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RÖVID INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat fenntartja a 95/46/EK irányelv alapelveit és megerősíti az 
állampolgárok jogait a személyes adatok védelmének terén.  A vélemény előadója üdvözli a 
Bizottság munkáját. 

A vélemény előadója ezzel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket kívánja tenni: 

A felek némelyikének vonakodása dacára az előadó meg kívánja tartani a személyes adatok 
szélesebb értelemben vett meghatározását és a kifejezett hozzájárulás elvét az adatkezelés 
jogszerűségének alapjaként; ez két olyan feltétel, amely szükséges az alapvető jogok hatékony 
védelméhez valamint ahhoz, hogy polgártársaink bizalommal viszonyuljanak a digitális 
világhoz.

Ezenfelül az előadó javasolja a gyermekek védelmének megerősítését a 8. cikk alkalmazási 
körének oly módon történő bővítése révén, hogy az kiterjedjen valamennyi termék és 
szolgáltatás eladására, és ne korlátozódjon csupán az információs társadalom szolgáltatásaira.  

Az előadó javasolja továbbá az adathordozhatósághoz való jogot bevezető 18. cikk eltörlését. 
Az irányelvre irányuló javaslatban előirányzott ezen új jog nem képez semmilyen hozzáadott 
értéket a polgárok számára a rendeletre irányuló javaslat 15. cikkében szereplő hozzáférési 
joghoz képest, amely az érintett személy számára lehetővé teszi az adatfeldolgozás tárgyát 
képező adatokhoz való hozzájutást. 

Az előadó kifejezett módon be kívánja vezetni az adatkezelő felelősségének általános elvét. A 
rendeletre irányuló javaslat valóban megerősíti az adatkezelők kötelezettségeit az érintett 
személyre ruházott jogok hatékony gyakorlásának lehetővé tétele érdekében.  Mindazonáltal 
célszerű ennél messzebbre menni a felelősség általános elvének kifejezett megerősítése 
érdekében. 

Meg kell erősíteni továbbá az adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot is. A 17. cikk 
(2) bekezdése gondossági kötelmet ír elő az adatkezelő számára a harmadik felek által kezelt 
adatok tekintetében. Az előadó azt javasolja, hogy az adatkezelő legyen köteles tájékoztatni 
az érintett személyt kérelmének a szóban forgó harmadik felek általi elbírálásáról. 

A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítással 
kapcsolatos rendelkezéseket jelentős mértékben továbbfejlesztették és pontosították.  Az 
előadó javasolja a kötelező erejű vállalati szabályok a 29. cikk szerinti munkacsoport által 
már kialakított kölcsönös elismerési rendszerének bevezetését.  Az e tekintetben illetékes 
hatóság az adatkezelő vagy -feldolgozó fő telephelye szerinti hatóság. 

Ami a felügyelő hatóságok hatáskörét illeti, az előadó üdvözli az egyablakos ügyintézés 
elvének elfogadását, amely leegyszerűsíti az egyszerre több tagállamban letelepedett 
gazdasági szereplők feladatát.   Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy az állampolgárok 
elvben saját tagállamuk hatóságához fordulnak és elvárják, hogy a szóban forgó hatóság 
megtegye a szükséges lépéseket jogaik érvényesítése érdekében. Az egyablakos ügyintézés 
elvének alkalmazása nem eredményezheti azt, hogy az egyéb felügyelő hatóságok egyszerű 
„levélládává” változzanak. Az előadó javasolja annak egyértelművé tételét, hogy a fő hatóság 
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a rendelet 7. fejezetének előírásaival összhangban köteles együttműködni az egyéb, érintett 
felügyelő hatóságokkal és az Európai Bizottsággal.  

Az adminisztratív szankciók vonatkozásában az előadó üdvözli a rendeletre irányuló 
javaslatban előirányzott jelentős összegeket. Ugyanakkor a felügyelő hatóságok számára nagy 
mozgásteret kell biztosítani a szankciók kiszabásának vonatkozásában. Az előadó emlékeztet 
arra, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdésében rögzíti a 
felügyelő hatóságok függetlenségének elvét. Az egységességi mechanizmus hozzájárulhat egy 
a bírságokra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika kialakításához. 
Végül, a rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktust tartalmaz. E jogi aktusok némelyike szükséges, mivel nem alapvető fontosságú 
elemekkel egészítik ki a rendeletet, a többi esetében azonban az előadó törlést javasol.  Ezt a 
kérdés a Jogi Bizottság külön vizsgálhatja. Az Európai Parlament szabályzata 37. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik minden jogalkotási 
kezdeményezés jogalapjának vizsgálata, és érdemben dönthet, akár saját kezdeményezésére, 
akár az illetékes bizottság kérésére, a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 
alkalmazásáról.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A belső piac működéséből eredő 
gazdasági és társadalmi integráció 
lényegesen megnövelte a határokon 
keresztüli áramlást. Az Unión belül 
megnövekedett a gazdasági és a társadalmi, 
az állami és a piaci szereplők közötti 
adatcsere. A tagállamok nemzeti hatóságai 
az uniós jog értelmében kötelesek olyan 
mértékben együttműködni és személyes 
adatokat cserélni, ami lehetővé teszi
számukra feladataik ellátását, vagy a 
fellépést egy másik tagállam hatósága 
nevében.

(4) A belső piac működéséből eredő 
gazdasági és társadalmi integráció 
lényegesen megnövelte a határokon 
keresztüli tevékenységeket. Az Unión belül 
megnövekedett a gazdasági és a társadalmi, 
az állami és a piaci szereplők közötti 
adatcsere. A tagállamok nemzeti hatóságai 
az uniós jog értelmében kötelesek
feladataik ellátása vagy egy másik 
tagállam hatósága nevében történő 
fellépés érdekében együttműködni és 
személyes adatokat cserélni.
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Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személyek által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez. A kivétel nem 
alkalmazandó továbbá azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személy által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez, és amely nem foglalja 
magában a szóban forgó adatok meg nem 
határozott számú személy számára való 



PE494.710v02-00 6/109 AD\930359HU.doc

HU

ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

elérhetővé tételét. A kivétel nem 
alkalmazandó továbbá azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e kivétel alkalmazási körét, nevezetesen a közösségi hálózatok 
térnyerése miatt, amelyek lehetővé teszik az információk sok száz emberrel való megosztását. 
Az Európai Bíróság (C-101/01 és C-73/07 sz. ügyekben) a „meg nem határozott számú 
személy” általi hozzáférhetőséget javasolja e kivétel alkalmazási kritériumaként. Az európai 
adatvédelmi biztos ugyanezen a véleményen van.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az új internetes szolgáltatások növekvő kínálata és a folyamatos technológiai fejlődés 
közepette biztosítani kell a személyes adatok védelmének magas szintjét. Nélkülözhetetlennek 
tűnik tehát az eseti alapon való vizsgálat.



AD\930359HU.doc 7/109 PE494.710v02-00

HU

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan, a használt 
hordozónak megfelelő eljárással –
nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő 
cselekedettel –, amely lehetővé teszi az 
érintett nyilatkozatára vagy egyértelmű 
beleegyező aktusára alapozva az érintett 
kívánságának önkéntes, kifejezett és 
tájékozott kinyilvánítását, biztosítva azt, 
hogy az egyének tudatában legyenek 
annak, hogy személyesadat-feldolgozáshoz 
adják beleegyezésüknek, beleértve az 
internetes honlap látogatása során egy 
négyzet megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. Ez nem érinti a
2002/58/EK irányelv szerinti kifejezett
hozzájárulás lehetőségét a feldolgozáshoz, 
ami böngésző vagy más alkalmazás 
megfelelő beállításával adható meg. A 
hozzájárulás lehetővé tesz minden olyan 
feldolgozási tevékenységet, amelyet 
ugyanazon cél vagy célok érdekében 
végeznek. Amennyiben az érintett 
hozzájárulását elektronikus igénylés 
alapján adja meg, az igénylésnek 
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és 
az nem gátolhatja szükségtelenül azon 
szolgáltatás igénybevételét, amely 
vonatkozásában kérik.
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A vállalkozás vagy vállalkozások 
csoportjai – akár adatkezelők akár 
feldolgozók – fő szervezetének helyét 
objektív feltételek alapján kell kijelölni, és 
annak magában kell foglalnia a feldolgozás 
céljára, feltételeire és módjára vonatkozó 
fő döntéseket meghatározó, adatokkal 
kapcsolatos tevékenység tényleges, tartós 
jellegű gyakorlását. E feltétel azonban 
független attól, hogy a személyesadat-
feldolgozásra ténylegesen ezen a helyen 
kerül-e sor; a személyes adatok 
feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel, vagy amikor 
egy adatkezelő bizonyos termékek vagy 
szolgáltatások tekintetében jelentős piaci 
erővel rendelkezik, és e termékeket vagy 
szolgáltatásokat személyes adatok 
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jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

feldolgozásához való hozzájárulás fejében 
kínálja, vagy amikor a szolgáltatási 
feltételekben bekövetkező egyoldalú vagy 
nem feltétlenül szükséges változás nem 
hagy más lehetőséget az érintettnek, mint 
hogy elfogadja a változást vagy lemondjon 
egy olyan online forrásról, amelyre 
jelentős időt fordított. Amennyiben az 
adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Indokolás

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission’s proposal, in any 
situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data 
processing and abandoning the work they have already put into their profile. Another case of 
clear imbalance would be if the market for the service in question is 
monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real possibility to 
choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully address this 
issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social networks.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell

(38) Valamely személy jogos érdeke 
jogalapot teremthet a feldolgozáshoz, 
feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető 
jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget. Ezt különösen akkor kell 
vizsgálni, ha az érintett gyermek, mivel a 
gyermekeknek különös védelmet kell 
biztosítani. Az érintettnek joga van 
tiltakozni a feldolgozás ellen egyedi 
helyzetével kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt vagy a harmadik 
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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.

feleket, akik számára az adatokat 
továbbítják, kötelezni kellene arra, hogy 
kifejezetten tájékoztassák az érintettet az 
alapul szolgáló jogos érdekről és a 
tiltakozáshoz való jogról, és igazolniuk
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.

Indokolás

A 95/46/EK irányelvben szereplő megfogalmazást fenn kell tartani. Emlékeztet arra, hogy a 
rendelet nem csak a digitális világra vonatkozik, hanem az offline tevékenységekre is. 
Tevékenységeik finanszírozása céljából egyes ágazatoknak, így a lapkiadásnak is, külső 
forrásokat kell felhasználniuk annak érdekében, hogy kapcsolatba kerüljenek lehetséges új 
előfizetőkkel. 

