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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, az álnéven szereplő vagy anonim adatok, a különleges adatok 
védelmének kiemelt kezelése és a célzott megfelelőségi intézkedések.

Az előadó ki kívánja emelni annak fontosságát, hogy elkerüljék 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 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szólásszabadság és az 
információs szabadság védelme az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. 
cikkével összhangban alapvető jognak 
minősül. Ez a jog magában foglalja a 
véleményalkotás szabadságát és az 
információk, illetve eszmék 
megismerésének és közlésének 
szabadságát országhatárokra való tekintet 
nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági 
szerv beavatkozhasson. A 
tömegtájékoztatás szabadságát és 
sokszínűségét tiszteletben kell tartani.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 2
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, és 
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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 3
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 

(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 szervezet helyét e rendelet 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A módosítás a „fő szervezet” 4. cikk (13) bekezdésében meghatározott fogalmának 
módosításához kapcsolódik, és elismeri, hogy sok esetben ugyanaz a szervezet adatkezelői és 
adatfeldolgozói tevékenységeket is ellát. A jelenlegi fogalommeghatározások olyan helyzetet 
teremthetnek, ahol ugyanazon szervezet fő szervezetei az adatfeldolgozástól függően 
különbözőek lehetnek, megdöntve ezzel a fő szervezet koncepcióját.

Módosítás 4
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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a hozzájárulás megfelelő igénybevételét ösztönzi, amely egyenértékű a 
jogszerű feldolgozás 6. cikkben meghatározott egyéb indokaival.
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Módosítás 5
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. Ha nem megfelelő 
kontextusban alkalmazzák, a hozzájárulás 
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 
tudják elutasítani a hozzájárulást anélkül, 
hogy az érintené az alapul szolgáló 
szolgáltatást. Ezekben és más 
összefüggésekben az adatkezelőknek 
törekedniük kell arra, hogy egy másik 
jogszerű indok alapján biztosítsák az 
adatfeldolgozás jogszerűségét.

Or. en

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 6
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke (38) Az adatkezelő, illetve azon 
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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 adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

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. 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 adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

A harmadik felek jogos érdekében végzett adatfeldolgozásnak továbbra is lehetségesnek kell 
lennie, ahogy a 95/46/EK adatvédelmi irányelv alapján is, feltéve, hogy teljesülnek a 
szükséges feltételek. Az adatfeldolgozásnak ez a formája elengedhetetlen számos vállalat 
jogszerű, mindennapi üzleti tevékenységéhez. Például a harmadik felek címeinek 
felhasználása különösen fontos az új ügyfelek eléréséhez.

Módosítás 7
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 

(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 
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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.

adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
egy jogszerű indokára 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.

Or. en

Indokolás

A hozzájárulás egy jogszerű indok, ezt azonban nem szabad prioritásként kezelni más 
jogszerű indokokkal szemben, nehogy az igénybevételét akkor is ösztönözzék, amikor az 
szükségtelen.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

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, hogy adják meg neki ezt az 
információt.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 9
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.

Or. en

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 10
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 

(58) Minden természetes személyt 
megillet a jog, hogy ne legyen 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 összehasonlíthatónak kell 
lenniük a joghatásokkal, hogy e 
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biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.

rendelkezés 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.

Or. en

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 összehasonlíthatónak kell 
lenniük a joghatásokkal, hogy e rendelkezés hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 11
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) A személyes adatoknak az 
adatkezelő által vagy az adatkezelő 
nevében végzett bárminemű feldolgozása 
tekintetében rögzíteni kell az adatkezelő 
általános feladatát és felelősségét. Az 
adatkezelőnek biztosítania és 
kötelezettségének megfelelően 
bizonyítania kell, hogy valamennyi 
adatfeldolgozási művelet összhangban áll e 
rendelettel.
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Or. en

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy az adatkezelő közvetlenül felelős, felel és elszámoltatható az érintettel 
szemben.

