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett (1) bekezdés szerinti 
értesítésének ismertetnie kell a személyes 
adat megsértésének jellegét, és 
tartalmaznia kell legalább a 31. cikk (3) 
bekezdésének b) és c) pontjában előírt 
tájékoztatást és javaslatokat.

(2) Az érintett (1) bekezdés szerinti 
értesítésének átfogónak, világosnak és 
mindenki számára érthetőnek kell lennie,
ismertetnie kell a személyes adat 
megsértésének jellegét, és tartalmaznia kell 
legalább a 31. cikk (3) bekezdésének b), c) 
és d) pontjában előírt tájékoztatást és 
javaslatokat.

Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatok megsértéséről nem 
szükséges értesíteni az érintettet, ha az 
adatkezelő a felügyelő hatóság által 
elfogadott módon igazolja, hogy a 
megfelelő technológiai védelmi 
intézkedéseket végrehajtotta, és az említett 
intézkedéseket alkalmazták az adatok 
megsértésével érintett adatokra. E 
technológiai védelmi intézkedéseknek 
értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat 
a hozzáférési joggal nem rendelkező 
személyek számára.

(3) A személyes adatok megsértéséről nem 
szükséges értesíteni az érintettet, ha az 
adatok megsértése nem okozott jelentős 
kárt, és az adatkezelő a megfelelő 
technológiai védelmi intézkedéseket 
végrehajtotta, és az említett intézkedéseket 
alkalmazták az adatok megsértésével 
érintett adatokra. E technológiai védelmi 
intézkedéseknek értelmezhetetlenné, 
használhatatlanná vagy anonimmá kell 
tenniük az adatokat a hozzáférési joggal 
nem rendelkező személyek számára.

Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az személyes adatokat várhatóan 
hátrányosan érintő, az (1) bekezdés 
szerinti jogsértés körülményeire 
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve
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Módosítás 255

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Más szervezetek értesítése a személyes 

adatok megsértéséről
Az érintettet a személyes adatok 32. cikk 
szerinti megsértéséről tájékoztató 
adatkezelő egy másik szervezetet, 
kormányzati intézményt vagy annak egy 
részét is értesíthet a személyes adatok 
megsértéséről, ha az a szervezet, 
kormányzati intézmény vagy 
intézményrész képes lehet csökkenteni az 
adatsértésből esetlegesen eredő veszélyt 
vagy enyhítheti a kárt. Ilyen értesítés az 
érintett tájékoztatása nélkül is megtehető, 
ha a közlés csak az érintettet fenyegető, az 
adatsértésből esetlegesen eredő veszély 
csökkentését vagy a kár enyhítését 
célozza.

Indokolás

Sok esetben más szervezetek vagy kormányzati intézmények olyan helyzetben vannak, hogy a 
személyes adatok megsértését követően segíthetnek az érintettet esetleg érő kár enyhítésében, 
ha értesítik őket az adatsértésről és annak körülményeiről.

Módosítás 256

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
ÉS ELŐZETES ENGEDÉLYEZÉS

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS
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Indokolás

Az előzetes engedélyezést igénylő eljárások az adatkezelő szempontjából költségesek és 
időigényesek, az adatvédelem szempontjából pedig az előzetes értesítés rendszeréhez 
viszonyított hozzáadott értékük megkérdőjelezhető. Az előzetes értesítések – amelyek lehetővé 
tennék a felügyelő hatóságoknak, hogy reagáljanak és intézkedjenek – elegendőek, és 
felhasználóbarát adatvédelmi eljárást biztosítanának.

Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő vagy 
az adatkezelő nevében eljáró 
adatfeldolgozó elvégzi e tervezett 
adatfeldolgozási műveletek személyes 
adatok védelme tekintetében várható 
hatásának vizsgálatát.

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő 
elvégzi e tervezett adatfeldolgozási 
műveletek személyes adatok védelme 
tekintetében várható hatásának vizsgálatát. 
Hasonló kockázatokat jelentő 
adatfeldolgozási műveletek esetében 
elegendő egyetlen hatásvizsgálatot 
elvégezni. A kkv-knak csak működésük 
harmadik éve után kell hatásvizsgálatot 
végezniük, ha az adatfeldolgozás a fő 
üzleti tevékenységük.

Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges 
kockázatokat különösen a következő 
feldolgozási műveletek jelentik:

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges 
kockázatokat a következő feldolgozási 
műveletek jelentik:

Indokolás

A jogbiztonság érdekében egyértelműen és kimerítő módon meg kell határozni, hogy mely 
kockázatok állnak fenn.
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Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amelyre 
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében
joghatással bíró vagy az egyént jelentős 
mértékben érintő intézkedések épülnek;

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amely 
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
hátrányos joghatással bíró intézkedések 
épülnek, ideértve bármely további, az e 
rendelet 20. cikkének (1) bekezdése 
szerintivel megegyező típusú 
adatfeldolgozási műveletet;

Módosítás 260

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szexuális életre, egészségre, fajra vagy 
etnikai származásra vagy az egészségügyi 
ellátás nyújtására, járványügyi kutatásokra 
vagy mentális vagy fertőző betegségekre 
irányuló felmérésekre vonatkozó 
információk, amennyiben az adatok 
feldolgozására meghatározott egyénekre 
széles körben vonatkozó intézkedések vagy 
döntések meghozatala érdekében kerül sor;

b) a szexuális életre, egészségre, politikai 
véleményre, vallási meggyőződésre, 
büntetőítéletekre, fajra vagy etnikai 
származásra vagy az egészségügyi ellátás 
nyújtására, járványügyi kutatásokra vagy 
mentális vagy fertőző betegségekre 
irányuló felmérésekre vonatkozó 
információk, amennyiben az adatok 
feldolgozására meghatározott egyénekre 
széles körben vonatkozó intézkedések vagy 
döntések meghozatala érdekében kerül sor;

Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálat legalább a tervezett 
adatfeldolgozási műveletek általános
leírását, az érintettek jogaira és 
szabadságaira vonatkozó kockázatok 
vizsgálatát, a kockázatok kezelésére 
tervezett intézkedéseket, a személyes 
adatok védelmét és az e rendelettel való 
összhang igazolását szolgáló 
biztosítékokat, biztonsági intézkedéseket és 
mechanizmusokat tartalmazza, figyelembe 
véve az érintettek és más személyek jogait 
és jogos érdekeit.

(3)A vizsgálat legalább a tervezett 
adatfeldolgozási műveletek általános 
leírását, az érintettek jogaira és 
szabadságaira vonatkozó kockázatok –
köztük a műveletben rejlő vagy a művelet 
által felerősített megkülönböztetés 
kockázatának – vizsgálatát, a kockázatok 
kezelésére tervezett intézkedéseket, a 
személyes adatok védelmét és az e 
rendelettel való összhang igazolását 
szolgáló biztosítékokat, biztonsági 
intézkedéseket és mechanizmusokat 
tartalmazza, figyelembe véve az érintettek 
és más személyek jogait és jogos érdekeit, 
valamint azokat a korszerű technológiákat 
és módszereket, amelyek fokozhatják a 
polgárok magánéletének védelmét.
Amennyiben léteznek uniós 
iránymutatások, úgy azokat a 
hatásvizsgálat tekintetében figyelembe kell 
venni.

Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatkezelő a kereskedelmi érdekek 
vagy a közérdek védelme vagy a 
feldolgozási műveletek biztonságának 
sérelme nélkül kikéri az érintettek vagy 
képviselőik véleményét a tervezett 
adatfeldolgozásról.

törölve

Indokolás

Az érintettek véleményének aktív kikérése aránytalan terhet ró az adatkezelőkre.

Módosítás 263

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés



PE496.562v02-00 124/187 AD\927816HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az adatkezelő hatóság 
vagy szerv, és a feldolgozás a feldolgozási 
műveletek szabályairól és eljárásairól 
rendelkező 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti jogi kötelezettségből 
következik, és azt az uniós jog 
szabályozza, az (1)–(4) bekezdést nem kell 
alkalmazni, kivéve, ha a tagállamok 
szükségesnek tartják ilyen hatásvizsgálat 
elvégzését a feldolgozási tevékenységet 
megelőzően.