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő 
nem köteles további információkat
felhasználni az érintett azonosítása 
érdekében, kizárólag abból a célból, hogy 
megfeleljen e rendelet bármely 
rendelkezésének. Hozzáférés iránti kérelem 
esetén az adatkezelő jogosult az érintettől 
további adatokat kérni annak érdekében, 
hogy az adatkezelő azonosíthassa azokat a 
személyes adatokat, amelyeket az érintett 
igényel.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Nem mindig lehetséges pontosan meghatározni a személyes jellegű adatok tárolásának pontos 
időtartamát, nevezetesen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Minden személyt megillet a 
vonatkozásában gyűjtött adatokhoz való 
hozzáférés joga, valamint e jog egyszerű 
gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és 
ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban az 
adatfeldolgozás céljait, időtartamát, az 
adatok címzettjeit, az adatok 
feldolgozásának logikáját, valamint azt, 
hogy az ilyen adatfeldolgozás, legalábbis 

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

amennyiben az profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Továbbá 
minden érintett számára biztosítani kell a 
jogot, hogy megkapja a feldolgozás alatt 
álló személyes adatokat, valamint 
elektronikus úton benyújtott kérelem 
esetén a feldolgozás alatt álló nem 
kereskedelemi adatok elektronikus 
másolatát interoperábilis és strukturált, a 
további felhasználást lehetővé tevő 
formátumban. Ezek a jogok nem 
érinthetik hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői 
jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Indokolás

Nem mindig lehetséges pontosan meghatározni a személyes jellegű adatok tárolásának pontos 
időtartamát, nevezetesen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és „a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez”, 
amennyiben az ilyen adatok megőrzése 
nem felel meg e rendeletnek. Az 
érintetteknek különösen ahhoz van joga, 
hogy személyes adataikat töröljék, és ne 
dolgozzák fel akkor, ha az adatokra azok 
gyűjtése vagy más módon való 
feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és „a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez”, 
amennyiben az ilyen adatok megőrzése 
nem felel meg e rendeletnek. Az 
érintetteknek különösen ahhoz van joga, 
hogy személyes adataikat töröljék, és ne 
dolgozzák fel akkor, ha az adatokra azok 
gyűjtése vagy más módon való 
feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
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rájuk vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását, vagy ha személyes adataik 
feldolgozása egyébként nem áll 
összhangban e rendelettel. Ez a jog 
különösen akkor lényeges, ha az érintett 
gyermekként adta hozzájárulását, amikor 
nem volt teljes mértékben tisztában a 
feldolgozás kockázataival, később pedig el 
akarja távolítani az ilyen személyes 
adatokat, különösen az internetről.
Mindazonáltal az adatok továbbra is 
visszatarthatóak, ha ez történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási 
célokból, a közegészségügy területén 
közérdekből vagy a véleménynyilvánítás 
jogának gyakorlásához szükséges, ha 
jogszabály előírja, vagy ha az adat 
feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

rájuk vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását, vagy ha személyes adataik 
feldolgozása egyébként nem áll 
összhangban e rendelettel. Ez a jog 
különösen akkor lényeges, ha az érintett 
gyermekként adta hozzájárulását, amikor 
nem volt teljes mértékben tisztában a 
feldolgozás kockázataival, később pedig el 
akarja távolítani az ilyen személyes 
adatokat, különösen az internetről.
Mindazonáltal az adatok továbbra is 
visszatarthatóak, ha ez történelmi, 
statisztikai, összesítési vagy tudományos 
kutatási célokból, a közegészségügy 
területén közérdekből, egészségügyi 
adatok egészségügyi célból történő 
feldolgozásához vagy a 
véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály 
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.

Indokolás

Az érintett alapvető érdeke, hogy ahhoz, hogy egész életében a legjobb ellátást és kezelést 
kapja, teljes körű nyilvántartást vezessenek egészségügyi adatairól. A személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez való jog nem alkalmazható, ha az adatok feldolgozása – a 81. 
cikk a) pontjában foglaltaknak megfelelően – egészségügyi célból történik.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A saját adataik feletti ellenőrzés és a 
hozzáférési jog gyakorlásának további 
erősítése érdekében az érintetteknek joga 
van a személyes adatok elektronikus úton 
történő feldolgozása során az őket érintő 
adatokról strukturált és széles körben 
elterjedt elektronikus formátumban 
másolatot kérni. Az érintettnek lehetősége 
van a rendelkezésre bocsátott adatok 
továbbítására is, az egyik automatizált 
alkalmazástól – például a közösségi 

törölve
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hálózatról – a másikhoz. Ez alkalmazandó 
akkor is, ha az érintett az adatot a 
hozzájárulása alapján vagy szerződés 
teljesítése keretében bocsátotta az 
automatizált feldolgozó rendszer 
rendelkezésére.

Indokolás

Az érintettek a rendeletre irányuló javaslat 15. cikkében megállapított hozzáférési joggal 
rendelkeznek. A betekintési jog minden érintett személyt feljogosít arra, hogy ismertessék vele 
a feldolgozás alatt álló személyes adatait. A 18. cikk, amely lehetővé teszi az érintett személy 
számára, hogy megkapja adatai másolatát, nem képvisel semmilyen hozzáadott értéket a 
polgárok személyes adatainak védelme tekintetében és zavart kelt a betekintési jog pontos 
hatálya vonatkozásában, amely alapvető jog.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(58) Minden érintettet megillet a jog, hogy 
ne legyen automatizált adatfeldolgozási 
eszközökkel végzett profilalkotáson 
alapuló döntés alanya, amely kedvezőtlen 
joghatást keletkeztet, vagy hátrányosan 
érinti ezt az érintettet. Ez nem érvényes a 
kereskedelmi kommunikációval 
kapcsolatos intézkedésekre, például az 
ügyfélkapcsolat-kezelés vagy az 
ügyfélszerzés területére. Az ilyen döntések
mindazonáltal megengedhetőek akkor, ha 
azt jogszabály engedélyezi, vagy ha a 6.
cikk (1) bekezdésének a)–fa) pontjai 
értelmében a feldolgozás törvényes. 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. A profilalkotás nem 
eredményezheti az egyének hátrányos 
megkülönböztetését például faji vagy 
etnikai hovatartozásuk, vallási 
meggyőződésük vagy szexuális 
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irányultságuk alapján, a 9. cikk (9) 
bekezdésében foglaltak sérelme nélkül.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azt sugallja, hogy minden profilalkotás negatív 
következményekkel jár, miközben egyes profilalkotásoknak számos pozitív hatása lehet, köztük 
a szolgáltatások javítása vagy hasonló ügyfelek számára történő testre szabása.

Módosítás 15

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.

Indokolás

Megerősíti a személyes adatok védelmét. Kifejezetten ki kell mondani az adatkezelő 
felelősségének általános elvét.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége a felügyelő hatóságok 
ellenőrzése és intézkedései tekintetében is 
megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 
egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 

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

adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, feltételeit és 
eszközeit, vagy amikor egy adatkezelő 
nevében végeznek adatfeldolgozási 
műveletet. Egyetemleges felelősség esetén 
az érintett személy kárát orvosló 
adatfeldolgozó jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be az adatkezelő ellen 
visszatérítés céljából, amennyiben az ez 
utóbbival való kapcsolatát szabályozó jogi 
aktusnak megfelelően járt el.

Indokolás

Definíció szerint az adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében cselekszik. Ezért amikor az 
adatfeldolgozó pontosan betartja a kapott utasításokat, a személyes adatok megsértését az 
adatkezelőnek kell tulajdonítani és nem az adatfeldolgozónak, és ez ugyanakkor nem érintheti 
az érintett személy díjazáshoz való jogosultságát.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(65) Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében az 
adatfeldolgozás főbb kategóriáira 
vonatkozó lényeges adatokat meg kell
őriznie. Minden adatkezelő vagy -
feldolgozó köteles a felügyelő hatósággal 
együttműködni és az említett 
dokumentációt – kérésre – hozzáférhetővé 
tenni a hatóság számára, ezzel segítve a 
hatóságot az említett főbb adatfeldolgozási
kategóriák e rendeletnek való megfelelése 
értékelésében.
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Módosítás 18

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 
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 

(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 érintett személyt 
jelentősen érintő adatsértésről való 
tudomásszerzést követően indokolatlan 
késedelem nélkül értesítenie kell a 
felügyelő hatóságot. A szükséges 
óvintézkedések lehetővé tétele érdekében
indokolatlan késedelem nélkül értesíteni 
kell azokat a természetes személyeket, 
akiknek személyes adatait a jogsértés
jelentős mértékben befolyásolhatja. Az 
érintett személyes adatait vagy magánéletét
jelentősen 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.
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megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

Indokolás

Jogsértés esetén az adatkezelőnek elsősorban arra kell összpontosítania, hogy megtegye a 
jogsértés folytatásának megakadályozását célzó valamennyi megfelelő intézkedést. Az 
illetékes felügyelő hatóság 24 órán belüli értesítésére vonatkozó és nem teljesítés esetére 
szankciókkal kiegészített kötelezettség előírása ellenkező hatást válthat ki. Ezenfelül a 29. cikk 
szerinti munkacsoport 2012. április 23-i véleménye értelmében a felügyelő hatóságok 
túlterhelését elkerülendő az értesítés nem vonatkozhat a kisebb jogsértésekre.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
82 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82) A Bizottságnak hasonlóképpen 
felismerheti, hogy az adott harmadik 
ország, vagy valamely harmadik ország 
régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, illetve 
valamely nemzetközi szervezet nem képes 
megfelelő adatvédelmi szintet nyújtani.
Ennek következtében a személyes 
adatoknak az említett harmadik országba 
történő továbbítását meg kell tiltani. 
Ebben az esetben rendelkezni kell a 
Bizottság és ilyen harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek közötti 
konzultációkra vonatkozó eljárásokról.

(82) A Bizottságnak hasonlóképpen 
felismerheti, hogy az adott harmadik 
ország, vagy valamely harmadik ország 
régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, illetve 
valamely nemzetközi szervezet nem képes 
megfelelő adatvédelmi szintet nyújtani.
Amennyiben ez a helyzet, a személyes 
adatoknak az említett harmadik országba 
történő továbbítását megfelelő garanciák 
mellett vagy az e rendeletben foglalt 
mentességek értelmében meg kell engedni. 

Indokolás

Az előadó követi az európai adatvédelmi biztos 2012. március 7-i véleményében kifejtett 
ajánlását. (220. pont).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
85 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 21
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.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Azokban az esetekben, amelyekben 
a valamely másik tagállamban székhellyel 
rendelkező illetékes felügyelő hatóság 
nem jár el, vagy nem megfelelő 
intézkedéseket tett valamely panasz 
nyomán, az érintett a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
felügyelő hatóságától kérheti, hogy 
indítson eljárást e felügyelő hatóssággal 
szemben a másik tagállam illetékes 
bírósága előtt. A kérelmet elbíráló 
felügyelő hatóság – bírósági felülvizsgálat 
tárgyát képező – határozatban dönthet 
arról, hogy helyt adhat-e a kérelemnek, 
vagy sem.

törölve

Indokolás

Ez a lehetőség nem biztosít hozzáadott értéket a polgárok számára, és veszélyeztetheti a 
felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus keretében való jó együttműködését.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
118 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen kárt szenvedett személy 
kártérítését az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak kell állnia, aki/amely akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárért nem őt terheli a felelősség, 
így különösen az érintett felróható 
magatartásának megállapítása, vagy vis 
maior esetén.

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen kárt szenvedett személy 
kártérítését az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak kell állnia, aki/amely akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárért nem őt terheli a felelősség, 
így különösen az érintett felróható
magatartásának megállapítása, vagy vis 
maior esetén. Egyetemleges felelősség 
esetén az érintett személy kárát orvosló 
adatfeldolgozó jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be az adatkezelő ellen 
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visszatérítés céljából, amennyiben az ez 
utóbbival való kapcsolatát szabályozó jogi 
aktusnak megfelelően járt el.