Módosítás 12
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 
léptessenek életbe megfelelő adatvédelmi 
biztosítékokat, és dolgozzanak ki innovatív 
beépített adatvédelmi megoldásokat és az 
adatvédelmet javító technikákat. Azok a 
vállalkozások, amelyek nyilvánosan 
bizonyítani tudják, hogy beépítették az 
adatvédelmi elszámoltathatóságot, nem 
teszik szükségessé az előzetes konzultáció 
és az előzetes engedélyezés kiegészítő 
felügyeleti mechanizmusainak 
alkalmazását is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangba hozza a szöveget azzal a megközelítéssel, miszerint az 
elszámoltathatóság egy alternatív folyamat, amely megfelelően ösztönzi a helyes szervezeti 
gyakorlatokat. Ez az összekapcsolás egyben a megfelelés és a biztosítás költségeit a piacra, 
nem pedig az állami költségvetésre hárítja át.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés
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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, -feldolgozónak 
vagy adott esetben az Unióban működő 
képviselőjének az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell a személyesadat-
feldolgozás minden típusát. Minden 
adatkezelő vagy -feldolgozó köteles a 
felügyelő hatósággal együttműködni és az 
említett dokumentációt – kérésre –
hozzáférhetővé tenni az adatfeldolgozási 
műveletek esetleges ellenőrzése céljából.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a rendelet elismerje az adatfeldolgozók, az adatkezelők és – olyan, nem uniós 
székhelyű vállalatok esetében, amelyekre a rendelet alkalmazandó – a képviselő felelősségét 
és feladatait. A dokumentálásnak arányosnak kell lennie, és nem jelenthet túlzott terhet.

Módosítás 14
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 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 

(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 egy 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 
adatait vagy magánéletét hátrányosan 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Az adatsértésről szóló értesítésnek inkább kvalitatívnak, mint kvantitatívnak kell lennie. A 
hangsúlyt az érintettet fenyegető lehetséges kárra kell helyezni, és azonnali intézkedést kell 
hozni az adatsértés kezelésére, továbbá adott esetben értesíteni kell a felügyelő hatóságot és 
az érintettet. El kell kerülnünk a túl sok bejelentés kultúrájának kialakulását, amelyek óriási 
terhet róhatnak a felügyelő hatóságok korlátozott erőforrásaira.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) A 2002/58/EK irányelv 
meghatározza az Unión belüli nyilvános 
hírközlési hálózatokon keresztül 
nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatásokkal összefüggésben 
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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. Ezen 
szolgáltatókra a személyes adatok 
megsértésének esetén egységes bejelentési 
rendszernek kell vonatkoznia mind a 
nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatással összefüggésben 
feldolgozott személyes adatok 
vonatkozásában, mind pedig minden más 
olyan személyes adat tekintetében, 
amelyeknek ők az adatkezelői. 

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatókra egységes bejelentési rendszernek kell vonatkoznia az 
általuk feldolgozott adatokkal kapcsolatos jogsértések tekintetében, nem pedig a kínált 
szolgáltatástól függő többszörös rendszernek. Ez biztosítja az egyenlő versenyfeltételeket az 
iparági szereplők között.

Módosítás 16
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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 17
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.

Or. en

Indokolás

A sportcsalások, mint például a mérkőzések eredményeinek tiltott befolyásolása és a dopping 
elleni küzdelem fontos közérdek, amely valamennyi felelős szerv összehangolt nemzetközi 
beavatkozását követeli meg, ideértve az állami végrehajtó hivatalokat és sportszerveket is.

Módosítás 18
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 

(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 
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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 
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.

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.

Or. en
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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 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
123 a preambulumbekezdés (új)

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.

Or. en

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 20
Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés
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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 
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 

(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. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, 
időben és megfelelő módon történő 
továbbításáról.
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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.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson az 
előkészítő munka során, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon történő továbbításáról.