(5) Amennyiben az adatkezelő hatóság 
vagy szerv, vagy amennyiben az adatok 
feldolgozását közszolgáltatási feladatok 
ellátásával megbízott más szerv végzi, és a 
feldolgozás a feldolgozási műveletek 
szabályairól és eljárásairól rendelkező 6. 
cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti 
jogi kötelezettségből következik, és azt az 
uniós jog szabályozza, az (1)–(4) bekezdést 
nem kell alkalmazni, kivéve, ha a 
tagállamok szükségesnek tartják ilyen 
hatásvizsgálat elvégzését a feldolgozási 
tevékenységet megelőzően.

Indokolás

Az adatokkal kapcsolatos hatásvizsgálatra vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében a 
nyújtott szolgáltatás jellegének, nem pedig a szolgáltatást nyújtó szervezet jellegének kell a 
döntő szempontnak lennie. Gyakran bíznak meg például magánszervezeteket közszolgáltatási 
feladatok ellátásával. Egyetlen megközelítésnek kell jelen lennie a közszolgáltatások 
ellátásában – függetlenül attól, hogy a szóban forgó szolgáltatást nyújtó szerv hatóság vagy 
szerv, vagy pedig szerződött magánszervezet.

Módosítás 264

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti, 
valószínűleg különleges kockázatokat 
jelentő feldolgozási műveletekre és a (3) 
bekezdés szerinti vizsgálat 
követelményeire – köztük a 
méretezhetőség, a felülvizsgálat és az 
ellenőrizhetőség követelményére –
vonatkozó szempontok és feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ennek 
során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 

törölve
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középvállalkozások tekintetében

Módosítás 265

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság meghatározhatja a (3) 
bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésére, 
felülvizsgálatára és ellenőrzésére 
vonatkozó egységes előírásokat és 
eljárásokat. E végrehajtási aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

törölve

Módosítás 266

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az adatvédelmi hatásvizsgálat kiemelt 
közlésnek tekintendő.

Indokolás

Erre a kikötésre egyes vállalatok abbéli félelmeinek csillapítása érdekében van szükség, 
miszerint az üzleti titoknak minősülő, új, innovatív eljárások bekerülhetnek a köztudatba.

Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció

Előzetes konzultáció
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Indokolás

Belső összhang a (70) preambulumbekezdésben meghatározott célkitűzésekkel.

Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tervezett feldolgozás e rendelettel 
való összhangjának biztosítása érdekében 
a személyes adatok feldolgozását 
megelőzően az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó kéri a felügyelő hatóság 
engedélyét, különösen az érintettekre 
vonatkozó kockázatok csökkentése 
érdekében, ha az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó a 42. cikk (2) bekezdésének 
d) pontja szerinti szerződéses feltételeket 
alkalmaz, vagy a 42. cikk (5) bekezdésnek 
megfelelően nem nyújt megfelelő 
biztosítékokat egy jogilag kötelező 
eszközben a személyes adatok harmadik 
országokba vagy valamely nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítása 
esetén.

törölve

Indokolás

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő (2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
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nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok 
feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a különleges 
kategóriákba tartozó személyes adatok 
feldolgozását megelőzően konzultálhat a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

Módosítás 270

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelő hatóság szükségesnek tartja 
az olyan – a (4) bekezdés szerint 
meghatározott – adatfeldolgozási 
műveletekről szóló előzetes konzultációt, 
amelyek jellegüknél, alkalmazási 
területüknél, illetve céljaiknál fogva 
valószínűleg különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogai és 
szabadságai tekintetében.

b) a felügyelő hatóság szükségesnek tartja 
az olyan adatfeldolgozási műveletekről 
szóló előzetes konzultációt, amelyek 
jellegüknél, alkalmazási területüknél, 
illetve céljaiknál fogva valószínűleg 
különleges kockázatot jelentenek az 
érintettek jogai és szabadságai 
tekintetében.

Indokolás

Lásd a (4) bekezdés törléséhez fűzött indokolást.

Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felügyelő hatóság
véleménye szerint a tervezett 
adatfeldolgozás nem áll összhangban e 
rendelettel, különösen, ha a kockázatokat 
elégtelen módon azonosították vagy 
csökkentették, megtiltja a tervezett 
adatfeldolgozást, és megfelelő javaslatot 
tesz az összhang helyreállítására.

(3) Amennyiben az illetékes felügyelő 
hatóság jogkörének megfelelően úgy 
határoz, hogy a tervezett adatfeldolgozás 
nem áll összhangban e rendelettel, 
különösen, ha a kockázatokat elégtelen
módon azonosították vagy csökkentették, 
megtiltja a tervezett adatfeldolgozást, és 
megfelelő javaslatot tesz az összhang 
helyreállítására. Ilyen határozat ellen az 
illetékes bírósághoz nyújtható be 
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fellebbezés, amelynek elbírálásáig a 
határozat nem hajtható végre, kivéve, ha 
az adatfeldolgozás az érintettek azonnali 
súlyos megkárosításához vezet.

Módosítás 272

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság megállapítja és 
nyilvánosságra hozza a (2) bekezdés b) 
pontja szerinti előzetes konzultáció tárgyát 
képező adatfeldolgozási műveletek 
jegyzékét. A felügyelő hatóság az említett 
jegyzéket közli az Európai Adatvédelmi 
Testülettel is.

törölve

Indokolás

Adminisztratív szempontból túlságosan összetett ahhoz, hogy hatékonyan végre lehessen 
hajtani, különösen figyelembe véve azt, hogy nem ágazatspecifikus, a jövőben is megfelelő 
rendelet megalkotására van szükség.

Módosítás 273

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti 
jegyzék olyan feldolgozási tevékenységeket 
foglal magában, amelyek termékek és 
szolgáltatások több tagállam érintettjei 
számára történő nyújtásához vagy 
viselkedésük nyomon követéséhez
kapcsolódik, vagy lényeges hatással járhat
a személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlására, a felügyelő hatóság a jegyzék 
elfogadását megelőzően alkalmazza az 57. 
cikk szerinti egységességi mechanizmust.

(5) Amennyiben a feldolgozási
tevékenységek termékek és szolgáltatások 
több tagállam érintettjei számára történő 
nyújtásához vagy viselkedésük nyomon 
követéséhez kapcsolódnak, vagy lényeges 
hatással járhatnak a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlására, a 
felügyelő hatóság alkalmazza az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust.
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Indokolás

Oda összpontosítja az egységességi mechanizmust, ahol az a leginkább helyénvaló, 
összhangban az 58. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításokkal.

Módosítás 274

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó a 
felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja 
a 33. cikk által előírt adatvédelmi 
hatásvizsgálatot, valamint – kérelemre – az 
összes olyan egyéb információt, amely 
lehetővé teszi a felügyelő hatóság számára 
az adatfeldolgozás, valamint elsősorban az 
érintett személyes adatainak védelméhez 
fűződő kockázatok és a kapcsolódó 
biztosítékok közötti összhang vizsgálatát.

(6) Az adatkezelő a felügyelő hatóság 
rendelkezésére bocsátja a 33. cikk által 
előírt adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
valamint – kérelemre – az összes olyan 
egyéb információt, amely lehetővé teszi a 
felügyelő hatóság számára az 
adatfeldolgozás, valamint elsősorban az 
érintett személyes adatainak védelméhez 
fűződő kockázatok és a kapcsolódó 
biztosítékok közötti összhang vizsgálatát.

Indokolás

A jogbiztonság garantálása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a felügyelő hatóságok 
minél jobban hajthassák végre a rendeletet, valamint a (62) preambulumbekezdéssel 
összhangban, amely megköveteli „az e rendelet szerinti feladatok egyértelmű 
hozzárendelhetőségét”, a felügyelő hatóságok előzetes engedélyezése és az azzal folytatott 
konzultáció kizárólag az adatkezelő felelősségi körébe kell, hogy tartozzon. Ez sokkal 
világosabb kereteket teremt mind a vállalkozások, mind a felügyelő hatóságok számára.

Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
különleges kockázatok magas szintjének 
meghatározására vonatkozó szempontok 
és követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve
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Módosítás 276

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
állapíthat meg az (1) és (2) bekezdés 
szerinti előzetes engedélyek és
konzultációk, valamint a felügyelő 
hatóságok (6) bekezdés szerinti 
tájékoztatása esetében. E végrehajtási 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

(9) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
állapíthat meg a (2) bekezdés szerinti 
előzetes konzultációk, valamint a felügyelő 
hatóságok (6) bekezdés szerinti 
tájékoztatása esetében. E végrehajtási 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

Módosítás 277

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden 
olyan esetben, amikor:

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
adatvédelmi szervezetet vagy adatvédelmi
tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, 
amikor:

Módosítás 278

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
tevékenységei olyan feldolgozási 
eljárásokat foglalnak magukban, amelyek 
jellegüknél, alkalmazási területüknél, 
illetve céljaiknál fogva az érintettek 
rendszeres és rendszerszerű nyomon 

c) az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
tevékenységei olyan feldolgozási 
eljárásokat foglalnak magukban, amelyek 
jellegüknél, alkalmazási területüknél, 
illetve céljaiknál fogva az érintettek 
rendszeres és rendszerszerű nyomon 
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követését igénylik. követését igénylik. Fő tevékenységnek 
tekintendő az a tevékenység, amely során 
az adatok értékesítéséből származó éves 
forgalom vagy bevétel 50%-a ezen 
adatokból származik. Azok az 
adatfeldolgozási tevékenységek, amelyek a 
vállalat forgalmának kevesebb mint 50%-
át adják, adatvédelmi szempontból 
kiegészítő tevékenységnek tekintendők.

Indokolás

Adatvédelmi tisztviselő kijelölését csak abban az esetben kellene szükségesnek ítélni, ha a 
vállalkozás fő tevékenységei személyes adatok feldolgozását foglalják magukban.

Módosítás 279

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó hatóság vagy állami szerv, 
az adatvédelmi tisztviselő több ilyen 
jogalany számára is kijelölhető, 
figyelemmel a hatóság vagy állami szerv 
szervezeti felépítésére.

(3) Amennyiben az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó hatóság vagy állami szerv, 
az adatvédelmi szervezet vagy adatvédelmi
tisztviselő több ilyen jogalany számára is 
kijelölhető, figyelemmel a hatóság vagy 
állami szerv szervezeti felépítésére.

Módosítás 280

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt szakmai képesítés 
és elsősorban az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, 
valamint a 37. cikkben említett feladatok 
ellátására való alkalmasság alapján jelöli
ki. A szakértői ismeretek szükséges szintjét 
kifejezetten az adatkezelő vagy -feldolgozó 
által végzett adatfeldolgozás, valamint az 
általuk feldolgozott személyes adatok 

(5) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt szakmai képesítés 
és elsősorban az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, 
valamint a 37. cikkben említett feladatok 
ellátására való alkalmasság alapján
jelölheti ki. A szakértői ismeretek 
szükséges szintjét kifejezetten az 
adatkezelő vagy -feldolgozó által végzett 
adatfeldolgozás, valamint az általuk 
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tekintetében megkövetelt védelem 
határozza meg.

feldolgozott személyes adatok tekintetében 
megkövetelt védelem határozza meg.

Módosítás 281

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő 
minden egyéb szakmai kötelezettsége 
összeegyeztethető legyen az adott személy 
adatvédelmi tisztviselőként ellátandó 
feladataival és kötelezettségeivel, és nem 
eredményez összeférhetetlenséget.

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi szervezet 
vagy adatvédelmi tisztviselő minden egyéb 
szakmai kötelezettsége összeegyeztethető 
legyen az adott személy adatvédelmi 
tisztviselőként ellátandó feladataival és 
kötelezettségeivel, és nem eredményez 
összeférhetetlenséget.

Módosítás 282

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt legalább 2 éves 
időtartamra jelöli ki. Az adatvédelmi 
tisztviselő további időtartamra ismételten 
kijelölhető. Az adatvédelmi tisztviselőt 
hivatali ideje alatt csak akkor lehet 
felmenteni, ha már nem felel meg a 
feladatai ellátásához szükséges 
feltételeknek.

(7) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt legalább 2 éves 
időtartamra jelöli ki. Az adatvédelmi 
tisztviselő további időtartamra ismételten 
kijelölhető.

Indokolás

A személyzet más tagjaihoz hasonlóan az adatvédelmi tisztviselő felmentését is lehetővé kell 
tenni, ha nem teljesíti a vezetés által meghatározott feladatokat. A vezetés dönt arról, hogy 
elégedett-e az alkalmazott személlyel.

Módosítás 283
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az érintettek az adataik 
feldolgozásához kapcsolódó valamennyi 
ügyben jogosultak kapcsolatba lépni az 
adatvédelmi tisztviselővel, és az e rendelet 
szerinti jogok gyakorlását kérni.

(10) Az érintettek az adataik 
feldolgozásához kapcsolódó valamennyi 
ügyben jogosultak kapcsolatba lépni az 
adatvédelmi szervezettel vagy adatvédelmi
tisztviselővel, és az e rendelet szerinti 
jogok gyakorlását kérni.

Módosítás 284

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatkezelő vagy -feldolgozó (1) 
bekezdés c) pontja szerinti fő 
tevékenységeire vonatkozó szempontok és 
követelmények, valamint az (5) bekezdés 
szerinti adatvédelmi tisztviselő 
szakképzettségével kapcsolatos feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
összes ügybe megfelelően és időben 
bekapcsolódjon.

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó
vezetősége támogatja az adatvédelmi
szervezetet vagy az adatvédelmi tisztviselőt 
feladatai ellátásában, és biztosítja 
számára a 37. cikk szerinti szerepek és 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges 
személyzetet, helyiségeket, felszerelést és 
egyéb erőforrásokat.
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Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a
feladatokat és kötelezettségeket
függetlenül látja el, és azok ellátásával 
kapcsolatosan senkitől nem fogad el 
utasításokat. Az adatvédelmi tisztviselő
közvetlenül az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vezetésének tesz jelentést.

(2) Az adatvédelmi szervezet vagy az 
adatvédelmi tisztviselő a feladatait és 
kötelezettségeit függetlenül látja el, 
közvetlenül az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vezetésének tesz jelentést.

Módosítás 287

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt támogatja feladatai 
ellátásában, és biztosítja számára a 37. cikk 
szerinti feladatok és kötelezettségek 
végrehajtásához szükséges személyzetet, 
helyiségeket, felszerelést és egyéb 
forrásokat.

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi szervezetet vagy adatvédelmi
tisztviselőt támogatja feladatai ellátásában, 
és biztosítja számára a 37. cikk szerinti 
feladatok és kötelezettségek 
végrehajtásához szükséges személyzetet, 
helyiségeket, felszerelést és egyéb 
forrásokat.

Módosítás 288

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt legalább a 
következő feladatokkal bízza meg:

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi szervezetet vagy adatvédelmi
tisztviselőt legalább a következő 
feladatokkal bízza meg:

Módosítás 289
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő vagy –feldolgozó részére e 
rendeletnek megfelelő kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, 
valamint e tevékenységének és a kapott 
válaszoknak a dokumentálása;

a) tudatosságnövelő tevékenység, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó részére e 
rendeletnek megfelelő kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, 
valamint e tevékenységének és a kapott 
válaszoknak a dokumentálása;

Módosítás 290

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) e rendelet végrehajtásának és 
alkalmazásának ellenőrzése, különösen a 
beépített és az alapértelmezett 
adatvédelemre, az adatbiztonságra, 
valamint az érintettek tájékoztatására és 
az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásakor 
benyújtandó kérelmekre vonatkozó 
követelmények tekintetében;

c) az e rendelet értelmében történő 
ellenőrzés;

Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a személyes adatok megsértéséről szóló, 
a 31. és 32. cikk szerinti dokumentáció, 
értesítés és tájékoztatás ellenőrzése;

e) a személyes adatok megsértésének 
nyomon követésére, dokumentálására, a
velük kapcsolatos értesítésre és a 
közlésükre szolgáló folyamatok 
kidolgozása a 31. és 32. cikk szerint;

Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatkezelő vagy -feldolgozó által 
végzett adatvédelmi hatásvizsgálat és –
szükség esetén – a 33. és 34. cikk szerinti 
előzetes engedélyezés vagy előzetes 
konzultáció alkalmazásának ellenőrzése;

f) az adatkezelő vagy -feldolgozó által 
végzett adatvédelmi hatásvizsgálat és –
szükség esetén – a 33. és 34. cikk szerinti 
előzetes engedélyezés vagy előzetes 
konzultáció alkalmazásának ellenőrzésére 
szolgáló folyamatok kidolgozása;

Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 22. cikk (2) bekezdésének c)–ed) 
pontjában meghatározott 
elszámoltathatósági intézkedések 
meglétének biztosítása;

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő központi szerepének tisztázása a felső vezetéssel szembeni 
elszámoltathatósági láncban.

Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a felügyelő hatóság megkeresésére adott 
válaszok ellenőrzése, valamint az 
adatvédelmi tisztviselő hatáskörén belül a 
felügyelő hatósággal – annak kérelmére 
vagy az adatvédelmi tisztviselő saját 
kezdeményezésre – történő 
együttműködés;

g) a felügyelő hatóság megkeresésére
történő válaszadás segítése, valamint az 
adatvédelmi tisztviselő hatáskörén belül a 
felügyelő hatósággal – annak kérelmére 
vagy az adatvédelmi tisztviselő saját 
kezdeményezésre – történő 
együttműködés;

Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság
együtt dolgoznak az adatkezelőkkel, -
feldolgozókkal és más érintettekkel annak 
érdekében, hogy – különösen európai 
szinten – ösztönözzék olyan adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusok és adatvédelmi 
címkék és jelzők létrehozását, amelyek 
segítségével az érintettek és a tagállami 
hatóságok gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Indokolás

Ez a módosítás ösztönzi és lehetővé teszi egy olyan rendszer létrehozását, ahol a szabályozók 
független értékelőket akkreditálnak mind az egész vállalatra kiterjedő értékelésekhez, mind 
pedig a termék vagy technológiaspecifikus értékelésekhez.

Módosítás 296

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok önkéntesek, 
megfizethetőek, valamint – átlátható és 
indokolatlanul nagy terhekkel nem járó 
eljáráson keresztül – hozzáférhetőek. E 
mechanizmusok technológiai szempontból 
semlegesek és átfogó módon 
alkalmazhatóak, valamint hozzájárulnak 
e rendelet megfelelő alkalmazásához, 
figyelembe véve a különböző ágazatok és 
az eltérő adatfeldolgozási műveletek 
sajátosságait.
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Indokolás

A tanúsítási mechanizmusokat úgy kell megtervezni, hogy anélkül legyenek hatékonyak, hogy 
túlzott bürokratikus vagy adminisztratív terhekkel járnának.

Módosítás 297

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, feltéve, 
hogy ezek az intézkedések technológiai 
szempontból semlegesek.

Módosítás 298

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Módosítás 299
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Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogállamiság, a hatályos általános és 
ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre, 
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 
érintettek – különösen azon Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek, akiknek 
személyes adatait továbbítják – hatékony 
és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogai;

a) a jogállamiság, a hatályos általános és 
ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre,
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, valamint e 
jogszabályok végrehajtása, a foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 
érintettek – különösen azon Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek, akiknek 
személyes adatait továbbítják – hatékony 
és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogai;

Módosítás 300

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a Bizottság bármely más forrás 
ellenőrzése alapján úgy véli, hogy az 
ország vagy nemzetközi szervezet, 
amelyről a (3) bekezdés szerint 
határozatot fogadott el, már nem biztosítja 
a védelmi szint második bekezdés szerinti 
megfelelőségét, felülvizsgálja határozatát.

Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, vagy úgy 
dönt, hogy egy harmadik ország, illetve e 
harmadik országon belüli egyik terület 
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országba vagy nemzetközi szervezet 
részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

vagy adatfeldolgozó ágazat, vagy egy 
nemzetközi szervezet nem biztosítja a 
megfelelő szintű védelmet e cikk (5) 
bekezdésének megfelelően, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó csak abban az esetben
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi alapon 
adatokat továbbító nemzetközi szervezet 
részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján, továbbá 
indokolt esetben hatásvizsgálatnak 
megfelelően, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó biztosította, hogy az 
adatok harmadik országbeli címzettje 
magas szintű adatvédelmet tart fenn.

E biztosítékoknak legalább az 5. cikk 
szerinti, a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó alapelvek 
betartását és az érintettek III. fejezetben 
meghatározott jogait kell garantálniuk.

Módosítás 302

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

b) a Bizottság által elfogadott, általános 
adatvédelmi előírások, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
amely utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazzák az EGT-n kívülre 
történő adattovábbítás általános feltételeit.
E végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni; vagy

Indokolás

Fontos kiegészítés a nemzetközi adattovábbításban részt vevő adatkezelők, -feldolgozók és 
alfeldolgozók közötti kapcsolat tisztázása szempontjából.
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Módosítás 303

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja; vagy

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
amely utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazzák az EGT-n kívülre 
történő adattovábbítás általános feltételeit 
–, amennyiben azokat a Bizottság a 62. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
általánosan érvényesnek nyilvánítja; vagy

Indokolás

Fontos kiegészítés a nemzetközi adattovábbításban részt vevő adatkezelők, -feldolgozók és 
alfeldolgozók közötti kapcsolat tisztázása szempontjából.

Módosítás 304

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adat címzettje között létrejött, a felügyelő 
hatóság által a (4) bekezdéssel 
összhangban engedélyezett szerződéses 
feltételek.

d) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adat címzettje között létrejött, a felügyelő 
hatóság által a (4) bekezdéssel 
összhangban engedélyezett szerződéses 
feltételek; vagy

Módosítás 305

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az e bekezdés b) és c) pontja szerinti 
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általános adatvédelmi előírásokat 
helyettesítő, az adatkezelő vagy -
feldolgozó és az adatok címzettje között 
létrejött és az illetékes felügyelő hatóság 
által a (4) bekezdés értelmében 
engedélyezett szerződéses feltételek;

Indokolás

Ez a módosítás ösztönzőként szolgálna a szervezetek számára ahhoz, hogy az alapvető 
szabályozási követelményeken túllépve az „adatpecséthez” vagy a „bizalmi jegyhez” hasonló 
rendszereknek is megfeleljenek.

Módosítás 306

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) történeti, statisztikai vagy tudományos 
célból a 83. cikk (4) bekezdésében említett 
intézkedések;

Módosítás 307

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja 
szerinti továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

Indokolás

További adminisztratív teher nélkül kell engedélyezni azon kódolt adatok kutatási célokból 
történő továbbítását, amelyeket a harmadik országbeli címzettek nem tudnak vagy nem fognak 
újra azonosítani.
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Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket a felügyelő hatósággal.
Amennyiben az adattovábbítás olyan 
feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos, 
amelyek másik tagállamban vagy 
tagállamokban található érintettekre 
vonatkoznak, vagy lényegesen érintik a 
személyes adatok szabad mozgását az 
Unióban, a felügyelő hatóság az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust 
alkalmazza.

(4) Az e cikk szerinti adattovábbítások 
esetében az adatkezelő vagy -feldolgozó a 
34. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében előzetesen engedélyezteti a 
szerződéses feltételeket az illetékes
felügyelő hatósággal. Amennyiben az 
adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, az illetékes
felügyelő hatóság az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust alkalmazza.

Módosítás 309

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
dönthet úgy, hogy az adatokat a (2) 
bekezdés b) és c) pontja szerinti általános 
adatvédelmi előírások alapján továbbítja, 
és hogy ezeket az általános előírásokat a 
továbbított adatokra vonatkozóan további 
jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalások alkalmazásával 
egészíti ki. Ilyen esetekben előzetesen 
konzultál az illetékes felügyelő hatósággal 
e kiegészítő kötelezettségvállalásokról, 
amelyek az általános előírásokat egészítik 
ki, és azokkal sem közvetlenül, sem 
közvetetten nem lehetnek ellentétesek. A 
tagállamok, a felügyelő hatóságok és a 
Bizottság azáltal ösztönzik a kiegészítő és 
jogilag kötelező erejű 
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kötelezettségvállalások alkalmazását, hogy 
a 39. cikknek megfelelően elfogadott 
adatvédelmi címkét, jelzést vagy 
mechanizmust kínálnak az ilyen 
magasabb szintű biztosítékokat alkalmazó 
adatkezelőknek és -feldolgozóknak.

Indokolás

Az adatkezelők és -feldolgozók gyakran rendelkeznek olyan közvetlen és gyakorlati 
tapasztalattal, amely igazolja, hogy az általuk továbbított személyes adatok tekintetében 
helyénvaló a kiegészítő biztosítékok alkalmazása. A rendeletnek ösztönöznie kell, hogy ezen 
adatkezelők és -feldolgozók kiegészítő biztosítékokat kínáljanak, amennyiben ez helyénvaló. 
Ezek a kiegészítő kötelezettségek nem lehetnek ellentétesek az általános előírásokkal.