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat bevezeti az adatkezelő felelősségének általános elvét (5f. és 22. 
cikk), amelyet fenn kell tartani és ki kell fejezni. Definíció szerint az adatfeldolgozó az, aki az 
adatkezelő nevében cselekszik. Amennyiben az adatfeldolgozó nem követi a kapott 
utasításokat, a 26. cikk (4) bekezdése értelmében adatkezelőnek minősül.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat

121 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférés elvének 
figyelembevételét az e rendeletben 
megállapított rendelkezések alkalmazása 
során. A hatóság vagy állami szerv 
birtokában lévő dokumentumokban 
található személyes adatokat a szóban 
forgó hatóság vagy szerv azon tagállam 
jogszabályaival összhangban közölheti, 
amelynek joghatósága alá tartozik. A 
szóban forgó jogszabályok összeegyeztetik 
a személyes adatok védelméhez való jogot 
a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
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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 
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, 

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 érintett tájékoztatására és a hozzáférési 
jogra vonatkozó szempontok és 
követelmények; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények;
az adatfeldolgozó; a dokumentációra 
vonatkozó szempontok és követelmények;
az adatvédelmi tisztviselő kinevezése és 
feladatai; az eljárási szabályzatok; a 
tanúsítási mechanizmusok szempontjai és 
követelményei; a kötelező erejű vállalati 
szabályok alapján történő adattovábbítás;
a foglalkoztatással összefüggő feldolgozás, 
valamint a történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka folyamán 
megfelelő egyeztetéseket folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.
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statisztikai és tudományos kutatási célú 
feldolgozás tekintetében. Kiemelten fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
folyamán megfelelő egyeztetéseket 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga; az 
adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció tekintetében 
fennálló felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi 
hatásvizsgálat követelményei és eljárásai; 
az előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció formanyomtatványai és 

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga; az 
adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció tekintetében 
fennálló felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
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eljárásai; a tanúsítás műszaki 
követelményei és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

nem engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
131 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga; 
az adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció tekintetében 
fennálló felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelő dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
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adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szabadságát, a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget és a hatékony jogorvoslathoz 
és a tisztességes eljáráshoz való jogot, 
továbbá a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a természetes személy által 
haszonszerzési cél nélkül kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás;

d) a természetes személy által 
haszonszerzési cél nélkül kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás, amennyiben a személyes 
adatokat nem teszik hozzáférhetővé 
meghatározatlan számú személy számára;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e kivétel alkalmazási körét, nevezetesen a közösségi hálózatok 
térnyerése miatt, amelyek lehetővé teszik az információk sok száz emberrel való megosztását. 
Az Európai Bíróság (C-101/01 és C-73/07 sz. ügyekben) a „meg nem határozott számú 
személy” általi hozzáférhetőséget javasolja e kivétel alkalmazási kritériumaként. Az európai 
adatvédelmi biztos ugyanezen a véleményen van.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az illetékes hatóságok által a rájuk 
bízott hivatalos statisztikák elkészítése és 
terjesztése érdekében végzett 
adatfeldolgozás;

Indokolás

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság 
számára lehetővé kell tenni az érintett közigazgatási rendszerekhez kapcsolódó 
nyilvántartásokhoz való ingyenes hozzáférést és felhasználást, amennyiben ez az európai 
statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükséges. 

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) amelyet anonimmá tettek.

Indokolás

Az anonim adatok természetükből adódóan nem minősülnek személyes adatoknak.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) az illetékes hatóságok által a választói 
névjegyzék elkészítéséhez végzett 
adatfeldolgozás.

Indokolás

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság 
számára lehetővé kell tenni az érintett közigazgatási rendszerekhez kapcsolódó 
nyilvántartásokhoz való ingyenes hozzáférést és felhasználást, amennyiben ez az európai 
statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükséges. 
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Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „anonim adat”: olyan információ, 
amely soha nem kapcsolódott egyetlen 
érintetthez, illetve amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy más módon 
feldolgoztak, hogy ne legyen egyetlen 
érintetthez köthető;

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „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 
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és elkülöníthető technikai és szervezeti 
adatkezelés vonatkozik a hozzá nem 
rendelhetőség biztosítása érdekében;

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „profilalkotás”: az automatizált 
adatfeldolgozás bármilyen formája, 
amelynek célja természetes személyekre 
vonatkozó szempontok értékelése vagy 
létrehozása, vagy egy természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, igényeinek, 
megbízhatóságának, viselkedésének vagy 
személyiségének elemzése vagy 
elõrejelzése;

Indokolás

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „genetikai adat”: egy azonosított vagy 
azonosítható személy örökletes jellemzőire
vagy azok módosulására vonatkozó, 
nukleinsavas elemzéssel szerzett
információk;

Indokolás

A tervezetben szereplő fogalommeghatározás túl tág, és olyan öröklött jellemzőket, mint a 
haj- és szemszín, a fokozottabban védendő különleges adatok kategóriájába sorolna. A 
javasolt változtatás a meglévő nemzetközi normákon alapszik.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „fő szervezet”: az adatkezelő 13. „fõ szervezet”: az akár adatkezelő, 
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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;

akár feldolgozó vállalat vagy vállatok 
csoportjának székhelye az Unióban, ahol a 
személyes adatok feldolgozásának céljaira, 
feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntéseket meghozzák. 

Többek közt az alábbi objektív 
kritériumok kerülhetnek megfontolásra:
(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
székhelyének helye;

(2) azon szervezet egy vállalatcsoporton 
belüli helye, amely a vállalatirányítási 
funkciók és adminisztratív feladatok 
ellátása szempontjából a legjobb 
helyzetben van ahhoz, hogy az e 
rendeletben meghatározott szabályokkal 
foglalkozzon és azokat érvényesítse; vagy
(3) az a hely, ahol az adatfeldolgozást 
meghatározó tényleges és valós irányítási 
tevékenységet tartós jelleggel végzik;
a) az Unióban működő (akár adatkezelő, 
akár adatfeldolgozó) vállalat vagy 
vállalatcsoport kijelöli az adatvédelmi 
szabályok betartása szempontjából 
irányadó fő szervezetet, és tájékoztatja 
erről az érintett felügyelő hatóságot;
b) az értesített felügyelő hatóság a fő 
szervezet kijelölésével kapcsolatos egyet 
nem értés esetén kérheti az európai 
adatvédelmi testület véleményét;

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 19 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „illetékes felügyelő hatóság”: az 
adatkezelő vagy -feldolgozó adatkezelő 
tevékenységének ellenőrzése terén – az 51. 
cikk (2) bekezdésével összhangban –
kizárólagos hatáskörrel rendelkező 
felügyelő hatóság.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. „hivatalos statisztikák”: mennyiségi 
és minőségi, összesített és reprezentatív 
információk, amelyek egy kollektív 
jelenséget jellemeznek egy adott 
népességben;

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 19 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19c. „választói névjegyzék”: a szavazásra 
jogosultak személyes adataira, lakó- és 
tartózkodási helyére vonatkozó 
információk;

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, és csak 

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

ameddig e célok nem érhetők el olyan 
információ feldolgozásával, amely nem 
vonatkozik személyes adatokra;

Indokolás

Ez a változtatás – amely megengedi a „nem túlzott” mértékű adatfeldolgozást – megfelelőbb. 
Visszautal az eredeti 95/46/EK adatvédelmi irányelv szövegére, továbbá célja a többi uniós 
szabállyal – köztük a fogyasztói hitelről szóló irányelvvel és a tőkekövetelményekről szóló 
csomaggal – fennálló esetleges ellentmondások kiküszöbölése, amelyek szintén előírják 
például a hitelnyújtó intézmények számára személyes adatok feldolgozását.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A módosítás célja az egyértelműsítés, egyszerűsítés és a nagyobb hatékonyság.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

összesítési vagy tudományos kutatási 
célból, a 81. és 83. cikk szerinti 
szabályokkal és feltételekkel összhangban 
dolgozzák fel, és amennyiben időszakos 
felülvizsgálatot végeznek a tárolás további 
szükségességének vizsgálata érdekében;

Módosítás 47

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 az adatokat eljuttatják, 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.

Indokolás

Az előadó javasolja a 95/46/EK irányelvben szereplő megfogalmazás fenntartását. Emlékeztet 
arra, hogy a rendelet nem csak a digitális világra vonatkozik, hanem az offline 
tevékenységekre is. Tevékenységeik finanszírozása céljából egyes ágazatoknak, így a 
lapkiadásnak is, külső forrásokat kell felhasználniuk annak érdekében, hogy kapcsolatba 
kerüljenek lehetséges új előfizetőkkel.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az alkalmazandó pénzügyi szabályzat, 
illetve a megállapított ágazati vagy 
szakmai szervezeti magatartási 
szabályzatok szerint az adatfeldolgozás 
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csalás felderítése és megelőzése céljából 
szükséges.

Indokolás

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy „jogi kötelezettség” nem terjed ki a hazai 
pénzügyi szabályzatra vagy magatartási szabályzatokra, amelyek alapvető jelentőségűek a 
csalás megelőzése és felderítése szempontjából, kiemelten fontosak az adatkezelők számára és 
az érintettek védelme érdekében.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A hivatkozásban az (1) bekezdés f) pontjának is szerepelnie kell, hiszen ellenkező esetben 
szigorúbb feltételek vonatkoznának a további feldolgozásra, mint a személyes adatok 
gyűjtésére.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 

törölve
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összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz 
elő, ami nem indokolt. Pontosabban, létezik ítélkezési gyakorlat a tárgyban, és a gyermekek 
személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának kérdését a 8. cikk szabályozza.

Módosítás 51
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 megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől. Különösen 
az információs társadalmi 
szolgáltatásokkal összefüggésben az 
érintett hozzájárulása elektronikus úton is 
beszerezhető.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az érintett visszavonja 
hozzájárulását, az adatkezelő 
megtagadhatja a további 
szolgáltatásnyújtást az érintett részére, ha 
az adatfeldolgozás nélkülözhetetlen e 
szolgáltatás nyújtásához vagy e 
szolgáltatás jellegének biztosításához.
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Módosítás 53
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 olyan jelentős 
egyenlőtlenség áll fenn az érintett és az 
adatkezelő helyzete között, amely 
akadályozza a hozzájárulás szabadon 
történő megadását.

Indokolás

Fokozott jogbiztonságra volt szükség, mivel számos olyan helyzet létezik, amikor jelentős 
egyenlőtlenség áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például munkaviszony, orvos és 
beteg közötti viszony stb. esetén. Ebben az esetben a hozzájárulás megadásakor a szabadság 
hiányát kell a középpontba állítani.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A cselekvőképességgel nem 
rendelkező személy lakóhelye szerinti 
tagállam joga alapján határozzák meg 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
szóban forgó személy a feldolgozáshoz 
hozzájárul vagy engedélyezi. 

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 

(1) E rendelet alkalmazásában a 13 év alatti 
gyermekek személyes adatainak
feldolgozza rendszerint abban az esetben 
lehetséges, ha a gyermek szülője vagy jogi 
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alatti gyermekek személyes adatainak
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

képviselője ahhoz hozzájárult vagy azt
engedélyezte. A hozzájárulás megszerzése 
megfelelő formájának azon kell alapulnia, 
hogy az adatok mennyisége és típusa, 
valamint a feldolgozás jellege milyen 
veszélyt jelent a gyermekre nézve. Az
adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz, 
hogy ellenőrizhető hozzájárulást szerezzen 
be, figyelemmel az elérhető technológiára.
Az ellenőrizhető hozzájárulás 
megszerzésére irányuló módszerek nem 
eredményezhetik olyan személyes adatok 
további feldolgozását, amelyekre 
egyébként nem volna szükség.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha egy gyermek személyes 
adatainak feldolgozása egészségügyi 
adatokat érint, valamint ha az 
egészségügyi és a szociális ellátás 
területén a nemzeti jogszabály a fizikai 
életkorral szemben a döntés 
meghozásának képességét részesíti 
előnyben.