Or. en

Módosítás 21
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

Or. en

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az állandó, visszafordíthatatlanul 
anonimizált adatfeldolgozás;
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Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „álnéven szereplő adat”: olyan 
személyes adat, amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy egyéb módon dolgoztak 
fel, 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;

Or. en

Indokolás

Az álnéven szereplő adatok fogalmának meghatározása és használatuk előmozdítása 
valószínűleg ösztönzi az adatok titkosításon keresztüli „pszeudonimizálásának” gyakorlatát, 
ami hasznos minden érintett számára, mivel a definíció szerint a személyes adatokat úgy 
módosítják, hogy önmagukban nem rendelhetők hozzá egy érintetthez további adatok 
felhasználása nélkül, amelyekre különálló és elkülöníthető technikai és szervezeti adatkezelés 
vonatkozik.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) „anonim adatok”: olyan információ, 
amely sohasem kapcsolható össze egy 
érintettel, illetve azt úgy gyűjtötték, 
módosították vagy egyéb módon dolgozták 
fel, hogy önmagában nem rendelhető 
hozzá egy érintetthez;

Or. en
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Indokolás

A rendelet alkalmazási körének pontosítása érdekében fontos meghatározni az anonim adat 
fogalmát. A (23) preambulumbekezdés utal az anonim adatokra, amelyekre az adatvédelmi 
elvek nem alkalmazhatók. Az anonim adatok fogalmának meghatározása nagyobb 
jogbiztonságot teremt.

Módosítás 25
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 és tájékozott 
kinyilvánítása, amellyel az érintett 
beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok feldolgozásához;

Or. en

Indokolás

A módosítás a (33a) (új) preambulumbekezdés hozzájárulásra vonatkozó megközelítéséhez 
kapcsolódik. A hozzájárulás pontos formájára a jogszabályi úton történő meghatározás 
helyett inkább egy hatásvizsgálatnak kellene irányadónak lennie, amely egy adott felhasználói 
tapasztalat összefüggésében meghatározza a pontos igényeket. Az egyedi, tájékozott és 
kifejezett hozzájárulásra vonatkozó követelmény megmaradt, azonban csak akkor 
alkalmazandó, ha nem végeztek hatásvizsgálatot.

Módosítás 26
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 
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az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó adatok;

Or. en

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.

Módosítás 27
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 
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;

(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 
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;

Or. en

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.
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Módosítás 28
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;

Or. en

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 29
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 az 
adatfeldolgozáshoz;
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Or. en

Indokolás

A hozzájárulás megadásának feltételeit a 7. cikk határozza meg. A javasolt törlés a 
jogbiztonság érdekében garantálja, hogy a jogszerű adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek 
nem ellentétesek a hozzájárulásra vonatkozóan a 7. cikk alapján megadott feltételekkel.

Módosítás 30
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 
vagy azon harmadik fél vagy felek
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, akiknek érdekében az adatokat 
feldolgozzák, 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.

Or. en

Indokolás

A harmadik felek jogos érdekében végzett adatfeldolgozásnak továbbra is lehetségesnek kell 
lennie, ahogy a 95/46/EK adatvédelmi irányelv alapján is, feltéve, hogy teljesülnek a 
szükséges feltételek. Az adatfeldolgozásnak ez a formája elengedhetetlen számos vállalat 
jogszerű, mindennapi üzleti tevékenységéhez. Például a harmadik felek címeinek 
felhasználása különösen fontos az új ügyfelek eléréséhez.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan nemzetközi egyezményben 
kell rendelkezni, amelynek az Unió vagy 
egy tagállam szerződő fele.
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Or. en

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 
arányosnak 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 32
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.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy szerepeljenek 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 33
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 

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

Or. en

Módosítás 34
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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35
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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

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 37
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 ehhez a más 
ügyhöz képest. 

Or. en

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 
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többi szakzsargon között, talán nem a „megkülönböztethető” kifejezést kellene használni, 
hanem helyette a „szembetűnőt”. Ezt ugyanis ki kell emelni, nem pedig megkülönböztetni.