Módosítás 310

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az e cikk (2) bekezdésének e) pontja 
szerinti kiegészítő szerződéses feltételek 
használatának ösztönzése céljából az 
illetékes hatóságok a 39. cikknek 
megfelelően elfogadott adatvédelmi 
címkét, jelzést vagy mechanizmust 
kínálhatnak az e biztosítékokat alkalmazó 
adatkezelőknek és -feldolgozóknak.

Indokolás

A módosítás célja a kiegészítő adatvédelmi címkék vagy megbízhatósági jelek használatának 
ösztönzése.

Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 

(1) Az illetékes felügyelő hatóság egyetlen 
jóváhagyási okmánnyal engedélyezi a 
kötelező erejű vállalati szabályokat a 
vállalkozáscsoportok részére. E szabályok 
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feltéve hogy azok lehetővé teszik a vállalatokon belüli 
többszörös, Európán belüli és kívüli 
nemzetközi adattovábbításokat, feltéve 
hogy azok:

Módosítás 312

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára és 
azok külső alvállalkozóira tekintettel 
alkalmazandók és végrehajthatók, 
beleértve az alkalmazottakat is;

Indokolás

A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások területén a szolgáltatók gyakran alkalmaznak 
külső alvállalkozókat az éjjel-nappali szolgáltatási és karbantartási feladatok ellátására. 
Ezért ezt a felügyelő hatóságnak el kell ismernie a kötelező erejű vállalati szabályokban.

Módosítás 313

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait;

b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait, és átláthatóak az 
érintettek számára;

Módosítás 314

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája 
és elérhetősége;

a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 
azok külső alvállalkozóinak struktúrája és 
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elérhetősége;

Módosítás 315

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra – különösen azok
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra történő 
alkalmazására és az érintettek személyes 
adatai védelmének biztosítására -
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra, ezeken belül az 
érintettek számára biztosított 
átláthatóságra, – és különösen e szabályok
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra történő 
alkalmazására és az érintettek személyes 
adatai védelmének biztosítására –
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 316
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eltérések A nemzetközi továbbításra vonatkozó 
egyéb jogszerű indokok

Módosítás 317

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat hiányában; vagy 
amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
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szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a
feltétellel kerülhet sor, hogy:

adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít a 41. 
cikk (5) bekezdés értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet; vagy a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
személyes adatok harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására vagy továbbítássorozatára 
csak azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy:

Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges,
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

Indokolás

Napjaink adatalapú társadalmában semmi nem indokolja a gyakori vagy tömeges 
továbbítások különválasztását, mivel ez nincs összhangban az adatáramlás realitásaival, ezért 
pedig ellentétes a szabad adatáramlás biztosításának célkitűzésével.

Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismerniük a 
nemzetközi egyezményeknek, az uniós 
jognak vagy azon tagállam jogának, amely 
az adatkezelőre vonatkozik. Ez az eltérés 
csak alkalmi adattovábbításokra 
alkalmazandó. Minden esetben alaposan
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meg kell vizsgálni a végrehajtandó 
adattovábbítás összes körülményét.

Módosítás 320

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó a 28. 
cikk szerinti dokumentációban 
dokumentálja a vizsgálatot és az e cikk (1) 
bekezdésének h) pontja szerinti, 
létrehozott megfelelő biztosítékokat, és a 
továbbításról értesíti a felügyelő 
hatóságot.

törölve

Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a „fontos közérdek” (1) bekezdés d) 
pontja szerinti fogalma, valamint az (1) 
bekezdés h) pontja szerinti megfelelő 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Módosítás 322
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes személyeket személyes 
adataik feldolgozásával kapcsolatban 
megillető alapvető jogok és szabadságok 

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes személyeket személyes 
adataik feldolgozásával kapcsolatban 
megillető alapvető jogok és szabadságok 
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védelme, valamint a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlásának 
egyszerűsítése érdekében egy vagy több
hatóság feladata, hogy e rendelet 
alkalmazását ellenőrizze és azok
következetes alkalmazásához az Unió 
egész területén hozzájáruljon. A felügyelő 
hatóságok e célból együttműködnek a 
Bizottsággal és egymással.

védelme, valamint a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlásának 
egyszerűsítése érdekében egy fő felügyelő
hatóság feladata, hogy e rendelet 
alkalmazását ellenőrizze és annak
következetes alkalmazásához az Unió 
egész területén hozzájáruljon. A felügyelő 
hatóságok e célból együttműködnek a 
Bizottsággal és egymással.

Indokolás

Egyértelműen egy fő felügyelő hatóságot kell kijelölni, hogy ésszerűsítsék egy valóan 
egyablakos rendszer megvalósítását.

Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Valamennyi felügyelő hatóság 
jogkörrel rendelkezik arra, hogy 
szankciókat alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben. A felügyelő hatóságok csak 
azokra az adatkezelőkre vagy -
feldolgozókra szabhatnak ki szankciókat, 
amelyek fő szervezete ugyanabban a 
tagállamban van, illetve az 56. és 57. cikk 
szerinti koordináció keretében, 
amennyiben a fő szervezet felügyelő 
hatósága nem intézkedett.

Indokolás

A módosítás pontosítja és hangsúlyozza a felügyelő hatóságok szerepét a szankciókkal 
kapcsolatban.

Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság a ráruházott 
feladat- és hatáskörök gyakorlása során 
teljesen függetlenül jár el.

(1) A felügyelő hatóság a ráruházott 
feladat- és hatáskörök gyakorlása során 
teljesen függetlenül jár el, a VII. fejezethez 
kapcsolódó együttműködési és 
egységességi rendszerek ellenére.

Indokolás

Kellően figyelembe kell venni a felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus 
keretében egymással szemben fennálló kötelezettségeit.

Módosítás 325

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő 
hatóság tagjait az érintett tagállam 
parlamentje vagy kormánya nevezi ki.

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő
hatóság tagjait az érintett tagállam 
parlamentje nevezi ki.

Módosítás 326

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül 
sor, és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egynél több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az e 
rendelet hatálya alá tartozó adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő szervezete letelepedett. 
A jogviták rendezésére az 58. cikk szerinti
egységességi mechanizmussal 
összhangban kerül sor, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt egyéb rendelkezések 
sérelme nélkül.
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Módosítás 327

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő a 25. cikk értelmében uniós 
képviselőt nevezett ki.

Módosítás 328

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben e rendelet a 3. cikk (1) 
vagy (2) bekezdése értelmében ugyanazon 
vállalkozáscsoportban tevékenykedő több 
adatkezelőre és/vagy -feldolgozóra 
alkalmazandó, csak egy felügyelő hatóság 
illetékes, amelynek meghatározása az 51. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
történik.

Módosítás 329

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság kérelemre 
valamennyi érintettnek tanácsokat ad az e 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásával 
kapcsolatban, és e célból adott esetben 
együttműködik más tagállamok felügyelő 
hatóságaival.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
kérelemre valamennyi érintettnek 
tanácsokat ad az e rendelet szerinti jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban, és e célból 
adott esetben együttműködik más 
tagállamok felügyelő hatóságaival.

Módosítás 330
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

(1) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Módosítás 331
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítsa a 34. cikk szerinti előzetes
engedélyezéssel és előzetes konzultációval 
való összhangot;

d) biztosítsa a 34. cikk szerinti előzetes 
konzultációval való összhangot;

Módosítás 332
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) tájékoztassa az adatkezelőt és/vagy az
adatfeldolgozót a határozattal szemben 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről.

Indokolás

A felügyelő hatóság adatkezelővel és/vagy adatfeldolgozóval szembeni hatásköreire 
vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni az adatkezelőt és/vagy adatfeldolgozót megillető 
kifejezett jogi garanciákkal.