Indokolás

Az egészségügyi és szociális ellátás tekintetében a gyermek szüleinek vagy gyámjának 
engedélyét nem kellene előírni, ha a gyermek képes arra, hogy maga döntsön. 
Gyermekvédelmi ügyekben nem mindig áll az érintett érdekében, hogy szülei vagy gyámja 
hozzáférjenek az adataihoz, és ennek tükröződnie kell a jogszabályban.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra és tevékenységre
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. Ez kiterjed különösen 
a munkavállalók – például szakszervezeti 
tevékenységük vagy biztonsági és 
egészségvédelmi képviselői 
szerepvállalásuk miatti –
feketelistázásának megelőzését célzó 
garanciákra.

Indokolás

További előírásokra van szükség ahhoz, hogy a személyes adatok ne legyenek felhasználhatók 
az érintettel szemben a munkaviszonnyal összefüggésben. Ezenkívül fontos kiemelni, hogy a 
dolgozók személyes adataihoz való hozzáférést szakszervezeti tagságuk tekintetében, de 
ugyanígy az általuk kifejtett szakszervezeti tevékenységek tekintetében is meg kell akadályozni.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi
követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek bármely 
bírósági vagy közigazgatási eljárás során 
felmerülő követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy

Indokolás

A szöveget ki kell bővíteni annak tisztázása érdekében, hogy az ilyen jellegű adatok 
feldolgozására a bármely bírósági vagy közigazgatási eljárás során felmerülő követelések 
megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében sor kerülhet.
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Módosítás 59
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 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 vagy 
részleges nyilvántartás.

Indokolás

Valamennyi ilyen jellegű – akár teljes körű, akár részleges – nyilvántartást hatósági 
ellenőrzés mellett kell vezetni.

Módosítás 60
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
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Indokolás

A (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás túlságosan általános érvényű, mivel lehetővé teszi a 
Bizottság számára e rendelet alapvető szempontjainak meghatározását egy, a kérdéses adatok 
szempontjából különösen kényes területen. Következésképpen megfelelőbb volna e 
szempontokat magában a rendeletben kifejteni.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő,
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, világos 
és közérthető nyelven nyújtja.

Indokolás

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásnak vagy kommunikációnak világosnak és érthetőnek 
kell lennie. Az „érintett befogadóképességének megfelelő” megfogalmazás 
jogbizonytalanságot okozhat. Ésszerűnek tűnik egy kizárólag a gyermekek vonatkozásában 
érvényes, különleges kötelezettség előírása, mivel ők egyedi kategóriát képeznek.
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Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított 40 naptári napon belül 
tájékoztatja az érintettet arról, hogy történt-
e a 13. cikk és a 15–19. cikk szerinti 
intézkedés, valamint szolgáltatja a kért 
információt. E határidő meghosszabbítható, 
ha több érintett gyakorolja jogait, aminek 
következtében nagy mennyiségű és
rendkívül nagyszámú kérelmet nyújtanak 
be, és együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Az adatkezelőnek azonban 
a lehető leghamarabb teljesítenie kell a 
kérelmeket, és kérésre indokolnia kell a 
szóban forgó meghosszabbítást a 
felügyelő hatóság felé. Ezt a tájékoztatást 
írásban kell nyújtani, vagy – amennyiben 
lehetséges – az adatkezelő hozzáférést 
biztosíthat egy biztonságos online 
platformhoz, ahol közvetlen hozzáférést 
bocsátanak az érintett rendelkezésére a 
saját személyes adataihoz. Amennyiben az 
érintett a kérést elektronikus formában 
terjeszti elő, az információt elektronikus 
formában kell megadni, kivéve, ha az 
érintett eltérően igényli, vagy az 
információ ebben a formában nem áll 
rendelkezésre.

Indokolás

A díj eltörlése az adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmek számának növekedéséhez 
vezethet, ami a rövid határidővel együtt súlyos terhet ró a vállalatokra, valamint a különböző 
szervezetekre és állami szervekre. Az adatok nem minden esetben hozzáférhetők elektronikus 
másolatban, és e kötelezettség beépítése tovább súlyosbítaná az adminisztratív terheket. Az 
adatkezelők számára engedélyezni kell, sőt ösztönözni kell őket arra, hogy az adatokat olyan 
biztonságos online platformokon bocsássák rendelkezésre, amelyek közvetlen és könnyű 
hozzáférést biztosítanak az érintett számára, miközben csekély költséget jelentenek az 
adatkezelőknek.



AD\930359HU.doc 43/109 PE494.710v02-00

HU

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az adatbázisban tárolt adatok kiadása költséggel jár. Ha megfelelő, nonprofit alapú 
hozzájárulást kérnének az érintettektől az adatokhoz való hozzáférésért, az segítene a 
komolytalan kérelmek megszűrésében, és elengedhetetlen a csalók elrettentéséhez attól, hogy 
nagy mennyiségű fogyasztói hiteladathoz jussanak, amit azután csalárd célokra használnak 
fel.

Módosítás 65

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
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Indokolás

Nem indokolt ezen előírás felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő további 
pontosítására. A tagállamok felügyelő hatóságai kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az 
esetleges nehézségeket orvosolják.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság mérlegeli megfelelő 
intézkedéseket tesz a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

törölve

Indokolás

A tagállamok felügyelő hatóságai kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az esetleges 
nehézségeket orvosolják.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a részletes 
elérhetősége;
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Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának 
kritériumai;

Módosítás 70
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;

Indokolás

A felügyelő hatóság elérhetőségének kötelező megadása bármely téves tájékoztatással 
kapcsolatos felelősséggel összefüggésben az adott információ folyamatos ellenőrzését tenné 
szükségessé, ami különösen a kis- és középvállalkozások számára lenne aránytalan.
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
adattovábbítási szándéka esetén az e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet által biztosított védelem szintje, a 
Bizottság megfelelőségi határozatára való 
hivatkozás mellett;

g) adott esetben az adatkezelő harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő adattovábbítási szándéka, és 
a védelem szintjének megfelelő voltára 
vonatkozó bizottsági határozat megléte
vagy hiánya;

Indokolás

A Bizottság által hozott határozat meglétére vagy hiányára vonatkozó tájékoztatás az érintett 
személy tájékoztatásának megfelelő szintjét biztosítja és egyértelművé teszi az adatkezelő 
felelősségét.

Módosítás 72

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.

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

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e rendelkezés alkalmazási körét, és le kell szögezni, hogy az 
adatkezelők nagyobb átláthatóságot tudnak biztosítani.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amikor a személyes adatot az érintettől a) általában véve, amikor a személyes 
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beszerzi, vagy adatot az érintettől beszerzi, vagy ha ez 
nem lehetséges, aránytalanul nagy 
erőfeszítésbe kerül, vagy csorbítja az 
érintett biztosítékait, a lehető legrövidebb 
időn belül; vagy

Indokolás

Egyes tevékenységek bizonyos fokú rugalmasságot igényelhetnek, amelynek megfelelő 
alkalmazását egyébként, a felügyelő hatóságok könnyűszerrel ellenőrizhetik. Ezenkívül az, 
hogy az adatgyűjtés módjától függően, levélben vagy e-mailben, az eseményt követően 
haladétalanul elküldik a kérdéses információt, nagyobb biztosítékot nyújthat az érintettnek, 
aki ily módon pontos tájékoztatást kap a helyzetről. 

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 75
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, 
és a kérdéses információk rendelkezésre 
bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, és 
túlzott adminisztratív terhet jelent, 
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különösen amikor az adatfeldolgozást a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás1 
értelmében vett kkv végzi; vagy

_____________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a rendelet nem ró a kkv-kra szükségtelen 
adminisztratív terheket.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A (7) bekezdésben szereplő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghaladják ezen eszköz 
általános kereteit, mivel olyan kérdésekre vonatkoznak, amelyeket a rendelet szövegében kell 
tisztázni.
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Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának 
kritériumai;

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni.
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni, valamint, 
elektronikus úton benyújtott kérelem 
esetén a feldolgozás alatt álló nem 
kereskedelemi adatok elektronikus 
példányát interoperábilis és strukturált, a 
további felhasználást lehetővé tevő 
formátumban. Az adatkezelő e rendelet 5–
10. cikkének keretein belül ellenőrzi az 
adatokhoz való hozzáférést kérelmező
érintett személyazonosságát.

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azon hitelintézetek, amelyek az 
alábbi okokból őriznek meg adatokat, 
mentesülnek az e cikkben foglalt 
követelmények teljesítése alól:
- kockázatkezelési okok;
- uniós és nemzetközi felügyeleti, valamint 
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megfelelőségi követelmények teljesítése;
- piaci visszaéléssel kapcsolatos célok.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

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

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 80. cikkel összhangban a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlása;

a) a 80. cikkel összhangban a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlása vagy a szóban forgó szabad 
véleménynyilvánításhoz való jog 
gyakorlásának elősegítése érdekében egy 
információs társadalommal összefüggő 
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szolgáltatás nyújtása esetén;

Indokolás

A Bizottság által javasolt rendelkezés elegendő mértékben védi a média jogait a digitális 
korban.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az érintett alapvető érdeke, hogy ahhoz, hogy egész életében a legjobb ellátást és kezelést
kapja, teljes körű nyilvántartást vezessenek egészségügyi adatairól. A személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez való jog nem alkalmazható, ha az adatok feldolgozása – a 81. 
cikk a) pontjában foglaltaknak megfelelően – egészségügyi célból történik.

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a személyes adat megőrzésére
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályba foglalt jogi kötelezettség, 
amely az uniós jog alapján az 
adatkezelőre vonatkozik; a nemzeti 
jogszabályok közérdekű célt szolgálnak, 
tiszteletben tartják a személyes adatok 
védelméhez való jogot, és arányosak a 
kitűzött jogszerű céllal;
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Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően elfogadhatatlan az e cikk (9) bekezdése, 
amely a rendelet helyes értelmezéséhez elengedhetetlen szempontok megállapításáról 
rendelkezik. Amennyiben az a vélemény, hogy e szempontokat ki kell fejteni, arra magában a 
rendeletben kell sort keríteni.

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kifogásolás esetében az adatkezelő a 
továbbiakban nem használhatja vagy 
dolgozhatja fel más módon az érintett 
személyes adatokat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kifogásolás 
esetében az adatkezelőnek tájékoztatnia 
kell az érintettet az (1) bekezdés alapján őt 
megillető kényszerítő erejű, jogos okokról, 
vagy ellenkező esetben, a továbbiakban 
nem használhatja vagy dolgozhatja fel 
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más módon az érintett személyes adatokat; 
a (2) bekezdés szerinti kifogásolás 
esetében, az adatkezelő a továbbiakban 
nem használhatja vagy dolgozhatja fel más 
módon az érintett személyes adatokat. .

Indokolás

Amennyiben fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő a kifogásoláshoz való jog 
ellenében kényszerítő erejű, jogos indokokat hozzon fel, nem tűnik indokoltnak, hogy a 
kifogásolás puszta ténye a (3) bekezdésben említett következményekkel járjon.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden érintettnek joga van ahhoz, 
hogy ne legyen olyan határozat alanya, 
amely hátrányos jogi hatásokkal járna, 
vagy a szóban forgó érintettre nézve 
hátrányos volna, és amely kizárólag vagy 
elsősorban automatizált feldolgozáson 
alapul, amelynek célja a szóban forgó 
érintettre vonatkozó egyes személyes 
szempontok értékelése.