Módosítás 38
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 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását azon adatkezelővel 
szemben, aki a hozzájárulás alapján 
dolgozza fel a személyes adatot. Ha a 
hozzájárulás egy szerződéses vagy 
törvényes viszony részét képezi, a 
visszavonás a szerződéses vagy jogi 
feltételektől függ. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét. El kell ismerni, hogy a 
hozzájárulás visszavonása az 
adatkezelőhöz fűződő viszony 
megszüntetésére szolgálhat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elengedhetetlen ahhoz, hogy a jogbiztonság garantálása érdekében a 
gyakorlatban megvalósuljon a visszavonási jog: azt tisztázza, hogy az eredeti hozzájárulás 
címzettje a visszavonás kizárólagos címzettje. Ez a pontosítás elengedhetetlen azokban az 
esetekben, ahol a hozzájáruláson alapuló adatokat harmadik feleknek adják át vagy 
közzéteszik.

Módosítás 39
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) A hozzájárulás nem teremt 
jogalapot a feldolgozásra, ha azt nem 
önkéntes alapon adták meg, különösen 
olyan esetekben, amikor jelentős 
egyenlőtlenség áll fenn az érintett és az 
adatkezelő helyzete között ezen egyedi 
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hozzájárulás tekintetében.

Or. en

Indokolás

E módosítás megpróbálja tisztázni a „jelentős egyenlőtlenség” némileg homályos fogalmát,
mégpedig úgy, hogy forgatókönyveket vázol fel, például ha az érintett az adatkezelő 
alkalmazottja, vagy ha az adatkezelő egy állami hatóság, ez az egyenlőtlenség pedig 
valószínűtlenné teszi, hogy a hozzájárulást önkéntesen adták meg.

Módosítás 40
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

Or. en

Módosítás 41
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 személyes adatok 
különleges kategóriáinak feldolgozása.
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Or. en

Indokolás

A személyes adatok különleges kategóriáit a 4. cikk (1) bekezdésének 9a. (új) pontja már 
meghatározta, így nincs szükség arra, hogy azt itt megismételjék.

Módosítás 42
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 
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

g) az adatfeldolgozás közérdekű 
feladat ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály, nemzeti jogszabály vagy 
nemzetközi egyezmény – amelynek az 
Unió vagy egy tagállam szerződő fele –
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

Or. en

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 
arányosnak 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 43
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

Or. en
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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 44
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
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.

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a 83a. cikkben 
említett feltételekre és garanciákra 
figyelemmel, vagy pedig a felügyelő 
hatóság felügyelete alatt történik, vagy ha 
az adatfeldolgozásra olyan jogszabályi 
vagy szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés vagy azok megszegésének 
elkerülése 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.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a Bizottság szövegét azzal, hogy felügyeleti ellenőrzést ír elő olyan 
szervezetek számára, amelyek büntetőítéletekre vonatkozó adatokat dolgoznak fel. A 
módosítás tisztázza azt is, hogy a jogi vagy szabályozási megfelelés céljából végzett 
adatfeldolgozásoknak nem minden esetét követeli meg kifejezetten jogszabály. Bizonyos 
esetekben az ilyen adatfeldolgozást a prudenciális kockázatkezelési folyamat részeként végzik 
el, hogy megelőzzék a jogsértést.
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Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, 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.

törölve

Or. en

Módosítás 46
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

Or. en

Módosítás 47
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 

b) az adatfeldolgozás céljai, 
amelyekre a személyes adatok szolgálnak, 
és az adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
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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;

bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

Or. en

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 48
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

törölve

Or. en

Indokolás

Sok esetben az adatok tárolásának időtartamát nem lehet előre meghatározni (például a 
határozatlan idejű szerződések esetében). Emellett jogos igény lehet az adatok további 
tárolása, akár még a szerződéses viszony megszűnése után is.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 50
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

Or. en

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.

Módosítás 51
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.

Or. en

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 
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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 52
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 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.

Or. en

Indokolás

A módosításban felsorolt kivételek nélkül az adatforrással kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettség aránytalan lenne.