Módosítás 333

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi felügyelő hatóság 
vizsgálati hatáskörrel rendelkezik arra, 

(2) Az illetékes felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:
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hogy:

Módosítás 334

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

Módosítás 335

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi felügyelő hatóság 
jogkörrel rendelkezik arra, hogy 
szankciókat alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

(4) Az illetékes felügyelő hatóság jogkörrel 
rendelkezik arra, hogy szankciókat 
alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

Módosítás 336
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
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információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés,
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is
kiterjednek.

információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes konzultáció és vizsgálat 
folytatására vonatkozó kérelmek, valamint 
az ügyek megindításáról és a későbbi 
fejleményekről való haladéktalan 
tájékoztatás, amennyiben a feldolgozási 
műveletek várhatóan több tagállamban 
letelepedett érintettre nézve is hátrányos 
joghatásokkal járnak.

Módosítás 337

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében.
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozási 
műveletek megszüntetését vagy tilalmát 
foganatosító végrehajtási intézkedésekre

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében.
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétesnek bizonyult
adatfeldolgozási műveletek megszüntetését 
vagy tilalmát foganatosító végrehajtási 
intézkedésekre.

Módosítás 338
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóságok meghatározzák a 
konkrét együttműködési cselekmények 
gyakorlati szempontjait.

(4) A felügyelő hatóságok eljárási 
szabályzatukban meghatározzák a konkrét 
együttműködési cselekmények gyakorlati 
szempontjait. Az eljárási szabályzatokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.



AD\927816HU.doc 155/187 PE496.562v02-00

HU

Módosítás 339
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 
tervezetéről.

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően az illetékes
felügyelő hatóság értesíti az Európai 
Adatvédelmi Testületet és a Bizottságot az 
intézkedés tervezetéről.

Módosítás 340

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan feldolgozási tevékenységekre 
vonatkozik, amelyek termékek és 
szolgáltatások más tagállamok érintettjei 
részére történő nyújtásához, vagy
viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak; vagy

a) olyan személyesadat-feldolgozási
tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
termékek és szolgáltatások más tagállamok 
érintettjei részére történő nyújtásához
kapcsolódnak, amennyiben az EGK-n 
kívüli adatkezelő vagy -feldolgozó nem 
nevez meg az EGK területén tevékenykedő 
képviselőt; vagy

Indokolás

A módosítás célja az EU-n kívüli vállalatok ösztönzése arra, hogy jelöljenek ki egy az EU 
területén működő képviselőt.  Az EU-n belül letelepedett EU-n kívüli vállalatokkal szemben 
nem szabad diszkriminációt alkalmazni.

Módosítás 341

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lényeges hatással jár a személyes 
adatok Unión belüli szabad áramlására; 
or

törölve
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Módosítás 342

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 34. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes 
konzultáció hatálya alatt álló feldolgozási 
műveletek jegyzékének elfogadására 
irányul; vagy

törölve

Indokolás

Lásd az előzetes konzultációról szóló 34. cikkhez fűzött módosításokat – túlzottan 
bürokratikus és innovációellenes a követelmény, miszerint jegyzékeket kell készíteni, 
amelyeket aztán az egységességi mechanizmus keretében kell előterjeszteni.

Módosítás 343

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 42. cikk (2) bekezdésének c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételek 
meghatározására irányul; vagy

törölve

Módosítás 344

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 42. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti szerződéses feltételek 
engedélyezésére irányul; vagy

törölve

Módosítás 345

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 43. cikk értelmében vett kötelező erejű 
vállalati szabályok jóváhagyására irányul.

törölve

Indokolás

Az adatvédelmi hatóságokat közvetlenül e rendeletnek kell felhatalmaznia arra, hogy kötelező 
vállalati szabályokat dolgozzanak ki, anélkül, hogy azokat az egységességi mechanizmus 
keretében kellene előterjeszteniük.

Módosítás 346

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 81. cikk (3) bekezdése és/vagy a 83. 
cikk (3) bekezdése értelmében kutatási 
célból engedélyezi az adatfeldolgozást.

Módosítás 347

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha az illetékes hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

Módosítás 348
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Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság kérheti bármely ügy 
egységességi mechanizmus keretében való 
kezelését.

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság bármely ügy kapcsán saját 
nevében eljárva kérheti, valamely érintett 
kérésére pedig kéri az ügy egységességi 
mechanizmus keretében való kezelését.

Indokolás

Ha olyan következetlenségek tapasztalhatók a rendelet alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
fenyegetést jelentenek a harmonizált végrehajtásra és hatással vannak adott érintettekre, 
ezeknek az érintetteknek biztosítani kell azt a jogot, hogy aggályaikat az egységességi 
mechanizmus keretében előterjesszék.

Módosítás 349

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével azonnal
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
tagjait és a Bizottságot a beérkezett 
vonatkozó információkról. Az Európai 
Adatvédelmi Testület elnöke szükség 
esetén gondoskodik a vonatkozó 
információk fordításáról.

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével
indokolatlan késedelem nélkül értesíti az 
Európai Adatvédelmi Testület tagjait és a 
Bizottságot a beérkezett vonatkozó 
információkról. Az Európai Adatvédelmi 
Testület elnöke szükség esetén 
gondoskodik a vonatkozó információk 
fordításáról.

Módosítás 350

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
szerint illetékes felügyelő hatóság 

(8) Az (1) bekezdés szerinti illetékes 
felügyelő hatóság figyelembe veszi az 
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figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

Európai Adatvédelmi Testület véleményét, 
és az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökének tájékoztatása vagy a vélemény 
beérkezését követő két héten belül 
elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével értesíti az 
Európai Adatvédelmi Testület elnökét és a 
Bizottságot az intézkedéstervezet 
fenntartásáról vagy módosításáról, 
valamint adott esetben megküldi a 
módosított intézkedéstervezetet.

Módosítás 351
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében,
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el.
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy 
valamely érintett jogának érvényesítését 
lényeges mértékben korlátozza a fennálló 
állapot megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, az 58. 
cikk szerinti eljárásoktól eltérően azonnal 
ideiglenes, meghatározott érvényességi 
idejű intézkedéseket fogad el. Ez a 
felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti az 
illetékes felügyelő hatóságot, az Európai 
Adatvédelmi Testületet, a Bizottságot és az
érintett adatkezelőt vagy adatfeldolgozót
az intézkedésekről és azok valamennyi 
indokáról.

Módosítás 352

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) (2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
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bekezdés szerint intézkedést hozott és 
megállapítja, hogy sürgősen szükség van 
végleges intézkedések elfogadására,
sürgős véleményt kérhet az Európai 
Adatvédelmi Testülettől, a vélemény
indokainak és a végleges intézkedések 
sürgősségére vonatkozó indokok 
bemutatása mellett.

bekezdés szerint intézkedést hozott, sürgős 
véleményt kér az Európai Adatvédelmi 
Testülettől, a kérés indokainak és a 
végleges intézkedések sürgősségére 
vonatkozó indokok bemutatása mellett.

Módosítás 353

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet helyes alkalmazásáról való 
döntés érdekében, összhangban annak 
céljaival és előírásaival, a felügyelő 
hatóságok által az 58. vagy a 61. cikk 
értelmében közölt olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a 
60. cikk (1) bekezdése szerinti 
indokolással ellátott véleményt fogadtak 
el, vagy olyan kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek vonatkozásában egy felügyelő 
hatóság nem terjesztett elő 
intézkedéstervezetet és e felügyelő hatóság 
jelezte, hogy nem szándékozik követni a 
Bizottság 59. cikk alapján elfogadott 
véleményét;

törölve

Módosítás 354

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére különösen:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság, vagy 
más érintettek kérésére különösen:



AD\927816HU.doc 161/187 PE496.562v02-00

HU

Módosítás 355

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanáccsal látja el a Bizottságot a
személyes adatok Unión belüli védelmével 
kapcsolatos problémák, köztük e rendelet 
bármely javasolt módosítása tekintetében;

a) tanáccsal látja el az európai 
intézményeket a személyes adatok Unión 
belüli védelmével kapcsolatos problémák, 
köztük e rendelet bármely javasolt 
módosítása tekintetében;

Módosítás 356

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja
vagy a Bizottság kérésére megvizsgál 
bármely, e rendelet alkalmazását érintő 
kérdést, valamint e rendelet következetes 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 
módszereket dolgoz ki a felügyelő 
hatóságok számára;

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja,
a Bizottság vagy más érintett kérésére 
megvizsgál bármely, e rendelet
alkalmazását érintő kérdést, valamint e 
rendelet következetes alkalmazásának 
elősegítése érdekében iránymutatásokat, 
ajánlásokat és bevált módszereket dolgoz 
ki a felügyelő hatóságok számára;

Módosítás 357

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben, az Európai 
Adatvédelmi Testület az ezen cikkben 
meghatározott feladatok ellátása során 
konzultál az érintett felekkel, és 
lehetőséget biztosít számukra, hogy 
méltányos időn belül véleményezzék az 
intézkedéseket. Az Európai Adatvédelmi 
Testület a 72. cikk sérelme nélkül 
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nyilvánosságra hozza a konzultációs 
eljárás eredményeit.