Indokolás

Fontos figyelembe venni, hogy egyes profilalkotási tevékenységek jelentős előnnyel járnak a 
fogyasztókra nézve, és megfelelő alapot jelenthetnek a jó ügyfélszolgálat számára. A tág 
értelemben vett profilalkotás nem tesz különbséget a pozitív jellegű rutinszerű 
adatfeldolgozási tevékenységek és az inkább negatív profilalkotás között. A pozitív 
profilalkotást gyakran a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások testre szabásánál használják, 
amelynek során rögzítik a fogyasztói igényeket és preferenciákat.
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Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely személyre csak 
abban az esetben vonatkozhat az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés, ha a 
feldolgozást:

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely érintettre csak 
abban az esetben vonatkozhat az (1) 
bekezdés szerinti határozat, ha a 
feldolgozást:

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

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

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

b) e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a)–
fa) pontjai szerint jogszerűen végzik;

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

Tekintettel 9. cikk (2) bekezdésében 
foglaltakra, a profilalkotás nem 
eredményezheti az egyének hátrányos 
megkülönböztetését például faji vagy 
etnikai hovatartozásuk, vallási 
meggyőződésük vagy szexuális 
irányultságuk alapján. 

(A bizottsági szöveg b) pontja a Parlament módosításában a) pontként szerepel, és szintén 
módosítva van.)

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem 
használható fel gyermekek azonosítására 
vagy egyéni sajátosságainak 
megállapítására.

Indokolás

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Módosítás 89
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 

törölve
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jogszabályi 
intézkedések részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább az 
adatfeldolgozással elérni kívánt célok és az 
adatkezelő meghatározása tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogszabályi 
intézkedések részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább az 
adatfeldolgozással elérni kívánt célok és az 
adatkezelő azonosításának módja
tekintetében.

Indokolás

Korlátozás esetén a magasabb szintű védelem biztosítása érdekében a jogszabálynak a 
személyes adatok kezelésének céljait is említenie kell.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatkezelő felelőssége Az adatkezelő felelősségének általános 
elve

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat 4. fejezetében implicit módon bevezetett felelősségi elvet a 
magasabb szintű védelem biztosításának érdekében kifejezetten meg kell említeni.

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Helyénvalóbb ezen intézkedések helyes gyakorlatként történő támogatása, különösen mivel 
ellenkező esetben szabályozási szempontból irreális kötelezettséget hoznak létre.

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 35. cikk (1) bekezdése szerinti 
adatvédelmi tisztviselő kijelölése.

e) a 35. cikk (1) bekezdése szerinti 
adatvédelmi tisztviselő kijelölése, vagy a 
Bizottság által előírt tanúsítási politika 
szerinti kötelező tanúsítás megszerzése és 
fenntartása.

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a feldolgozás egyes 
konkrét céljaihoz elegendő személyes 
adatok kerülnek feldolgozásra, és 
különösen azt, hogy az adatgyűjtés, 
adattárolás vagy terjesztés során az adatok 
mennyisége és az adattárolási időtartam 
tekintetében sem lépik túl az e célokhoz 
szükséges legkisebb mértéket . Ezeknek a 
mechanizmusoknak különösen azt kell 
biztosítaniuk, hogy a személyes adatok 
alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé.
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Módosítás 97

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

Indokolás

Ez a rendeletre irányuló javaslat valamennyi, mind online, mind offline ágazatra 
alkalmazandó. Nem a Bizottság feladata, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a beépített és alapértelmezett adatvédelem terén, ami hátráltathatná a 
technológiai innovációt. A tagállamok felügyelő hatóságai és az Európai Adatvédelmi 
Testület kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az esetleges nehézségeket orvosolják.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Ez a rendeletre irányuló javaslat valamennyi, mind online, mind offline ágazatra 
alkalmazandó. Nem a Bizottság feladata, hogy műszaki normákat állapítson meg, mivel ez 
hátráltatná a technológiai innovációt. A tagállamok felügyelő hatóságai és az Európai 
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Adatvédelmi Testület kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az esetleges nehézségeket 
orvosolják.

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozásra; vagy

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozásra, kivéve, ha a felügyelő 
hatóságok az e vállalkozás által végzett 
adatkezeléseket, azok jellege, az adatok 
típusa vagy az érintettek nagy száma 
miatt, kiemelten kockázatosnak minősítik;
vagy

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti 

törölve
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adatfeldolgozó felelősségére, 
kötelezettségeire és feladataira és a 
személyes adatoknak a 
vállalkozáscsoporton belül történő 
feldolgozásának megkönnyítésére, 
különösen az ellenőrzésre és 
jelentéstételre vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el.

Indokolás

Túlzottnak tűnik az e bekezdésben a Bizottságnak adott felhatalmazás. E szempontokat, 
amennyiben feltétlenül szükségesek, inkább a rendelet szövegében kell kifejteni.

Módosítás 102
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 feladatkörébe 
tartozó összes feldolgozási műveletet.

(1) Valamennyi adatkezelő és -feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó legfontosabb adatfeldolgozási 
kategóriákat.

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
nem alkalmazható azon kkv-kre, amelyek 
kizárólag áruk és szolgáltatások 
értékesítése mellett, kiegészítő 
tevékenységként dolgoznak fel adatokat.

Indokolás

Ebben az esetben a „gondolkozz először kicsiben” elvet kell alkalmazni, és tekintettel kell 
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lenni azokra a kkv-kre, amelyekre ez a kötelezettség súlyos terhet róna. Azon kkv-k 
adatfeldolgozó tevékenysége minősül kiegészítő jellegűnek, amelyek szóban forgó 
tevékenysége a társaság árbevételének 50%-ánál kisebb hányadát adja.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – d és e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintettek kategóriáinak, valamint a
rájuk vonatkozó személyes adatok 
kategóriáinak ismertetése;

d) 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;

e) a személyes adatok címzettjei vagy 
címzetti kategóriái, beleértve a jogos 
érdekre hivatkozással a személyes 
adatokat megszerző adatkezelőket;

e) a 22. cikk (3) bekezdésében említett 
mechanizmusok leírása.

Indokolás

Szigorúbb elszámoltatási szempontokat kell megállapítani azon vállalkozások vagy 
szervezetek esetében, amelyek nem rendelkeznek adatvédelmi tisztviselővel, vagy a kellő 
tanúsítással. Ehhez megfelelő modellt kell kialakítani, és jogszabály által előírt formában 
vezetni kell a feltétlenül szükséges dokumentációt. 

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság – 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 fogad el.
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fogadjon el.

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdés szerinti dokumentáció 
esetében. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határoz meg a (2) 
bekezdés szerinti dokumentáció esetében.
E végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az (1) bekezdés szövegében pontosítani kell, hogy az adatfeldolgozót – az adatkezelőtől 
eltérően – nem magától értetődően, hanem csak szükség esetén kérik fel az együttműködésre.   
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Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyelő hatóság 53. cikk (2) 
bekezdése szerinti hatáskörének 
gyakorlását követően az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó a felügyelő hatóság által 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
válaszol a felügyelő hatóságnak. A válasz 
tartalmazza a felügyelő hatóság 
észrevételeire válaszul meghozott 
intézkedések ismertetését és az elért 
eredményeket.

A felügyelő hatóság 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti hatáskörének gyakorlását követően 
az adatkezelő – saját maga vagy 
képviselője által – és az adatfeldolgozó a 
felügyelő hatóság által meghatározott 
ésszerű határidőn belül válaszol a felügyelő 
hatóságnak. A válasz tartalmazza a 
felügyelő hatóság észrevételeire válaszul 
meghozott intézkedések ismertetését és az 
elért eredményeket.

Indokolás

A (2) bekezdés nem tesz említést az Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező adatkezelők 
képviselőjéről.

Módosítás 109

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 -
beleértve a technika állásának
meghatározását -, a konkrét ágazatokra és 
a különleges adatfeldolgozás helyzeteire 
vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, figyelembe 
véve különösen a technológiai fejlődést és 
a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelmi megoldásokat, kivéve ha a (4) 
bekezdést kell alkalmazni.

törölve
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Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz 
elő, ami nem indokolt. Pontosabban, amennyiben a Bizottság műszaki intézkedéseket fogadna 
el az adatkezelési biztonság terén, ezzel esetleg hátráltatná a technológiai innovációt. 
Emellett ugyanezen cikk (4) bekezdése végrehajtási jogi aktusok elfogadását irányozza elő az 
(1) és (2) bekezdésekben megállapított követelmények pontosítására.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a személyes adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés megelőzése;
b) a személyes adatok jogosulatlan 
közlésének, olvasásának, másolásának, 
módosításának, törlésének vagy 
eltávolításának megelőzése;
c) a feldolgozási műveletek törvényességi 
felülvizsgálatának biztosítása 
tekintetében.

Módosítás 111

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 

(1) Az adatkezelő a személyes adatok
olyan megsértése esetén, amely jelentős 
módon érinti az érintettet, indokolatlan 
késedelem nélkül értesíti a felügyelő 
hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről.
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ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor.

Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adatfeldolgozó a 26. cikk (2) 
bekezdése f) pontjának megfelelően a 
személyes adatok az (1) bekezdésben 
említett megsértésének megállapítását 
követően azonnal figyelmezteti és 
tájékoztatja az adatkezelőt.

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem szükséges értesíteni az érintettet 
a személyes adatok megsértéséről, 
amennyiben az adatkezelő megfelelő 
védelmi intézkedéseket vezetett be, és ha 
ezeket az intézkedéseket alkalmazták azon 
adatok tekintetében, amelyeket a 
személyes adatok megsértése érintett. E
technológiai védelmi intézkedéseknek 
értelmezhetetlenné kell tenniük az 
adatokat a hozzáférési joggal nem 
rendelkező személyek számára.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés
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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

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak ebben az esetben az értesítések egységes 
formanyomtatványainak meghatározására, továbbá a hiba- és eseménynapló bevezetésére 
kell korlátozódniuk.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A hatásvizsgálatnak alávetendő adatkezelések a 33. cikk (2) bekezdésében említett listája 
általános módon van megfogalmazva. Az arányosság elvének való megfelelés és a 
jogbiztonság érdekében a listának teljesnek kell lennie. 

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Az érintett személyekkel való, bármely adatkezelést megelőző konzultáció általános 
kötelezettségének valamennyi érintett ágazatra vonatkozó előírása az adatkezelők számára 
aránytalan intézkedésnek tűnik.

Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Ebben az esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok indokolatlanok, mivel a rendelethez 
szervesen kapcsolódó szempontokat fejtenének ki. A rendelet hatályát magában a rendeletben 
kell megfelelően megállapítani.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes engedélyezés és előzetes
konzultáció

Előzetes konzultáció

Indokolás

A 34. cikk (1) bekezdésének át kell kerülnie az 5. fejezetbe, amely a harmadik országokba 
vagy valamely nemzetközi szervezet részére történő személyesadat-továbbítást tárgyalja. 
Következésképpen módosítani kell a cikk címét.
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Módosítás 120

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

Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tervezett adatfeldolgozás e 
rendelettel való összhangjának biztosítása 
és különösen az érintettekhez kapcsolódó 
kockázatok csökkentése érdekében a 
tagállamok konzultálnak a felügyelő 
hatósággal a nemzeti parlament által 
elfogadandó jogalkotási intézkedés 
előkészítése vagy az adatfeldolgozás 
jellegét meghatározó ilyen jogalkotási 
intézkedésen alapuló intézkedés 
előkészítése során.

törölve

Indokolás
Üdvözlendő, hogy a jogalkotási folyamatok során a tervezett jogszabályok jellegéről és 
megfelelőségéről szóló konzultációkra kerül sor, ugyanakkor nem egy uniós rendelet a 
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megfelelő eszköz a tagállamok jogalkotási eljárásait érintő rendelkezések megállapítására.

Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a feldolgozást legalább 250 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás 
végzi; vagy

törölve

Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kkv adatkezelők és -feldolgozók 
kizárólag abban az esetben jelölnek ki 
adatvédelmi tisztviselőt, ha a kkv fő 
tevékenységi köre olyan adatfeldolgozási 
műveletekből áll, amelyek jellegüknél, 
alkalmazási területüknél, illetve céljaiknál 
fogva az érintettek rendszeres és 
szisztematikus ellenőrzését igénylik.

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölését nem a munkavállalók számához kellene kötni, hanem 
olyan kockázatalapú megközelítést kellene alkalmazni, amelynek középpontjában a 
feldolgozási tevékenységek, valamint azon érintettek száma áll, akiknek adatait a szervezet 
feldolgozza.

Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben a vállalkozások társulásai egy 

(2) A vállalkozások társulásai egy 
adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki.
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adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki.

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerintiektől eltérő 
esetekben az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vagy az adatkezelők vagy -feldolgozók 
kategóriáit képviselő egyesületek és más 
szervek adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek 
ki.

(4) Az adatkezelő vagy -feldolgozó vagy 
az adatkezelők vagy -feldolgozók 
kategóriáit képviselő egyesületek és más 
szervek adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek 
ki.

Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Bár kétségtelen, hogy az adatvédelmi tisztviselőnek szigorú szakmai szempontok szerint kell 
végeznie feladatát – (5) bekezdés módosítása –, éppen e szigorú szakmai követelményekkel 
kapcsolatos súlyos mulasztás az egyik olyan ok, amely miatt leváltható– lásd a (7) bekezdés 
módosítását.
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Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az adatvédelmi tisztviselőt hivatali 
ideje alatt csak akkor lehet felmenteni, ha 
már nem felel meg a feladatai ellátásához 
szükséges feltételeknek, vagy azokkal 
kapcsolatban súlyos mulasztást követ el.

Indokolás

E védintézkedés nem fér össze a szabad szerződéskötéssel, és kedvezőtlenül befolyásolja a 
piaci versenyt. A megállapított időbeli korlátozás munkajogi rendelkezésekbe üközhet, 
továbbá a közalkalmazottak jogállását is érintheti, és ezáltal problémákat vethet fel. Ennek 
megfelelően, az adatvédelmi tisztviselő feladatkörére vonatkozó biztosítékokat és garanciákat 
nem a minimális hivatali idő meghatározásával, hanem más módon kell szavatolni.

Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

E cikk megfogalmazása elsősorban a vállalkozással vagy intézménnyel munkavállalói vagy 
közalkalmazotti jogviszonyban álló adatvédelmi tisztviselőkre vonatkozik, ugyanakkor nem tér 
ki azon esetekre, amikor e feladatokat szolgáltatási szerződések keretében kiszervezik.

Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az adatkezelő vagy –feldolgozó részére e 
rendeletnek megfelelő kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatvédelmi tisztviselő (1) 
bekezdés szerinti feladataira, képesítésére,
jogállására, hatáskörére és forrásaira

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatvédelmi tisztviselő 
képesítésére és jogállására vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
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vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

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

Indokolás

A Bizottság munkáját az adatvédelmi tisztviselő képesítésére és jogállására kell 
összpontosítani, azzal a céllal, hogy e munkakört – ha van ilyen – a szükséges képességekkel 
rendelkező és a kellő biztosítékokkal felvértezett személy töltse be.

Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fogyasztók jogainak tiszteletben 
tartása;

Módosítás 133
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 politikák 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
politikák hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, valamint az abban foglalt 
tevékenységek és eredmények 
megvalósításához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Az uniós tanúsítási politikákat, az 
Európai Adatvédelmi Testület dolgozza ki 
az érintettek bevonásával, és hivatalosan a 
Bizottság hagyja jóvá. E politikák nem 
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csupán az intézményekre, hanem 
különösen az e területen működő 
szereplőkre összpontosítanak.
A tanúsítási politikák szem előtt tartják a 
különböző ágazatokban működő szereplők 
egyedi szükségleteit, kiemelt figyelmet
fordítva a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos igényeire, 
valamint az e politikákhoz szükséges 
elhatárolásokra, annak érdekében, hogy 
hatékony eszközzé válhassanak. A 
tanúsítások megszerzése, megújítása és 
elveszítése az e rendeletben megállapított
következményekkel jár.

Indokolás

A képességek megerősítése érdekében, a tanúsításoknak, szigorú, önállóan működő, 
megújulni képes eljárásra kell épülnie. Ennek során a tanúsításokat bizonyos esetekben meg 
kell újítani vagy naprakésszé kell tenni, továbbá lehetővé kell tenni, hogy súlyos 
kötelességszegések esetén ezeket vissza lehessen vonni. A tanúsítás visszavonásának a vele 
járó előnyök haladéktalan elvesztésével kell járnia.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
Előzetes engedélyezés

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 
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országokba vagy valamely nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítása 
esetén.

Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges további engedély.

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges különleges engedély.

Indokolás

A „további engedély” kifejezés miatt, e cikk első bekezdése úgy értelmezhető, mintha a 
megfelelőségi határozat mellett, valamiféle első engedélyre is szükség volna az 
adattovábbításhoz. Mi nem így gondoljuk. A megfelelőségi határozatoknak pontosan az a 
célja, hogy lehetővé tegyék az adatok előzetes, különleges engedély nélküli továbbítását. Ezért 
a szövegben a „további engedély” kifejezést „különleges engedélyre” kell módosítani.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(3) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít.
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Indokolás

A Bizottság döntéseit nem szabad csupán a felülvizsgálati eljárás szerint elfogadni. Ezenfelül 
ebben az összefüggésben konzultálni kell az Európai Adatvédelmi Testülettel is.

Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság az (5) 
bekezdés szerint határoz, úgy a 42–44. cikk
sérelme nélkül tilos a személyes adatok 
továbbítása a szóban forgó harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet részére. A Bizottság megfelelő 
időben konzultációt kezdeményez a 
harmadik országgal vagy nemzetközi 
szervezettel az e cikk (5) bekezdése 
szerinti határozatból eredő helyzet 
orvoslására.

(6) Amennyiben a Bizottság az (5) 
bekezdés szerint határoz, úgy a 42–44. cikk
alapján a személyes adatok továbbítása a 
szóban forgó harmadik ország, annak 
régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, illetve 
a szóban forgó nemzetközi szervezet 
részére korlátozottan lehetséges. A 
Bizottság megfelelő időben konzultációt 
kezdeményez a harmadik országgal vagy 
nemzetközi szervezettel az e cikk (5) 
bekezdése szerinti határozatból eredő 
helyzet orvoslására.

Indokolás

A „tilos” helyett inkább a „korlátozottan” kifejezést kell használni.

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
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 
amennyiben azt állapította meg, hogy egy 
harmadik ország, egy régió vagy egy 
harmadik ország valamely adatkezelési 
ágazata, vagy valamely nemzetközi 
szervezet nem kínál megfelelő szintű 
adatvédelmet, az adatkezelő vagy -
feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
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részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján, továbbá 
indokolt esetben hatásvizsgálatnak 
megfelelően, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó biztosította, hogy az 
adatok harmadik országbeli címzettje 
magas szintű adatvédelmet tart fenn.

Módosítás 139

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kötelező erejű vállalati szabályokat 
jóváhagyó felügyelő hatóság az adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő telephelye szerinti 
hatóság.

Indokolás

A 29. cikk szerinti munkacsoport létrehozta a kötelező erejű vállalati szabályok kölcsönös 
elismerési rendszerét (WP 107, 2005. április 14., illetve az adatfeldolgozók esetében WP 195, 
2012. június 6.). Ezt a kölcsönös elismerési rendszert be kell illeszteni ebbe a rendeletbe. Az 
illetékes hatóság kijelölésének kritériumaként a gazdasági tevékenység székhelyét kell 
alkalmazni, amely megegyezik a rendelet 51. cikkének (2) bekezdésében megállapítottal.

Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a továbbítás fontos közérdekből 
szükséges; vagy

d) a továbbítás fontos közérdekből 
szükséges, például a versenyhatóságok, 
adó- és vámhatóságok, pénzügyi felügyelő 
hatóságok közötti, társadalombiztosítási 
ügyekért felelős hivatalok közötti, illetve a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése vagy üldözése tekintetében 
illetékes hatóságok felé irányuló 
nemzetközi adattovábbítás esetében; vagy
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Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a továbbítás jogi követelések létrejötte, 
érvényesítése vagy védelme miatt 
szükséges; vagy

e) a továbbítás jogi vagy közigazgatási
követelések létrejötte, érvényesítése vagy 
védelme miatt szükséges; vagy

Indokolás

A közigazgatási eljárásokat is fel kell venni a szövegbe, mivel azok számos esetben az első 
lépést jelentik az egyéni jogok érvényesítése vagy védelme felé.

Módosítás 142
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

Indokolás

A (7) bekezdésben foglalt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok túlzásnak bizonyulnak, mivel 
nem a rendelet kifejtését szolgálják, hanem annak lényegi kérdéseit érintik. Amennyiben az e 
cikkben foglalt szabályok lényegi elemei kiegészítésre szorulnak, azt az adott rendelkezésben 
kell kifejteni.

Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A felügyelő hatóságok a rájuk 
ruházott feladat- és hatáskörök gyakorlása 
során teljesen függetlenül járnak el.

Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyelő hatóság tagjai feladatkörük 
ellátása során senkitől nem kérhetnek, és 
nem fogadhatnak el utasítást.

(2) A felügyelő hatóságok tagjai 
feladatkörük ellátása során senkitől nem 
kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasítást.

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság számára rendelkezésre 
bocsátja a feladat- és hatáskörei, köztük a 
kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés 
és az Európai Adatvédelmi Testületben 
való részvétel ellátásához szükséges 
megfelelő emberi, műszaki és pénzügyi 
forrásokat, helyiségeket és infrastruktúrát.

(5) Minden tagállam – saját belső 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
biztosítja, hogy a felügyelő hatóságok
számára rendelkezésre bocsátja a feladat-
és hatáskörei, köztük a kölcsönös 
segítségnyújtás, együttműködés és az 
Európai Adatvédelmi Testületben való 
részvétel ellátásához szükséges megfelelő 
emberi, műszaki és pénzügyi forrásokat, 
helyiségeket és infrastruktúrát.

Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság saját személyzettel

(6) Minden tagállam – saját 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
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rendelkezzen, amelyet a felügyelő hatóság 
vezetése nevez ki és irányít.

biztosítja, hogy a felügyelő hatóságok saját 
személyzettel rendelkezzenek, amelyet a 
felügyelő hatóság vezetése nevez ki és 
irányít.

Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felügyelő hatóság a függetlenségét nem 
befolyásoló pénzügyi ellenőrzés alá
tartozik. A tagállamok biztosítják, hogy a 
felügyelő hatóság elkülönített éves 
költségvetéssel rendelkezik. A 
költségvetést közzé kell tenni.