Módosítás 53
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 

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 
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más címzetthez kívánják továbbítani, 
legkésőbb az adatok első közlésekor.

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 54
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 a feldolgozott adat nem 
teszi lehetővé a személyazonosság 
ellenőrzését (közvetve azonosítható vagy 
álnéven szereplő adat), és a kérdéses 
információk rendelkezésre bocsátása 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 
nagy erőfeszítést igényel vagy

Or. en

Indokolás

A hozzáférési jog azt vonja maga után, hogy az adatkezelő teljes körűen azonosítani tudja a 
személyt, ez azonban nem mindig van így, például amikor csak közvetve azonosítható 
információkat őriz.

Módosítás 55
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 

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

adatok helyesbítését vagy törlését, vagy 
kifogásolhatja az ilyen személyes adatok 
feldolgozását;

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – f pont

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;

Or. en

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 57
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

Or. en
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Módosítás 58
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) Az érintett kérheti az adatkezelőtől 
a rá vonatkozó személyes adatok törlését, 
valamint az ilyen adatok további 
feldolgozásától való tartózkodást, 
különösen az érintett által gyermekkorában 
elérhetővé tett személyes adatok 
vonatkozásában, ha:

Or. en

Módosítás 59
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 adatmegőrzési 
időtartam, vagy a személyes adatok 
feldolgozásának nincs más jogalapja, 
illetve ha nem követel aránytalan 
erőfeszítést az adatkezelőtől az összes adat 
törlésének biztosítása;

Or. en

Módosítás 60
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 

törölve
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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 
nyilvánosságra hozatalért.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 61
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 késedelem nélkül, az 
(1) bekezdés feltételei szerint és az 
adatkezelő számára technikailag és 
gyakorlatilag megvalósítható mértékben
elvégzi a törlést, kivéve, amennyiben a 
személyes adat megőrzése az alábbi 
okokból szükséges:

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdésre utaló hivatkozás tisztább képet teremt, hogy ne keltse azt a benyomást, hogy 
az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek egymásnak ellentmondanak.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont
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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;

Or. en

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 63
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.

Or. en

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 64
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 9 bekezdés
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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 
feltételei;
c) a személyesadat-feldolgozás (4) 
bekezdésben említett korlátozására 
vonatkozó szempontok és feltételek.

Or. en

Módosítás 65
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 és 
helyénvaló – kérje az adatkezelőtől a 
feldolgozás alatt álló adatok széles körben 
használt elektronikus és strukturált 
formátumú másolatát, amely lehetővé teszi 
az érintett általi további használatot.

Or. en
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Módosítás 66
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 – amennyiben technikailag 
kivitelezhető és helyénvaló – 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.

Or. en

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)

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 tulajdonjogokat. E 
megfontolások nem eredményezhetik azt, 
hogy az érintettől minden információt 
megtagadnak.

Or. en

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.
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Módosítás 68
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.
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 87. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(3) Az elektronikus formátumot, a 
kapcsolódó funkciókat és a személyes 
adatok (2) bekezdés szerinti továbbításához 
használt eljárásokat az adatkezelő 
határozza meg a rendelkezésre álló 
legmegfelelőbb ipari szabványok alapján 
vagy az ipari érdekelt felek vagy 
szabványügyi testületek által 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A szervezetek számára lehetőséget kell adni arra, hogy az érintett termék vagy szolgáltatás, 
valamint az elterjedt technológia fényében meghatározzák a személyes adatok továbbításának 
formátumát. A fenti módosítás biztosítja a szükséges rugalmasságot e tekintetben.

Módosítás 69
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) 
bekezdésének 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.