Indokolás

A Testületnek – véleményei és beszámolói elfogadása előtt – konzultálnia kellene az érdekelt 
felekkel, és lehetőséget kellene biztosítania számukra, hogy lehetőség szerint egy méltányos 
időintervallumon belül tegyenek észrevételeket a többi szabályozási terület szempontjából.

Módosítás 358
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elfogadja saját eljárási szabályzatát, és 
megszervezi saját működési szabályait.
Rendelkezik különösen a végrehajtási 
feladatkörök ellátásának folyamatosságáról 
valamely tag megbízatásának lejárta vagy 
lemondása esetén, alcsoportok 
létrehozataláról a különös kérdések vagy 
ágazatok tekintetében, valamint az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmushoz 
kapcsolódó eljárásairól.

(2) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elfogadja saját eljárási szabályzatát, és 
megszervezi saját működési szabályait.
Rendelkezik különösen a végrehajtási 
feladatkörök ellátásának folyamatosságáról 
valamely tag megbízatásának lejárta vagy 
lemondása esetén, alcsoportok 
létrehozataláról a különös kérdések vagy 
ágazatok tekintetében, valamint az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmushoz 
kapcsolódó eljárásairól és az adatkezelőre 
vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó jogi 
garanciákról.

Indokolás

Az érintett adatkezelők vagy adatfeldolgozók nem rendelkeznek kifejezett jogi garanciákkal.

Módosítás 359

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elnök és az elnökhelyettes 
megbízatása 5 évre szól, és megújítható.

(2) Az elnök és az elnökhelyettes 
megbízatása 5 évre szól, és megújítható.
Felmentésük az Európai Parlament – a 
leadott szavazatok kétharmadával és 
tagjainak többségével hozott –
határozatával lehetséges.
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Módosítás 360

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, tagsági köréből
egy vagy több érintett nevében eljárva, 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait, és ha 
legalább 80 000 EUR összegű minimális 
költségvetéssel, valamint megfelelő 
tagsági struktúrával rendelkező 
reprezentatív tagállománnyal rendelkezik.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti keresetek eszközével ne éljenek vissza, és 
hogy ne kerüljön sor csupán keresetekkel foglalkozó egyesülések létrehozására, valamint az 
ügyvédi és eljárási költségek minimális mértékű fedezetének biztosítása érdekében szükség 
van a minimális pénzügyi költségvetésre és a reprezentatív tagállományra.

Módosítás 361

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
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közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság. közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság. A 
második mondatban foglalt eltérés nem 
alkalmazandó harmadik országok 
hatóságaira.

Módosítás 362

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. 
cikk szerinti jogokat egy vagy több érintett 
nevében gyakorolni. A 77. cikk szerinti 
igényeket nem a 73. cikk (2) bekezdése 
szerinti szerveknek, szervezeteknek vagy 
egyesületeknek kell benyújtaniuk.

Módosítás 363
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval szemben 
kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel szemben kártérítésre 
jogosult.

Módosítás 364
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár teljes 

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
adatkezelő egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért, amennyiben a közös 
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összegéért. adatkezelők vonatkozó felelősségét nem 
állapították meg a 24. cikk szerinti jogi 
rendelkezésekben. Vállalkozáscsoport 
esetén az egész csoport egyetlen gazdasági 
jogalanyként tartozik felelősséggel.

Módosítás 365

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben
mentesülhet e felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt okozó eseményért nem felelős.

Módosítás 366

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Módosítás 367
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek
kell lenniük. A közigazgatási bírság 
összegének meghatározása során kellő 
figyelmet kell fordítani a jogsértés 
jellegére, súlyosságára és időtartamára, a
szóban forgó adatok érzékenységére, a
jogsértés szándékos vagy gondatlanságból 
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e személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

adódó voltára, a jogsértéssel keletkezett 
kár vagy veszély mértékére, a természetes 
vagy jogi személy felelősségének szintjére 
és az e személy által korábban 
megvalósított jogsértésekre, a 23. cikk 
szerint alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére. Míg e szankciók 
megállapításakor bizonyos mértékig 
mérlegelhetők a fenti körülmények és 
más, az adott helyzetre jellemző tények, az 
adminisztratív szankciók eltérő 
alkalmazása az egységességi 
mechanizmusnak megfelelően 
felülvizsgálat tárgyát képezheti. Az 
adatvédelmi hatóság indokolt esetben 
felhatalmazást kap arra, hogy előírja 
adatvédelmi tisztviselő kijelölését, ha a 
szerv, szervezet vagy egyesület nem kívánt 
adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

Módosítás 368

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közigazgatási bírság (4)–(6) 
bekezdésben megállapított felső határának 
kiszabását megalapozó súlyosbító 
tényezők közé tartoznak különösen az 
alábbiak:
i. az alkalmazandó jogszabályok felelőtlen 
figyelmen kívül hagyásával elkövetett 
ismételt jogsértések;
ii. a végrehajtási eljárás során az 
együttműködés megtagadása vagy a 
végrehajtási eljárás akadályozása;
iii. szándékos, súlyos és várhatóan 
jelentős kárt okozó jogsértések;
iv. adatvédelmi hatásvizsgálat 
lefolytatásának elmulasztása;
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v. adatvédelmi tisztviselő kijelölésének 
mellőzése.

Módosítás 369

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A közigazgatási bírság (4)–(6) 
bekezdésben megállapított alacsonyabb 
összegének kiszabását megalapozó enyhítő 
tényezők közé tartoznak az alábbiak:
i. a természetes vagy jogi személy 
intézkedéseket hozott a vonatkozó 
kötelezettségek betartása céljából;
ii. valós bizonytalanság áll fenn azzal 
kapcsolatban, hogy a tevékenység a 
vonatkozó kötelezettségekbe ütközött-e;
iii. a jogsértés tudomásszerzést követő 
azonnali megszüntetése;
iv. együttműködés a végrehajtási 
eljárásokkal;
v. az adatvédelmi hatásvizsgálatot 
lefolytatták;
vi. az adatvédelmi tisztviselőt kijelölték.

Módosítás 370
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

(3) A felügyelő hatóság írásbeli 
figyelmeztetést bocsáthat ki szankció 
kiszabása nélkül. A felügyelő hatóság 
ismételten elkövetett és szándékos 
jogsértés esetén 1 000 000 euróig terjedő 
vagy vállalkozások esetében legfeljebb a 
vállalkozás éves világméretű forgalmának 
1%-át elérő bírságot szabhat ki.
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a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Indokolás

Fenn kell tartani a valamely felügyelő hatóság által kiszabható bírság maximális összegét, 
amely 1 millió euróig terjedhet, és amely a vállalkozások esetében legfeljebb éves globális 
forgalmuk 1%-át érheti el. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, 
amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezenfelül az 
egységességi mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak 
hozzájárulhatnak a közigazgatási szankciókra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika 
kialakításához.

Módosítás 371
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5%-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

Módosítás 372
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;

törölve
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Módosítás 373
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

törölve

Módosítás 374
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

törölve

Módosítás 375
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;

törölve

Módosítás 376
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 

törölve
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szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;

Módosítás 377
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;

törölve

Módosítás 378
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;

törölve

Módosítás 379
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;

törölve
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Módosítás 380
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

törölve

Módosítás 381
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

törölve

Módosítás 382
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

törölve

Módosítás 383
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;

törölve

Módosítás 384
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;

törölve

Módosítás 385
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;

törölve

Módosítás 386
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;

törölve

Módosítás 387
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;

törölve

Módosítás 388
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;

törölve

Módosítás 389
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;

törölve

Módosítás 390
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;

törölve
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Módosítás 391
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;

törölve

Módosítás 392
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;

törölve

Módosítás 393
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;

törölve

Módosítás 394
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;

törölve



AD\927816HU.doc 175/187 PE496.562v02-00

HU

Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;

törölve

Módosítás 396
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a 
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;

törölve

Módosítás 397
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

törölve

Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános
alapelvekre, az érintettek III. fejezet
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára
vonatkozó szabályok között.