(7) A tagállamok – saját belső 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
biztosítják, hogy a felügyelő hatóságok a 
függetlenségüket nem befolyásoló 
pénzügyi ellenőrzés alá tartoznak. A 
tagállamok – saját belső 
hatáskörmegosztásuknak megfelelően –
biztosítják, hogy a felügyelő hatóságok
elkülönített éves költségvetéssel
rendelkezzenek. A költségvetést közzé kell 
tenni.

Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő 
hatóság vagy hatóságok tagjait az érintett 
tagállam parlamentjei vagy kormányzati 
szervei nevezik ki.

Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tag feladatköre a hivatali idő 
lejártával, lemondással vagy felmentéssel

(3) A tag feladatköre a hivatali idő 
lejártával, a feladatkör ellátására való 
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szűnik meg, az (5) bekezdésnek 
megfelelően.

alkalmatlanság, összeférhetetlenség, 
lemondás, felmentés, szándékos 
bűncselekmény miatti jogerős ítélet vagy a 
kötelező nyugdíjkorhatár elérése miatt
szűnik meg.

Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagot az illetékes nemzeti bíróság
felmentheti, vagy a nyugdíjhoz, illetve az
egyéb juttatásokhoz való jogától 
megfoszthatja abban az esetben, ha már 
nem felel meg a feladatai teljesítéséhez 
előírt feltételeknek, vagy súlyos 
kötelességszegést követett el.

(4) A tagot az őt kinevező szervezet 
elbocsáthatja vagy felmentheti abban az 
esetben, ha már nem felel meg a feladatai 
teljesítéséhez előírt feltételeknek, vagy
megbízatásával összefüggésben súlyos 
kötelességszegést követett el.

Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelő hatóság létrehozása és 
jogállása;

a) a felügyelő hatóságok létrehozása és 
jogállása;

Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelő hatóság tagjai 
feladatköreinek ellátásához szükséges 
végzettség, tapasztalat és készségek;

b) a felügyelő hatóságok tagjai 
feladatköreinek ellátásához szükséges 
végzettség, tapasztalat és készségek;
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Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felügyelő hatóság tagjainak 
kinevezésére vonatkozó szabályok és 
eljárások, valamint a hivatali 
feladatkörökkel összeférhetetlen 
tevékenységekre és foglalkozásokra 
vonatkozó szabályok;

c) a felügyelő hatóságok tagjainak 
kinevezésére vonatkozó szabályok és 
eljárások, valamint a hivatali 
feladatkörökkel összeférhetetlen 
tevékenységekre és foglalkozásokra 
vonatkozó szabályok;

Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a felügyelő hatóság tagjai 
megbízatásának időtartama, amely 
legalább négy év, kivéve az e rendelet 
hatálybalépését követő első kinevezést, 
amely rövidebb ideig tarthat, amennyiben 
ez a felügyelő hatóság függetlenségének 
lépcsőzetes kinevezési eljárás révén aló
megőrzéséhez szükséges;

d) a felügyelő hatóságok tagjai 
megbízatásának időtartama, amely 
legalább négy év, kivéve az e rendelet 
hatálybalépését követő első kinevezést, 
amely rövidebb ideig tarthat, amennyiben 
ez a felügyelő hatóságok függetlenségének 
lépcsőzetes kinevezési eljárás révén való
megőrzéséhez szükséges;

Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyelő hatóság tagjainak esetleges 
ismételt kinevezhetősége;

e) a felügyelő hatóságok tagjainak 
esetleges ismételt kinevezhetősége;

Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a felügyelő hatóság tagjainak és 
alkalmazottainak feladatköreire vonatkozó 
szabályok és általános feltételek;

f) a felügyelő hatóságok tagjainak és 
alkalmazottainak feladatköreire vonatkozó 
szabályok és általános feltételek;

Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a felügyelő hatóság tagjai 
megbízatásának megszűnésére vonatkozó 
szabályok és eljárások, beleértve azt az 
esetet, ha már nem tesznek eleget a 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges 
feltételeknek, vagy ha súlyos 
kötelezettségszegést követtek el.

g) a felügyelő hatóságok tagjai 
megbízatásának megszűnésére vonatkozó 
szabályok és eljárások, beleértve azt az 
esetet, ha már nem tesznek eleget a 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges 
feltételeknek, vagy ha súlyos 
kötelezettségszegést követtek el.

Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelő hatóság tagjait és személyzetét 
a hivatalos feladataik ellátása során 
tudomásukra jutott bármely bizalmas 
információk tekintetében hivatali idejük 
alatt és annak leteltét követően is szakmai 
titoktartási kötelezettség terheli.

A felügyelő hatóságok tagjait és 
személyzetét a hivatalos feladataik ellátása 
során tudomásukra jutott bármely bizalmas 
információk tekintetében hivatali idejük 
alatt és annak leteltét követően is szakmai 
titoktartási kötelezettség terheli.

Módosítás 159

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett vagy a 73. cikk (2) 
bekezdésében említett szerv, szervezet vagy 
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egyesület által benyújtott panasz esetén a 
panasz benyújtása szerinti tagállam 
felügyelő hatósága jár el. 

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A több tagállamban letelepedett
adatkezelő vagy -feldolgozó
tevékenységeinek keretében az adatkezelő 
vagy -feldolgozó minden tagállamban 
végzett feldolgozási tevékenységének 
felügyeletére, így az e rendelet szerinti 
határozatok meghozatalára is a fő 
szervezet szerinti tagállam felügyelő 
hatósága illetékes. 

Az illetékes felügyelő hatóság 
együttműködik az egyéb felügyelő 
hatóságokkal és a Bizottsággal az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően.
A rendelet alkalmazásán alapuló egyet 
nem értés esetén bármely felügyelő 
hatóság kérheti az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét; 

Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) saját kezdeményezés, panasz vagy egy 
másik felügyelő hatóság megkeresése 
alapján vizsgálatot folytat le, és ésszerű 
határidőn belül tájékoztatja a vizsgálat 

d) saját kezdeményezés, panasz, egy másik 
felügyelő hatóság megkeresése vagy 
rendőrségi feljelentés alapján vizsgálatot 
folytat le, és ésszerű határidőn belül 
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eredményéről, amennyiben az emelt 
panaszt a felügyelő hatóság előtt;

tájékoztatja a vizsgálat eredményéről, 
amennyiben az emelt panaszt a felügyelő 
hatóság előtt;

Indokolás

A vizsgálatindítás lehetséges okai között számba kell venni a rendőrségi feljelentést is,
amennyiben a rendőri tevékenység során olyan lényeges információk merülnek fel, amelyek 
azt bizonyítják, hogy az egyének magánélethez való jogát veszély fenyegetheti.

Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a hozzá tartozó területen összehangolja 
a tanúsítási politikákat, a 39. cikkben 
foglaltaknak megfelelően; 

Indokolás

A tanúsítási politikák megerősítésével kapcsolatos álláspontot figyelembe véve, rá kell 
mutatni a felügyelő hatóság (hatóságok) e politikákkal kapcsolatos hatáskörére.

Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) lefolytatja a személye adatok 
védelmével kapcsolatos ellenőrzéseket 
vagy végrehajtja az ellenőrzési terveket.

Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóságnak éves Valamennyi felügyelő hatóságnak éves 
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jelentést kell készítenie a tevékenységéről.
A jelentést a nemzeti parlamentnek kell 
benyújtani és elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság, a Bizottság és az Európai 
Adatvédelmi Testület számára.

jelentést kell készítenie a tevékenységéről.
A jelentést a saját parlamentnek és/vagy a
nemzeti jogszabályok által kijelölt egyéb 
hatóságoknak kell benyújtani és 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság, a 
Bizottság és az Európai Adatvédelmi 
Testület számára.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a rendelet szövege azon országokra is kiterjedjen, amelyek 
területükön egynél több felügyelő hatósággal rendelkeznek.

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet.

Indokolás

Ez a további időtartam ésszerűtlennek tűnik.

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az 
érintettek érdekeire vonatkozó kellően 
indokolt rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban azonnali hatállyal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 

törölve
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fogad el. E végrehajtási jogi aktusok 
hatálya nem haladhatja meg a 12 
hónapot.

Indokolás

A Bizottság ezen előjoga csorbítja a felügyelő hatóságok függetlenségét. 

Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) javaslatot tesz az uniós tanúsítási 
politika alapjait képező fogalmakra, és 
ellátja e politika nyomon követését és
végrehajtásuk értékelését, amelynek 
eredményeit továbbítja a Bizottságnak. 

Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ. Az egyik elnökhelyettes az európai 
adatvédelmi biztos, kivéve, ha őt választják 
elnöknek.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ.

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy az adatvédelmi biztos bármely más hatóságnál több jogosultságot 
kapjon állandó alelnöki posztra.

Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni
bármely tagállam felügyelő hatóságánál, ha
megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel.

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni a 
szokásos tartózkodási helye szerinti
tagállam vagy az adatkezelő fő 
szervezetének helye szerinti tagállam
felügyelő hatóságánál; ha megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok 
feldolgozása ellentétes e rendelettel.

Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

törölve

Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogai védelméhez szükséges 
határozat hiányában, vagy amennyiben a 
felügyelő hatóság három hónapon belül 
nem tájékoztatja az érintettet – az 52. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjának 
megfelelően – a panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről, valamennyi érintettnek 
joga van a felügyelő hatóságot a panasz 
elbírálására kötelező bírósági 
jogorvoslathoz.

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság, a 
panasz benyújtásától számított három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet 
a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről, úgy kell tekinteni, hogy a
követelést elutasították. Ugyancsak 
elutasítottnak kell tekinteni a követelést, 
amennyiben a panasz benyújtásától 
számított hat hónapon belül, a felügyelő
hatóság nem zárta le véglegesen az ügyet.
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a panasztételi ügyekkel kapcsolatos 
döntéshozatal legfeljebb hathónapos határidejét. Rendkívüli esetekben ennél hosszabb 
határidő is megállapítható. Meg kell továbbá azt a határidőt is állapítani, amelyen belül az 
érintettet tájékoztatni kell a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről. Amennyiben erre 
nem kerül sor, a panaszt elutasítottnak kell tekinteni, annak minden jogkövetkezményével 
együtt.

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának 
határozata vonatkozik, mint amelyikben 
szokásos tartózkodási helye van, az 
érintett kérheti a szokásos tartózkodási 
hely szerinti tagállam felügyelő hatóságát, 
hogy nevében indítson eljárást a másik 
tagállam felügyelő hatóságával szemben.

törölve

Indokolás

Ez a lehetőség nem biztosít hozzáadott értéket a polgárok számára, és veszélyeztetheti a 
felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus keretében való jó együttműködését.

Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az eljárások az ugyanazon 
intézkedésre, határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkozó, az 58. cikkben hivatkozott 
egységességi mechanizmus érelmében 
felfüggesztésre kerültek, a bíróság 
felfüggesztheti az előtte folyamatban lévő 
eljárást, kivéve ha az érintett jogai 
védelmének sürgőssége nem teszi lehetővé 
az egységességi mechanizmus szerinti 

(3) Amennyiben az eljárások az ugyanazon 
intézkedésre, határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkozó, az 58. cikkben hivatkozott 
egységességi mechanizmus érelmében 
felfüggesztésre kerültek, a bíróság –
bármely fél kérésére, és valamennyi 
érintett meghallgatását követően –
felfüggesztheti az előtte folyamatban lévő 
eljárást, kivéve ha az érintett jogai 
védelmének sürgőssége nem teszi lehetővé 



PE494.710v02-00 92/109 AD\930359HU.doc

HU

eljárás eredményének megvárását. az egységességi mechanizmus szerinti 
eljárás eredményének megvárását.