Or. en

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 
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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 70
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;

Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) olyan adatokkal végzik, amelyek
anonimek.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 73
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

Or. en

Módosítás 74
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) a 34. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében a felügyelő hatósággal 
folytatott előzetes konzultációhoz 
szükséges feltételek teljesítése;

Or. en

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egyértelmű és elérhető 
adatirányítási politikák, amelyek 
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arányosak az adatkezelő által feldolgozott 
személyes adatok mennyiségéhez és 
típusához, valamint az adatok 
feldolgozása során az adatvédelmet érő 
károk kockázatához képest;

Or. en

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 76
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

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 77
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) 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beépített és alapértelmezett adatvédelem Beépített adatvédelem

Or. en

Módosítás 79
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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Or. en

Módosítás 80
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. A szóban forgó 
végrehajtási aktusokat az 87. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 81
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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi adatkezelő és –
feldolgozó, valamint – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselője dokumentálja a 

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

annak biztosítása érdekében eszközölt 
politikákat és intézkedéseket, hogy a 
feladatkörébe tartozó személyesadat-
feldolgozást a 22. cikknek megfelelően 
végezzék el.

Or. en

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 83
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.

Or. en

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 84
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
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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;
g) a különböző adatkategóriák 
törlésére vonatkozó határidők általános 
meghatározása;
h) a 22. cikk (3) bekezdésében 
említett mechanizmusok leírása.

Or. en

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés
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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

Or. en

Módosítás 86
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 álnéven 
szerepeltetését is beleértve – az 
adatfeldolgozás kockázatainak és a 
védendő személyes adatok jellegének 
megfelelő védelmi szint biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 
technikai és szervezeti intézkedésekre -

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 88
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, amely 
súlyosan veszélyezteti az érintett jogait 
vagy jogos érdekeit, az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül értesíti a 
személyes adatok megsértéséről a 
felügyelő hatóságot.

Or. en

Indokolás

Az adatsértésről szóló értesítésnek kvalitatívnak, nem pusztán kvantitatívnak kell lennie. Ha 
lényeges, súlyos jogsértés következik be, amely veszélyt jelent az érintettre, az adatkezelőnek 
először minden erőfeszítését a jogsértés orvoslására kell összpontosítania a felügyelő hatóság 
értesítése előtt. Ha szigorú, ám nem kivitelezhető határidőket írnak elő az adatsértés minden 
lehetséges formájára vonatkozóan, ez a minőség-ellenőrzés hiányához vezetne azzal 
kapcsolatban, hogy mi jelent valós veszélyt az érintettre, sőt ami még rosszabb, mennyiségük 
és gyakoriságuk azt eredményezheti, hogy elárasztják a felügyelő hatóságokat 
bejelentésekkel.
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Módosítás 89
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

Or. en

Módosítás 90
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 
31. cikk (1) bekezdésében említett 
megsértése súlyosan veszélyezteti az
érintett jogait vagy jogos érdekeit, az 
adatkezelő az említett cikk szerinti 
értesítést követően indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az érintettet a személyes 
adatok megsértéséről.

Or. en

Indokolás

Az arányosság érdekében kvalitatív módon bizonyos adattípusokra kell korlátozni ezt az 
értesítési kötelezettséget, amire csak súlyos hátrányos hatások esetén kerül sor. Ez 
megakadályozza azt, hogy az illetékes hatóságokat túlterheljék a kisebb keresetekkel 
kapcsolatos jelentések.
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Módosítás 91
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

Or. en

Módosítás 92
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:

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében egyértelműen és kimerítő módon meg kell határozni, hogy mely 
kockázatok állnak fenn.

Módosítás 93
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 

törölve
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adatfeldolgozásról.

Or. en

Indokolás

Az érintettek véleményének aktív kikérése aránytalan terhet ró az adatkezelőkre.

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes engedélyezés és előzetes
konzultáció

Előzetes konzultáció

Or. en

Indokolás

Belső összhang a (70) preambulumbekezdésben meghatározott célkitűzésekkel.

Módosítás 95
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
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Or. en

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 96
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
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:

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok 
különleges kategóriáinak 9. cikkben előírt 
feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy egy kockázatokon alapuló előzetes konzultációs modell álljon rendelkezésre. Ha 
a feldolgozási művelet megváltoztatásakor mindig értesítést kell küldeni, akkor óriási 
mennyiségű értesítés érkezik majd a felügyelő hatósághoz, és igen valószínűtlen, hogy az 
képes lesz mindet feldolgozni. A különleges adatokat feldolgozó műveletek esetében és az 
adatfeldolgozó létrejöttekor kell értesítést előírni.