(1) A II. fejezet (Általános alapelvek), a
III. fejezet (Az érintett jogai), a IV. fejezet
(Az adatkezelő és az adatfeldolgozó), az V. 
fejezet (A személyes adatok harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezetek 
részére történő továbbítása), a VI. fejezet
(Független felügyelő hatóságok), a VII. 
fejezet (Együttműködés és egységesség),
valamint a VIII. fejezet (Jogorvoslat, 
felelősség és szankciók) 73., 74., 76. és 79. 
cikke nem alkalmazandó a kizárólag az 
újságírás, illetve az irodalmi vagy művészi 
kifejezés céljából végzett személyesadat-
feldolgozásra annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Indokolás

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
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not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Módosítás 400

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
sajtó képviselőivel, szerzőkkel és 
művészekkel, érintettekkel és civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően iránymutatást ad 
arra vonatkozóan, hogy mikor lehet 
szükség ilyen kivételek vagy eltérések 
megállapítására.

Módosítás 401

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Személyes adatok feldolgozása és a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve
A hatóságok és állami szervek birtokában 
lévő iratokban szereplő személyes 
adatokat a hivatalos iratokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölhetik, amely biztosítja az egyensúlyt 
a személyes adatok védelméhez való jog és 
a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve között.

Indokolás

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelmi szabályok ne akadályozzák 
indokolatlanul az állami ügyek nyilvános ellenőrzését. Ennélfogva az európai adatvédelmi 
biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport és az Alapjogi Ügynökség véleményeiben foglaltakkal 
összhangban garantálni kell a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elvét.
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Módosítás 402
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Módosítás 403

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) E rendelet sérelme nélkül a tagállamok 
jogszabályban vagy a munkáltatók és 
munkavállalók közötti kollektív 
megállapodásban meghatározhatják
azokat a különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése,
büntetőítéletek, továbbá a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.
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Módosítás 404
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Módosítás 405
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet sérelme nélkül, az e rendelet 
8. cikkének hatálya alá tartozókon kívüli
személyes adatok történelmi, statisztikai és
a 6. cikk (2) bekezdése és a 9. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja szerinti
tudományos célú feldolgozására csak akkor 
kerülhet sor, ha:

Módosítás 406
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e célokat másként nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;

a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;

Módosítás 407

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
a) az adatfeldolgozásra e rendelet 
feltételei és biztosítékai vonatkoznak; 
továbbá
b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Módosítás 408

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E rendelet és különösen e cikk 
keretein belül, a tagállamok egyedi 
szabályozást fogadhatnak el a 
tudományos kutatási, és különösen a 
közegészségügyi kutatási célú 
személyesadat-feldolgozás 
vonatkozásában.

Indokolás

A tagállami szintű adatvédelmi szabályok közegészségügyi kutatások terén is összetettek és 
árnyaltak. A tagállami jogalkotókat fel kell hatalmazni az olyan közegészségügyi kutatások 
etikai felülvizsgálatára vonatkozó konkrét intézkedések fenntartására vagy elfogadására, 
amelyek lefolytatásához nincs szükség az érintettek beleegyezésére. A tagállami szintű etikai 
felülvizsgálat garanciát nyújt az érintetteknek, hogy személyes adataik kutatási célú 
felhasználása és újrafelhasználása az adott időpontban összhangban van a társadalmi 
értékekkel.

Módosítás 409

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a személyes adatok feldolgozása teljes 
egészében anonimizált és/vagy 
pszeudonimizált adatokat tartalmazó, 
összevont jelentések létrehozása céljából 
történik.

Indokolás

Az ilyen jelentések célja nem az egyének azonosítása vagy visszakeresése. Az ilyen jelentések 
létrehozása során az egyének adatait anonim módon gyűjtik össze, amely így semmilyen 
hatással sincs a magánéletre. Összevont jelentések például a webanalitikai beszámolók.

Módosítás 410
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben statisztikai vagy 
közegészségügyi célból gyűjtenek 
személyes adatokat, ezeket az adatokat 
közvetlenül az adatgyűjtés, valamint az 
ellenőrzési és összevetési műveletek 
befejezése után anonimmá teszik, kivéve, 
ha az adatok azonosítása statisztikai1 és 
közegészségügyi célokból, például 
járványügyi, transzlációs és klinikai 
kutatás céljából továbbra is szükséges.
________________________
1 Az Európa Tanács statisztikai célból 
gyűjtött és feldolgozott személyes adatok 
védelméről szóló R (97) sz. ajánlása 
függelékének 8. bekezdése – a Miniszterek 
Tanácsa által a miniszterhelyettesek 602. 
ülésén 1997. szeptember 30-án elfogadva

Indokolás

A járványügyi kutatás nagymértékben támaszkodik az „összekapcsolt adatok” használatára, 
és nem végezhető el teljesen anonimizált vagy pszeudonimizált adatokkal. Az összekapcsolt 
kutatás luxussá vált az Európai Unió néhány országában, miközben e kötelező rendeletben 
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javasolt intézkedésekkel fennáll a lehetősége annak, hogy ez a fajta létfontosságú kutatás 
megszűnjön.

Módosítás 411

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
célból akkor továbbíthat személyes 
adatokat harmadik országnak vagy 
nemzetközi szervezetnek, ha:
a) e célokat másként nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;
b) a címzett nem rendelkezik ésszerű 
hozzáféréssel olyan adatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék az információ azonosított 
vagy azonosítható érintettekhez való 
hozzárendelését; továbbá
c) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adatok címzettje közötti szerződéses 
feltételek megtiltják az érintettek 
újraazonosítását, és az e cikkben 
megállapított feltételekkel és 
biztosítékokkal összhangban korlátozzák 
az adatfeldolgozást.

Indokolás

A tudományos kutatási célból továbbított, kódolt adatok címzettje nem rendelkezik az 
érintettek újraazonosításához szükséges eszközzel, és e módosítás értelmében nincs 
hozzáférése a kódok feloldásához, valamint szerződés tiltja számára az érintettek 
újraazonosítását. Ez a módosítás formába önti azt az eljárást, amely ésszerűen biztosítja, 
hogy a kódolt adatok harmadik országbeli címzettek általi újraazonosítása ne legyen 
lehetséges és ne történjen meg, miközben lehetővé teszi az ilyen adatok további akadályok 
nélküli továbbítását.

Módosítás 412
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Amennyiben az érintett 
hozzájárulását kérik egészségügyi 
adatainak kizárólag egészségügyi célú 
feldolgozásához, lehetővé kell tenni az 
érintett számára, hogy átfogó 
hozzájárulását adja a járványügyi, 
transzlációs és klinikai kutatás céljából 
történő feldolgozáshoz.

Indokolás

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Módosítás 413
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 

törölve
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érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Módosítás 414
Rendeletre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
Büntetőítéletekre vonatkozó adatok 

feldolgozása a pénzügyi bűncselekmények 
megelőzése céljából

E rendelet korlátozásain belül és a 9. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjával 
összhangban a büntetőítéletekkel 
kapcsolatos személyes adatok feldolgozása 
és az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedések megengedettek, ha megfelelő 
intézkedéseket írnak elő az érintett 
alapvető jogainak és szabadságainak 
védelmére, céljuk pedig:
a) pénzügyi bűncselekmények megelőzése, 
kivizsgálása vagy felderítése, vagy
b) a közérdek, például a pénzügyi 
bűncselekmények határokon átnyúló 
fenyegetettségeivel szembeni védelem,
és ezeket mindegyik esetben 
szükségszerűen a vizsgált érintett 
jóváhagyása nélkül hajtják végre, hogy ne 
sértsék ezeket a célokat.

Indokolás

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
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the data.

Módosítás 415
Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság 14. cikk (7) bekezdésben,
26. cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 35. cikk (11) bekezdésben, 
37. cikk (2) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben és 43. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

Módosítás 416
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése, 2. cikkének b) és c) pontja, 4. 
cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, 
valamint 6. és 9. cikke hatályát veszti.

Módosítás 417

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és 
végrehajtási aktusokat a Parlamentnek és 
a Tanácsnak minden második évben 
értékelnie kell.
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