Indokolás

Az eljárás felfüggesztésére csak valamely fél kérésére, valamennyi érintett meghallgatását 
követően kerülhet sor, mivel az ilyen jellegű eljárások esetében ez a legjobb megoldás.

Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat

76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Indokolás

A gyakorlatban nincs szükség ilyen mechanizmusra.

Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért. Egyetemleges felelősség 
esetén az érintett személy kárát orvosló 
adatfeldolgozó jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be az adatkezelő ellen 
visszatérítés céljából, amennyiben az a 26. 
cikk (2) bekezdése szerinti jogi aktusnak 
megfelelően járt el.
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Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Az 51. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően illetékességgel rendelkező
felügyelő hatóság hatáskörrel rendelkezik e 
cikknek megfelelő közigazgatási szankciók
alkalmazására.

Módosítás 177

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 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani többek között:

a) a jogsértés jellegére, súlyosságára és 
időtartamára, 
b) a szóban forgó adatok érzékenységére, 
c) a jogsértés szándékos vagy gondatlan 
voltára, 
d) a bármely végrehajtási eljárással való 
együttműködés szintjére, annak 
megtagadására vagy az együttműködés 
akadályozására,
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e) a természetes vagy jogi személy által a 
vonatkozó kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítása céljából hozott 
intézkedésekre,
f) a jogsértéssel keletkezett kárra vagy a 
kár kockázatára,
g) a természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre,
h) a 23. cikk szerint alkalmazott technikai 
és szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjére.

(A bizottsági szöveg (2) bekezdésének egy része a Parlament módosításában a), c), g) és h) 
pontként szerepel.)

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Írásbeli figyelmeztetést bocsátható ki 
szankció kiszabása nélkül. A felügyelő 
hatóság ismételten elkövetett és szándékos 
jogsértés esetén 1 000 000 euróig terjedő 
bírságot szabhat ki, melynek összege 
valamely vállalkozás esetében legfeljebb a 
vállalkozás éves világméretű forgalmának 
2%-át érheti el.

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 világméretű 
forgalmuk 2%-át érheti el. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, 
melyet 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 179
Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 3 bekezdés – a és b pontok

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy

a) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely hajlandó 
a felügyelő hatósággal együttműködni 
azon kiigazító intézkedések 
kidolgozásában, amelyek a jövőben 
elkerülhetővé teszik a hasonló 
mulasztások elkerülését. Az e pontban 
említett együttműködés a felügyelő 
hatóságokkal szemben aláírt 
kötelezettségvállalások alapján valósul 
meg. A felügyelő hatósággal való, hitelt 
érdemlően igazolt együttműködés hiánya, 
az ügy kezdetétől számított hat hónap 
elteltével, az eredetileg esedékes bírság 
kiszabását vonja maga után.

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

b) a közigazgatási intézmény 
együttműködik a felügyelő hatósággal 
azon intézkedések kidolgozásában, 
amelyek lehetővé teszik a hasonló 
mulasztások elkerülését a jövőben. Az e 
pontban említett együttműködésre az 
érintett hatóság által hozott döntések vagy
határozatok vonatkoznak, amelyekben 
utalnak a bevezetett intézkedések okaira.
A felügyelő hatósággal való, hitelt 
érdemlően igazolt együttműködés hiánya, 
az ügy kezdetétől számított egy év 
elteltével, az eredetileg esedékes bírság 
kiszabását vonja maga után.
E cikk alkalmazásában, a 
gondatlanságból elkövetett, jogerős 
szankciókkal büntetett jogsértéseket az 
alábbi idők elteltével törlik a 
nyilvántartásból: 
két év maximum 250 000 EUR bírsággal, 
illetve egy vállalat esetében éves 
világméretű forgalmának legfeljebb 0,5%-
át kitevő bírsággal járó szankciók 
esetében; négy év maximum 500 000 EUR 
bírsággal, illetve egy vállalat esetében éves 
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világméretű forgalmának legfeljebb 1%-át 
kitevő bírsággal járó szankciók esetében; 
hat év maximum 1 000 000 EUR 
bírsággal, illetve egy vállalat esetében éves 
világméretű forgalmának legfeljebb 2%-át 
kitevő bírsággal járó szankciók esetében; 

E cikk alkalmazásában, a súlyos 
gondatlanságból, vagy szándékosan 
elkövetett, jogerős szankciókkal büntetett 
jogsértéséket, az alábbi idők elteltével 
törlik a nyilvántartásból:

öt év maximum 250 000 EUR bírsággal,, 
illetve egy vállalat esetében éves 
világméretű forgalmának legfeljebb 0,5%-
át kitevő bírsággal járó szankciók 
esetében; tíz év maximum 500 000 EUR 
bírsággal, illetve egy vállalat esetében éves 
világméretű forgalmának legfeljebb 1%-át 
kitevő bírsággal járó szankciók esetében; 
tizenöt év maximum 1 000 000 EUR 
bírsággal, illetve egy vállalat esetében éves 
világméretű forgalmának legfeljebb 2%-át 
kitevő bírsággal járó szankciók esetében;

(A bizottsági szöveg b) pontjának egy része a Parlament módosításában az a) pont részeként 
szerepel.)

Indokolás

A módosítás célja a szélesebb körű alternatív szankciók bevezetése, különös hangsúlyt fektetve 
a jövőbeli jogsértések megelőzésére irányuló stratégiára. A tervezett alternatív szankciók 
zöme olyan megállapodásokra törekszenek, amelyek biztosítják a jövőbeli jogsértések 
megelőzését. A kiigazító intézkedéseket a felügyelő hatóságokkal aláírt megállapodásokban, 
vagy az érintett hatóság által kiadott rendeletben vagy határozatban rögzítik.

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 - 7 bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250.000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy

törölve
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vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5%-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:
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; 
b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;
(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:
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;
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;
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;
d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 



PE494.710v02-00 98/109 AD\930359HU.doc

HU

továbbításában;
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
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.

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:
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;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek; 
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;
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;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt; 
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
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kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
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;
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;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
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;
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;
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;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.
(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 



PE494.710v02-00 100/109 AD\930359HU.doc

HU

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.

Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében,
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A II. fejezet (Általános alapelvek), a 
III. fejezet (Az érintett jogai), a IV. fejezet 
(Az adatkezelő és az adatfeldolgozó), az V. 
fejezet (A személyes adatok harmadik 
országokba és 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.

Indokolás

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent 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 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. The 
word "solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole 
which undermines the provision set by this article. 
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Módosítás 182
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

Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat

80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A személyes adatok feldolgozása és a 

hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve

A hatóság vagy állami szerv birtokában 
lévő dokumentumokban található 
személyes adatokat a szóban forgó 
hatóság vagy szerv a hivatalos iratokhoz 
való nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölheti, amelyek összeegyeztetik a 
személyes adatok védelméhez való jogot a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az adatvédelmi szabályok indokolatlanul ne akadályozzák a közügyek 
nyilvános felügyeletét. Ahogyan az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoport és az FRA véleményei is kimondják, a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét nem csupán egy preambulumbekezdésben, hanem egy cikkben is garantálni 
kell.
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Módosítás 184
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 87. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Indokolás

Az e rendelkezéssel kapcsolatban felmerülő egyetlen ellenvetés a Bizottság (3) bekezdés 
szerinti felhatalmazása.  Ez túlmutat a jogalkotási felhatalmazás elfogadható mértékén, ezért 
e kérdéseket, itt kell tisztázni, akár most, akár a jogeszköz hatékonyságának biztosítása 
érdekében a későbbiekben esetleg szükségessé váló módosítások kapcsán.

Módosítás 185
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

Indokolás

A Bizottság (3) bekezdés szerinti felhatalmazása túlzott mértékű, e kérdést a rendeletben kell 
tisztázni.
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Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú, valamint a 
természetes leszármazás a büntetőeljárást 
megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása 
érdekében történő feldolgozására csak 
akkor kerülhet sor, ha:

Indokolás

Az olyan vizsgálatok megkönnyítése érdekében, amelyek csecsemők ellopása vagy elrablása 
esetében a természetes leszármazás megállapítására irányulnak, be kell vezetni egy új pontot 
az (1) bekezdésbe, amely egyértelműen törvényesíti az e célból történő adatfeldolgozást.

Módosítás 187
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 elérni
olyan adatfeldolgozással, amely nem vagy 
már nem teszi lehetővé az érintett 
azonosítását; továbbá

Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 
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hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

A természetes leszármazás büntetőeljárást 
megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása 
érdekében feldolgozott személyes adatokat 
csak szükség esetén közlik az 
érintettekkel, ami nem zárja ki a 
jogszabályban előírt büntetőfeljelentés 
benyújtását.  

Indokolás

Az olyan vizsgálatok megkönnyítése érdekében, amelyek csecsemők ellopása vagy elrablása 
esetében a természetes leszármazás megállapítására irányulnak, be kell vezetni egy új pontot 
az (1) bekezdésbe, amely megállapítja a büntetőeljárást megelőző hivatalos vagy 
közigazgatási vizsgálat során feldolgozott személyes adatok védelméhez szükséges 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy ezen adatok közlésére csak a jogszabályban előírt 
estekben kerüljön sor.

Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatást végző szervek 
kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra 
vagy tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat, ha:

(2) A történelmi, statisztikai, összesítési 
célú vagy tudományos kutatást végző 
szervek kizárólag akkor hozhatják 
nyilvánosságra vagy tehetik más módon 
közzé a személyes adatokat, ha:

Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai összesítési vagy tudományos 
célú feldolgozása nem tekintendő az 5. 
cikk b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, amennyiben
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a)  az adatfeldolgozásra e cikk feltételei és 
biztosítékai vonatkoznak; továbbá
b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Indokolás

Úgy tűnik, a 83. cikk szövegére vonatkozó jelenlegi javaslat kutatási célból hozzájárulás 
nélkül is lehetővé teszi az egészségi adatok azonosítható formában történő feldolgozását. Az 
egyetlen biztosíték (hogy az azonosítható adatokat külön kell tárolni, és a kutatók csak akkor 
használhatnak fel azonosítható adatokat, ha a kutatás nem azonosítható adatok 
felhasználásával nem végezhető el) jelentősen csökkenti az egészségügyi adatok védelmét. 
Fennáll a veszély, hogy a jelenlegi javaslat lehetővé fogja tenni a kutatók számára 
azonosítható adatok hozzájárulás nélküli felhasználását.

Módosítás 191
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

Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat

85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e rendelet 

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e rendelet 
VI. fejezetével összhangban, vagy 
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VI. fejezetével összhangban. megfelelő tanúsítást szereznek az a 39.
cikk szerinti eljárásokhoz.

Indokolás

A független felügyelő hatóságra vonatkozó rendelkezés mellett, egy másik vonatkozhatna a 
tanúsításra, amely különösen a szerényebb anyagi forrásokkal rendelkező felekezetek 
esetében bizonyulhatna hasznosnak.

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3)
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79.
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság a 8. cikk (3) bekezdésben, 
9. cikk (3) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésben, 17. 
cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 26. cikk (5) 
bekezdésben, 28. cikk (5) bekezdésben, 30.
cikkben, 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, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.
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Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 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, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 

(5) A 8. cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésében, 17. cikk (9) 
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bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésében,
28. cikk (5) 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, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben, és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 196

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e cikkben említett jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottság előmozdítja a 
technológiai semlegességet.
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