Módosítás 97
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) 

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

pontja szerinti előzetes konzultáció tárgyát 
képező adatfeldolgozási műveletek 
típusainak jegyzékét. A felügyelő hatóság 
az említett jegyzéket közli az Európai 
Adatvédelmi Testülettel is.

Or. en

Módosítás 98
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 (4) bekezdés szerinti 
jegyzék olyan feldolgozási 
tevékenységtípusokat 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.

Or. en

Módosítás 99
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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Or. en

Módosítás 100
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
tisztviselőt feladatai ellátásában, és 
biztosítja számára a 37. cikk szerinti 
szerepek és kötelezettségek 
végrehajtásához szükséges személyzetet, 
helyiségeket, felszerelést és egyéb 
erőforrásokat.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő szerepét és feladatait egy stratégiaibb szinten is meg kell határozni, 
hogy a vezetőséggel szembeni megfelelő jelentéstételi útvonalon keresztül biztosítsák az 
adatvédelem hatékonyságát.

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 28. cikk szerinti dokumentálás 
biztosítása;

d) a 28. cikk szerinti alapvető 
dokumentálás biztosítása;

Or. en

Módosítás 102
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 

e) a személyes adatok megsértésének 
nyomon követésére, dokumentálására, a 



PE496.562v01-00 60/88 PA\913984HU.doc

HU

dokumentáció, értesítés és tájékoztatás 
ellenőrzése;

velük kapcsolatos értesítésre és a 
közlésükre szolgáló folyamatok 
kidolgozása a 31. és 32. cikk szerint;

Or. en

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – f pont

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;

Or. en

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – g pont
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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
adott válaszok elősegítése, valamint az 
adatvédelmi tisztviselő hatáskörén belül a 
felügyelő hatósággal – annak kérelmére 
vagy az adatvédelmi tisztviselő saját 
kezdeményezésre – történő 
együttműködés;

Or. en

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

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 
– különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek és a tagállamok hatóságai 
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.

Or. en

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 107
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
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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 országba vagy nemzetközi 
szervezet részére, ha a személyes adatok 
védelme tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

(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 
vagy adatfeldolgozó ágazat, vagy egy 
nemzetközi szervezet nem biztosítja a 
megfelelő szintű védelmet az említett 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.

Or. en

Módosítás 108
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) a felügyelő hatóság által elfogadott 
egységes adatvédelmi feltételek, 
amennyiben azokat a Bizottság a 62. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerint 
általánosan érvényesnek nyilvánítja; vagy

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy egységességi mechanizmust alkalmazzanak a mintarendelkezések 
elfogadására; ma sem áll fenn ilyen helyzet.
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Módosítás 109
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) 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 lényegesen érintik a személyes 
adatok szabad mozgását az Unióban, a 
felügyelő hatóság az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust alkalmazza.

Or. en

Indokolás

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the  transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined.  The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise.  As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there 
should be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor 
will only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A felügyelő hatóság jóváhagyja a 
kötelező erejű vállalati szabályokat, feltéve 
hogy azok

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy az egységességi mechanizmust alkalmazzák a kötelező erejű 
vállalati szabályok elfogadására. A jelenlegi adatvédelmi keret égisze alatt sem áll fenn ez a 
helyzet.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eltérés A nemzetközi továbbításra vonatkozó 
egyéb jogszerű indokok

Or. en

Módosítás 112
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.



PA\913984HU.doc 65/88 PE496.562v01-00

HU

Or. en

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 113
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 ismernie a 
nemzetközi egyezményeknek, az uniós 
jognak vagy azon tagállam jogának, amely 
az adatkezelőre vonatkozik.

Or. en

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 
arányosnak 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 114
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
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Or. en

Módosítás 115
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 
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.

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes személyeket személyes 
adataik feldolgozásával kapcsolatban 
megillető alapvető jogok és szabadságok 
védelme, valamint a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlásának 
egyszerűsítése érdekében egy fő felügyelő 
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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 116
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 
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szerinti koordináció keretében, 
amennyiben a fő szervezet felügyelő 
hatósága nem intézkedett.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 118
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;

Or. en
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Módosítás 119
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.

Or. en

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 120
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 
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.

(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 
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 is kiterjednek.

Or. en
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Módosítás 121
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.

Or. en

Módosítás 122
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, 
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, az érintett adatkezelőt vagy 
adatfeldolgozót és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

Or. en

Indokolás

Az ezen intézkedések által közvetlenül érintett vállalatok nem rendelkeznek jogi garanciákkal.
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Módosítás 123
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.

Or. en

Indokolás

Az érintett adatkezelők vagy adatfeldolgozók nem rendelkeznek kifejezett jogi garanciákkal.

Módosítás 124
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 
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 

(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 személyes adatok 
meghatározott kategóriáira, 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 
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együttműködés szintjére. orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

Or. en

Indokolás

A kiszabott bírság összegét annak is befolyásolnia kell, hogy „érzékeny” adatokról van-e szó.

Módosítás 125
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 
bírságot szabhat ki, amelynek összege 
valamely vállalkozás esetében legfeljebb a 
vállalkozás éves globális forgalmának 1%-
át érheti el.

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.

Or. en

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, 
amit az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezen felül az 
egységességi mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak 
hozzájárulhatnak egy, az adminisztratív szankciókra vonatkozó összehangolt uniós 
szakpolitika kialakításához.
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Módosítás 126
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

Or. en

Módosítás 127
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

Or. en

Módosítás 128
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

Or. en
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Módosítás 129
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

Or. en

Módosítás 130
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

Or. en

Módosítás 131
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 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;

törölve

Or. en
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Módosítás 132
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

Or. en

Módosítás 133
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

Or. en

Módosítás 134
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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Or. en

Módosítás 135
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

Or. en

Módosítás 136
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

Or. en

Módosítás 137
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 

törölve
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forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – a pont

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

Or. en

Módosítás 139
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

Or. en

Módosítás 140
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

Or. en
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Módosítás 141
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

Or. en

Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – e pont

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

Or. en

Módosítás 143
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

Or. en

Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – g pont
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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

Or. en

Módosítás 145
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

Or. en

Módosítás 146
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

Or. en
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Módosítás 147
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

Or. en

Módosítás 148
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

Or. en

Módosítás 149
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

Or. en

Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – m pont
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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

Or. en

Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – t 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

Or. en

Módosítás 152
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

Or. en
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Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

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

Or. en

Módosítás 154
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.

A II. fejezet (Általános alapelvek), a III. 
fejezet (Az érintettek 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 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.

Or. en
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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 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 156
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

Or. en
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Módosítás 157
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

Or. en

Módosítás 158
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,
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és ezeket mindegyik esetben 
szükségszerűen a vizsgált érintett 
jóváhagyása nélkül hajtják végre, hogy ne 
sértsék ezeket a célokat.

Or. en

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 
the data.

Módosítás 159
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;

Or. en

Módosítás 160
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 anonimmé kell tenni, 
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kivéve, ha az adatok azonosítása 
statisztikai[1] és közegészségügyi célokból, 
például járványügyi, transzlációs és 
klinikai kutatás céljából továbbra is 
szükséges.

Or. en

([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 anonim vagy álnéven szereplő adatokkal. Az összekapcsolt 
kutatás luxussá vált az Európai Unió néhány országában, miközben e kötelező rendeletben 
javasolt intézkedésekkel fennáll a lehetősége annak, hogy ez a fajta létfontosságú kutatás 
megszűnjön.

Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) 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.

Or. en

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 
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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 162
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 érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 163
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. 

(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.
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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.

Or. en

Módosítás 164
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, 
valamint 6. és 9. cikke hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does.  The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.
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